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3PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA CRIA ATENDIMENTO EXCLUSIVO PARA EMPRESÁRIOS E COMERCIANTES

O governador Renan Filho 
e o prefeito João Henrique 
Caldas-JHC se reúnem amanhã 
para discutir uma forma 
conjunta de enfrentamento à 
pandemia. O encontro será às 
9h, no Palácio República dos 
Palmares e, o retorno às aulas 
com garantias de segurança 
para a comunidade escolar será 
o principal assunto da reunião 
entre governador e o prefeito. 
Renan Filho quer envolver os 
municípios nessa discussão e 
Maceió é um parceiro forte para 
o enfrentamento ao novo coro-
navírus em Alagoas.

“EM PALÁCIO”

Pandemia 
na pauta de 
Renan Filho e 
JHC amanhã

QUALIDADE DE VIDA

Casas de três grotas em Maceió 
serão reformadas pelo Vida Nova

As obras de melhorias 
habitacionais pertencentes 
ao programa Vida Nova nas 
Grotas ganham um novo capí-
tulo. O governador Renan 
Filho e o secretário de Estado 

da Infraestrutura, Maurício 
Quintella, assinam amanhã, 
às 10h, na Grota do Rafael, 
em Cruz das Almas (atrás da 
Unit), a ordem de serviço para 
o início das obras de reforma 

em 675 unidades habitacionais 
nas Grotas do Rafael, Antares 
e Alto de Ipioca. As obras nas 
três grotas, executadas pela 
Secretaria de Estado da Infra-
estrutura (Seinfra), beneficia-

rão cerca de três mil pessoas 
e contam com um investi-
mento total de cerca de R$ 4,4 
milhões oriundos do Fundo 
de Combate e Erradicação da 
Pobreza (Fecoep). 

Mais de 670 unidades serão reformadas nas grotas de Maceió com recursos oriundos do Fecoep; ordem de serviço será dada amanhã pelo governador

Novo encontro de governador e prefeito

ESTADO VAI CONSTRUIR 
O HOSPITAL DO IDOSO

SERÁ 10ª UNIDADE DE SAÚDE CONSTRUÍDA EM OITO ANOS DO GOVERNO RENAN FILHO

A décima unidade de saúde 
construída no Governo Renan 
Filho vai atender à pessoa 
idosa. A construção do Hospi-

tal do Idoso deve ser anunciada 
nos próximos dias pelo secretá-
rio Alexandre Ayres, da Saúde. 
A unidade ficará em Maceió e, 

pelo andar da carruagem, será 
a última obra deste segmento 
do Governo do Estado até 
2022. Hoje, Renan Filho auto-

rizou a construção da Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) 
no Conjunto Santa Maria, na 
Cidade Universitária.

Vacinação para idosos a partir de 79 anos
Ainda  sobre  nossos 

velhinhos, o governador 
Renan Filho anunciou que 
a vacinação contra a Covid-

19 para pessoas a partir dos 
79 anos começa amanhã em 
Alagoas. O Estado recebeu 
ontem, do Ministério da 

Saúde, mais 37.400 doses 
de  imunizantes  contra 
a Covid-19.  São 24 mil 
da AstraZeneca/Oxford, 

importadas da Índia, e 13,4 
mil da vacina do Instituto 
Butantan (CoronaVac) , 
produzida no Brasil.  4
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NO PRESÍDIO

SAÚDE

Justiça nega 
liberdade 
para ‘Atirador 
do Francês’ 

Residentes 
fazem ação 
educativa no 
Hélvio Auto
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Influenza equina e tétano 
são importantes enfermidades, 
responsáveis por consistentes 
prejuízos no mercado eques-
tre. Ambas comprometem 
bastante a saúde dos animais. 
Se a influenza equina não for 
bem tratada, por exemplo, abre 
a porta para outras doenças 
oportunistas, podendo levar, 
inclusive, à perda do animal. O 
tétano também pode ser fatal. 
Por isso, é importante entender 
o que são, como se manifestam 
e quais as consequências das 
duas doenças para o plantel.

A inf luenza  equina  é 
causada pelo vírus de mesmo 
nome e endêmica em diversos 
países. Trata-se de uma doença 
é altamente contagiosa, que 
afeta as vias aéreas superio-
res e inferiores dos equinos, 
causando alta morbidade e 
baixa mortalidade. Contudo, 
pode resultar em br neumo-
nia por infecções secundá-
rias bacterianas, chegando a 
ser fatal, particularmente em 
animais jovens. Em qualquer 
destas situações implica preju-
ízos econômicos significativos 
aos criadores.

Equinos de todas as raças 
e idade, não vacinados e sem 
exposição prévia ao agente 
infeccioso estão susceptíveis. A 
doença ocorre pela contamina-
ção dos animais pelo vírus, por 
via aérea na forma de aeros-
sóis, em ambientes contamina-
dos. Os animais sintomáticos 
podem apresentar febre, tosse 
seca não produtiva, corrimento 
nasal, conjuntivite, inapetên-
cia, apatia e depressão, sendo a 
pneumonia comum em potros 
não vacinados.

Já o tétano é uma doença 
infecciosa causada pela ação 
das toxinas produzidas pela 
bactéria Clostridium tetani. 
Este micro organismo está 
presente no ambiente em forma 
vegetativa ou esporulada. A 
bactéria pode penetrar em feri-
das abertas, liberando toxinas 
que impedem a liberação de 
neurotransmissores importan-
tes para o relaxamento muscu-
lar. De acordo com estudos, 
a taxa de mortalidade pode 
chegar 80% em equinos não 
vacinados.

Os animais sintomáticos 
apresentam rigidez muscular, 
tremores, prolapso de 3ª pálpe-
bra, cauda em bandeira, orelhas 
eretas ou cruzadas, dilatação 
das narinas, dispnéia, dificul-
dade de mastigação e degluti-
ção e cauda em bandeira.

O modo mais eficaz de 
evitar essas doenças é promo-
vendo a vacinação dos animais 
periodicamente. Para isso, 
o mercado conta com a Get-
-Vacina, produzida pela Syntec 
do Brasil, composta pelos vírus 
inativados da Influenza Equina 
(vírus A-equi-1 e A-equi-2) e 
toxóide tetânico. A Get-Vacina 
proporciona imunogenici-
dade (capacidade de desenca-
dear resposta imune a partir 
da formação de anticorpos) e 
antigenicidade (capacidade 
de interagir com anticorpos), 
confirmadas em estudo na 
espécie alvo, importante dife-
rencial do produto que pode 
ser aplicado em potros, fêmeas 
prenhes e animais adultos.

E q u i n o s  p r e v i a m e n t e 
negativos para anticorpos 
neutralizantes foram vacina-

dos com três doses da Get-
-Vacina Syntec, com intervalo 
de 30 dias, sendo o sangue dos 
animais coletado antes de cada 
dose. Os anticorpos neutra-
lizantes foram dosados, em 
duplicata, pelo teste de soro-
neutralização. O soro colhido 
dos animais vacinados foi 
misturado com os vírus utiliza-
dos para elaboração da vacina 
e incubados em cultura de 
células MDCK (Madin-Darby 
Canine Kidney) até o controle 
dos vírus (sem soro animal) 
apresentar o efeito citopato-
gênico. O título de anticorpos 
neutralizantes foi calculado 
com base na última diluição do 
soro a causar a inibição de 50% 
do efeito citopático dos vírus 
pela ação de anticorpos neutra-
lizantes.

Os soros colhidos dos 
animais, antes da inoculação 
da primeira dose da vacina, 
não apresentaram títulos 
detectáveis de anticorpos 
neutralizantes (≤ 100). A OIE 
(*World Organization For 
Animal Health) recomenda um 
aumento no título de quatro 
vezes ou mais relação aos 
controles negativos. Os resulta-
dos obtidos mostram a capaci-
dade da vacina em desenvolver 
anticorpos (imunogenicidade), 
assim como de reagir com os 
anticorpos induzidos após 
vacinação (antigenicidade) de 
forma específica nos equinos 
vacinados. No caso, após a 
primeira dose da vacina, o soro 
apresentou um aumento de 
15 vezes o título de anticorpos 
neutralizantes estipulados pela 
OIE e, após a 3ª dose, este valor 
aumentou ainda mais 4 vezes.

No dia seguinte após conse-
guir aprovar a admissibilidade 
de PEC que blinda deputados, 
o presidente da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL), usou sua conta no 
Twitter, nesta quinta-feira (25), 
diante da forte reação contrária 
da sociedade que entende que 
a PEC que amplia a imunidade 
parlamentar e reduz as chances 
de prisão de deputados e sena-
dores favorece a impunidade, 
para explicar o seu posiciona-
mento.

1 - “A inviolabilidade da 
imunidade parlamentar quanto a 
sua voz não é plena.  Não poderá 
ser plena quando atacar a demo-
cracia. Mas a mim cabe dizer que 
muita coisa que acontece é culpa 
do Parlamento quando se nega a 
debater os assuntos.” Leia aqui os 
comentários.

2 - “É culpa do Congresso 
quando deixa lacunas. Quando o 
Congresso não define, não debate, 
não pauta, é erro do Parlamento. 
O que eu defendo é que o artigo 
53 seja regulamentado para que 
a inviolabilidade não seja plena se 
atacar a democracia.”, leia aqui as 
opiniões dos seguidores do parla-
mentar.

3 - “A admissibilidade que foi 
aprovada ontem trata de princí-
pios constitucionais. Não trata do 
mérito. O que o plenário vai resol-
ver em relação ao texto da PEC das 
Prerrogativas ainda vai ao debate. 
A minha opinião é colocar em 
discussão. Vamos tratar agora no 
colégios de líderes.”, também leia 
aqui os comentários.

Hoje é assim:
Congressistas são invioláveis 

civil e penalmente por opiniões 
e votos. Parlamentares, quando 
assumem o cargo, serão julga-
dos pelo STF. Congressistas não 
podem ser presos, apenas em caso 
de flagrante de crime inafiançável. 
Hoje, parlamentar preso fica sob 
custódia da Polícia Federal. Deci-
são judicial pode afastar parla-
mentar do mandato.

O que está em discussão:
Inclui na Constituição que 

congressistas podem apenas 
responder em processo ético-
-disciplinar por quebra de decoro 
parlamentar em caso de opiniões 
e votos. Texto diz que julgamento 
perante o STF será sobre crimes 
cometidos durante o exercício do 
cargo e relacionados às funções 
parlamentares.

Projeto delimita o conceito de 
inafiançabilidade ao que já está 
previsto na Constituição: racismo, 
prática da tortura, o tráfico ilícito 
de entorpecentes e drogas, o terro-
rismo e os definidos como crimes 
hediondos, ação de grupos arma-
dos, civis ou militares, contra a 
ordem constitucional e o estado 
democrático

Deputado ou senador preso 
em flagrante será encaminhado 
à Câmara ou ao Senado, onde 
aguardará, sob custódia do Legis-
lativo, a decisão do plenário da 
Casa Projeto veda o afastamento 
judicial cautelar de membro do 
Congresso, somente podendo ser 
decretada a perda do mandato 
por decisão do Congresso.

O fato é que a proposta como 
se encontra desagradou o STF e é 
considerada absurda. Tudo indica 
que o textos será rediscutido.

O prefeito Chicão (DEM) 
de Paulo Jacinto não tinha 
a mínima ideia da confu-
são econômica-financeira 
da Prefeitura que herdou da 
gestão passada.

De uma hora para outra, 
o município passou a ser 
cobrado por dívidas astronô-
micas e vai ter que honrar os 
compromissos, sob pena de 
responder judicialmente por 
eles.

Num rápido levanta-

mento feito pela equipe 
econômica da Prefeitura, 
Chicão descobriu que o muni-
cípio deve R$ 750 mil à Casal. 
Para piorar a situação veio 
outro débito superior a R$ 5,8 
milhões de energia elétrica à 
Equatorial.

Quando ele pensou que 
a conta estava fechada veio 
o Banco do Brasil com uma 
cobrança de mais de R$ 101 
mil das consignações dos 
empréstimos tomados pelos 

servidores do município.
Os servidores tiveram 

descontados nos salários 
os valores correspondentes 
aos empréstimos, porém, a 
gestão anterior não repassou 
os valores devidos ao Banco.

Com isso, os servidores 
estão impedidos de tomar 
novos empréstimos. O quadro 
é assustador,  principal-
mente, para um município de 
pequeno porte, praticamente 
sem recursos de FPM e ICMS.

A economia, em grande 
parte, sobrevive da liquidez 
das aposentadorias e dos 
valores pagos pelo Bolsa 
Família. Para se ter uma ideia 
de como sobrevive o municí-
pio, em 2019, a receita fiscal 
de Paulo Jacinto foi de R$ 
26.569,00 para uma despesa 
de R$ 26.307,00.

Fora dessa receita estão os 
repasses constitucionais de 
Educação e Saúde. Mas, na 
Câmara dos Deputados já há 

um projeto do governo para 
minimizar as transferências 
dos gastos com educação e 
saúde.  Se isso se consolidar, 
será a quebradeira geral dos 
pequenos municípios.

O prefeito Chicão tem 
uma jornada árdua pela 
frente, que é administrar uma 
cidade repleta de demandas 
sociais com um cofre vazio. 
Vai precisar de toda ajuda 
possível e imaginável nesses 
tempos bicudos.

A importância da vacinação de 
equinos contra influenza e tétano

“Regulamentação para que a 
inviolabilidade não seja plena 

se atacar a democracia”

Paulo Jacinto, um município sem receita,
com mais de R$ 6,5 milhões de débitos
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Influenza equina e tétano 
são importantes enfermidades, 
responsáveis por consistentes 
prejuízos no mercado eques-
tre. Ambas comprometem 
bastante a saúde dos animais. 
Se a influenza equina não for 
bem tratada, por exemplo, abre 
a porta para outras doenças 
oportunistas, podendo levar, 
inclusive, à perda do animal. O 
tétano também pode ser fatal. 
Por isso, é importante entender 
o que são, como se manifestam 
e quais as consequências das 
duas doenças para o plantel.

A inf luenza  equina  é 
causada pelo vírus de mesmo 
nome e endêmica em diversos 
países. Trata-se de uma doença 
é altamente contagiosa, que 
afeta as vias aéreas superio-
res e inferiores dos equinos, 
causando alta morbidade e 
baixa mortalidade. Contudo, 
pode resultar em br neumo-
nia por infecções secundá-
rias bacterianas, chegando a 
ser fatal, particularmente em 
animais jovens. Em qualquer 
destas situações implica preju-
ízos econômicos significativos 
aos criadores.

Equinos de todas as raças 
e idade, não vacinados e sem 
exposição prévia ao agente 
infeccioso estão susceptíveis. A 
doença ocorre pela contamina-
ção dos animais pelo vírus, por 
via aérea na forma de aeros-
sóis, em ambientes contamina-
dos. Os animais sintomáticos 
podem apresentar febre, tosse 
seca não produtiva, corrimento 
nasal, conjuntivite, inapetên-
cia, apatia e depressão, sendo a 
pneumonia comum em potros 
não vacinados.

Já o tétano é uma doença 
infecciosa causada pela ação 
das toxinas produzidas pela 
bactéria Clostridium tetani. 
Este micro organismo está 
presente no ambiente em forma 
vegetativa ou esporulada. A 
bactéria pode penetrar em feri-
das abertas, liberando toxinas 
que impedem a liberação de 
neurotransmissores importan-
tes para o relaxamento muscu-
lar. De acordo com estudos, 
a taxa de mortalidade pode 
chegar 80% em equinos não 
vacinados.

Os animais sintomáticos 
apresentam rigidez muscular, 
tremores, prolapso de 3ª pálpe-
bra, cauda em bandeira, orelhas 
eretas ou cruzadas, dilatação 
das narinas, dispnéia, dificul-
dade de mastigação e degluti-
ção e cauda em bandeira.

O modo mais eficaz de 
evitar essas doenças é promo-
vendo a vacinação dos animais 
periodicamente. Para isso, 
o mercado conta com a Get-
-Vacina, produzida pela Syntec 
do Brasil, composta pelos vírus 
inativados da Influenza Equina 
(vírus A-equi-1 e A-equi-2) e 
toxóide tetânico. A Get-Vacina 
proporciona imunogenici-
dade (capacidade de desenca-
dear resposta imune a partir 
da formação de anticorpos) e 
antigenicidade (capacidade 
de interagir com anticorpos), 
confirmadas em estudo na 
espécie alvo, importante dife-
rencial do produto que pode 
ser aplicado em potros, fêmeas 
prenhes e animais adultos.

E q u i n o s  p r e v i a m e n t e 
negativos para anticorpos 
neutralizantes foram vacina-

dos com três doses da Get-
-Vacina Syntec, com intervalo 
de 30 dias, sendo o sangue dos 
animais coletado antes de cada 
dose. Os anticorpos neutra-
lizantes foram dosados, em 
duplicata, pelo teste de soro-
neutralização. O soro colhido 
dos animais vacinados foi 
misturado com os vírus utiliza-
dos para elaboração da vacina 
e incubados em cultura de 
células MDCK (Madin-Darby 
Canine Kidney) até o controle 
dos vírus (sem soro animal) 
apresentar o efeito citopato-
gênico. O título de anticorpos 
neutralizantes foi calculado 
com base na última diluição do 
soro a causar a inibição de 50% 
do efeito citopático dos vírus 
pela ação de anticorpos neutra-
lizantes.

Os soros colhidos dos 
animais, antes da inoculação 
da primeira dose da vacina, 
não apresentaram títulos 
detectáveis de anticorpos 
neutralizantes (≤ 100). A OIE 
(*World Organization For 
Animal Health) recomenda um 
aumento no título de quatro 
vezes ou mais relação aos 
controles negativos. Os resulta-
dos obtidos mostram a capaci-
dade da vacina em desenvolver 
anticorpos (imunogenicidade), 
assim como de reagir com os 
anticorpos induzidos após 
vacinação (antigenicidade) de 
forma específica nos equinos 
vacinados. No caso, após a 
primeira dose da vacina, o soro 
apresentou um aumento de 
15 vezes o título de anticorpos 
neutralizantes estipulados pela 
OIE e, após a 3ª dose, este valor 
aumentou ainda mais 4 vezes.

No dia seguinte após conse-
guir aprovar a admissibilidade 
de PEC que blinda deputados, 
o presidente da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL), usou sua conta no 
Twitter, nesta quinta-feira (25), 
diante da forte reação contrária 
da sociedade que entende que 
a PEC que amplia a imunidade 
parlamentar e reduz as chances 
de prisão de deputados e sena-
dores favorece a impunidade, 
para explicar o seu posiciona-
mento.

1 - “A inviolabilidade da 
imunidade parlamentar quanto a 
sua voz não é plena.  Não poderá 
ser plena quando atacar a demo-
cracia. Mas a mim cabe dizer que 
muita coisa que acontece é culpa 
do Parlamento quando se nega a 
debater os assuntos.” Leia aqui os 
comentários.

2 - “É culpa do Congresso 
quando deixa lacunas. Quando o 
Congresso não define, não debate, 
não pauta, é erro do Parlamento. 
O que eu defendo é que o artigo 
53 seja regulamentado para que 
a inviolabilidade não seja plena se 
atacar a democracia.”, leia aqui as 
opiniões dos seguidores do parla-
mentar.

3 - “A admissibilidade que foi 
aprovada ontem trata de princí-
pios constitucionais. Não trata do 
mérito. O que o plenário vai resol-
ver em relação ao texto da PEC das 
Prerrogativas ainda vai ao debate. 
A minha opinião é colocar em 
discussão. Vamos tratar agora no 
colégios de líderes.”, também leia 
aqui os comentários.

Hoje é assim:
Congressistas são invioláveis 

civil e penalmente por opiniões 
e votos. Parlamentares, quando 
assumem o cargo, serão julga-
dos pelo STF. Congressistas não 
podem ser presos, apenas em caso 
de flagrante de crime inafiançável. 
Hoje, parlamentar preso fica sob 
custódia da Polícia Federal. Deci-
são judicial pode afastar parla-
mentar do mandato.

O que está em discussão:
Inclui na Constituição que 

congressistas podem apenas 
responder em processo ético-
-disciplinar por quebra de decoro 
parlamentar em caso de opiniões 
e votos. Texto diz que julgamento 
perante o STF será sobre crimes 
cometidos durante o exercício do 
cargo e relacionados às funções 
parlamentares.

Projeto delimita o conceito de 
inafiançabilidade ao que já está 
previsto na Constituição: racismo, 
prática da tortura, o tráfico ilícito 
de entorpecentes e drogas, o terro-
rismo e os definidos como crimes 
hediondos, ação de grupos arma-
dos, civis ou militares, contra a 
ordem constitucional e o estado 
democrático

Deputado ou senador preso 
em flagrante será encaminhado 
à Câmara ou ao Senado, onde 
aguardará, sob custódia do Legis-
lativo, a decisão do plenário da 
Casa Projeto veda o afastamento 
judicial cautelar de membro do 
Congresso, somente podendo ser 
decretada a perda do mandato 
por decisão do Congresso.

O fato é que a proposta como 
se encontra desagradou o STF e é 
considerada absurda. Tudo indica 
que o textos será rediscutido.

O prefeito Chicão (DEM) 
de Paulo Jacinto não tinha 
a mínima ideia da confu-
são econômica-financeira 
da Prefeitura que herdou da 
gestão passada.

De uma hora para outra, 
o município passou a ser 
cobrado por dívidas astronô-
micas e vai ter que honrar os 
compromissos, sob pena de 
responder judicialmente por 
eles.

Num rápido levanta-

mento feito pela equipe 
econômica da Prefeitura, 
Chicão descobriu que o muni-
cípio deve R$ 750 mil à Casal. 
Para piorar a situação veio 
outro débito superior a R$ 5,8 
milhões de energia elétrica à 
Equatorial.

Quando ele pensou que 
a conta estava fechada veio 
o Banco do Brasil com uma 
cobrança de mais de R$ 101 
mil das consignações dos 
empréstimos tomados pelos 

servidores do município.
Os servidores tiveram 

descontados nos salários 
os valores correspondentes 
aos empréstimos, porém, a 
gestão anterior não repassou 
os valores devidos ao Banco.

Com isso, os servidores 
estão impedidos de tomar 
novos empréstimos. O quadro 
é assustador,  principal-
mente, para um município de 
pequeno porte, praticamente 
sem recursos de FPM e ICMS.

A economia, em grande 
parte, sobrevive da liquidez 
das aposentadorias e dos 
valores pagos pelo Bolsa 
Família. Para se ter uma ideia 
de como sobrevive o municí-
pio, em 2019, a receita fiscal 
de Paulo Jacinto foi de R$ 
26.569,00 para uma despesa 
de R$ 26.307,00.

Fora dessa receita estão os 
repasses constitucionais de 
Educação e Saúde. Mas, na 
Câmara dos Deputados já há 

um projeto do governo para 
minimizar as transferências 
dos gastos com educação e 
saúde.  Se isso se consolidar, 
será a quebradeira geral dos 
pequenos municípios.

O prefeito Chicão tem 
uma jornada árdua pela 
frente, que é administrar uma 
cidade repleta de demandas 
sociais com um cofre vazio. 
Vai precisar de toda ajuda 
possível e imaginável nesses 
tempos bicudos.

A importância da vacinação de 
equinos contra influenza e tétano

“Regulamentação para que a 
inviolabilidade não seja plena 

se atacar a democracia”

Paulo Jacinto, um município sem receita,
com mais de R$ 6,5 milhões de débitos
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Programa de Compensação 
cria atendimento exclusivo 

INICIATIVA ATENDE demanda da comunidade e vai agilizar a realocação dos negócios e a compensação financeira

O P r o g r a m a 
de Compen-
sação Finan-

ceira e Apoio à Realocação 
está criando um atendimento 
exclusivo para os comercian-
tes e empresários das áreas 
de desocupação em Maceió. 
A iniciativa atende uma 
demanda da comunidade, 
e tem como objetivo fazer 
a realocação dos diferen-
tes tipos de negócios locais 
com ainda mais agilidade, 
contemplando empresas de 
todos os portes como peque-
nas e microempresas, micro-
empreendedores individuais 
(MEIs) e negócios informais 
desenvolvidos nos imóveis 
desocupados. 

O atendimento dedicado 
a comerciantes e empre-
sários conta com técnicos 
sociais exclusivos, que tiram 
as dúvidas e dão suporte no 
levantamento de informações 
e documentos. O foco é agili-
zar a antecipação de um valor 
específico para necessidades 

adicionais da realocação – por 
exemplo adequação do novo 
espaço ou verbas trabalhis-
tas – para a manutenção das 
atividades. O levantamento 
das informações e documen-
tos também será usado para 
calcular o valor da compen-
sação financeira. 

O fluxo de realocação dos 
comerciantes e empresários 
começa com a identificação 
do imóvel pelos técnicos 
sociais. Equipes de mudança 
organizam e embalam todo 
o maquinário, equipamentos 
e estoque de produtos, que 
são levados na data agen-
dada a um novo endereço da 
empresa – ou a um depósito. 
A Braskem cobre todo o custo 
de realocação. 

Nesta etapa, o empresário 
pode pedir um adiantamento 
da compensação financeira 
para cobrir despesas extras 
referentes à mudança de 
local, desde que comprovada 
a necessidade. Essa antecipa-
ção atende a pedidos feitos 

pelos próprios comerciantes 
e integra o último aditivo ao 
Termo de Acordo assinado 
pela Braskem com Ministério 
Público Estadual de Alagoas, 
Ministério Público Fede-
ral, Defensoria Pública de 
Alagoas e Defensoria Pública 
da União, em dezembro de 
2020. O valor do adianta-
mento é definido de acordo 
com o porte de cada empresa. 
Microempreendedores indi-
viduais e empresários que 
desenvolvam at iv idade 
econômica de maneira não 
formal têm direito a um adian-
tamento no valor de R$ 10 mil 
para cobrir gastos adicionais 
com a realocação. Há, ainda, 
outros dois tipos de antecipa-
ção: a primeira é a apresen-
tação de um orçamento para 
comprovação de gastos; outra 
possibilidade é a antecipação 
de valores pré ;-definidos que 
variam de acordo com o porte 
da empresa (micro, pequena, 
média ou grande empresa). 

Foram identificados 1.761 

comércios ou empresas em 
toda a área de desocupação, 
incluindo imóveis mistos, 
em que o morador exercia 
alguma atividade comercial 
em sua casa. Todas as 382 
empresas e comércios exis-
tentes na área de resguardo 
e nas zonas A, B e C já foram 
realocados. Nas zonas D, E, 
F e G, mais de 90% já foram 
realocados. Recém-incluída 
no Programa, a zona H já tem 
157 empresas e comércios 
identificados. 

JORNADA DE COMPENSAÇÃO
Durante toda a jornada 

de compensação, o comer-
ciante ou empresário deverá 
estar acompanhado de um 
advogado escolhido por ele. 
Os custos com honorários 
do advogado são pagos pela 
Braskem [até o valor corres-
pondente a 5% da indeni-
zação, limitado a R$ 100 
mil]. Para definir o valor da 
compensação, são avaliados 
o tipo de negócio, a renda 

(faturamento), e as caracte-
rísticas do imóvel, dentre 
outros fatores. Em caso de 
fechamento da empresa, as 
despesas atreladas a esse 
processo serão consideradas 
na indenização.

Feito o cálculo dos valo-
res, a proposta de indeniza-
ção é apresentada em uma 
reunião com o comerciante, 
seu advogado, um facilitador 
do Programa e um represen-
tante legal da Braskem, onde 
são esclarecidas as dúvidas. 
Uma vez aceita a proposta, 
as partes assinam um termo 
de transação, que segue para 
homologação da Justiça. Em 
até 5 dias úteis após a homo-
logação judicial, os valores 
são pagos pela Braskem.

Para saber mais sobre 
as iniciativas direcionadas 
aos comerciantes dentro do 
Programa de Apoio à Realo-
cação e Compensação Finan-
ceira da Braskem, acesse 
braskem.com/alagoas ou 
ligue para 0800 006 3029.

Dois idosos de 64 e de 62 
anos foram presos hoje sob a 
acuação de estuprar crianças  
em Maceió. Um deles é pastor 
de igreja evangélica. Os crimes 
ocorreram em 2006 e em 2010 e 

as duas prisões não têm relação 
entre si. São de casos diferentes.

A Delegacia de Crimes 
Contra a Criança e o Adoles-
cente (DCCCA) conseguiu 
na Justiça após conclusão de 

dois inquéritos distintos, os 
mandados de prisão e realizou 
uma operação para prender os 
acusados.

“O inquérito policial 
demonstrou a autoria nos dois 

casos. Foi solicitada a prisão 
deles e a Justiça expediu os 
mandados. Eles foram presos 
cada um na sua casa”, disse o 
chefe de operações da DCCCA, 
Alan Barbosa.

Os acusados foram condu-
zidos para realizar exame de 
corpo de delito no Instituto 
Médico Legal (IML) de Maceió. 
Em seguida, serão levados para 
o sistema prisional.

VIOLÊNCIA

Polícia Civil prende idosos acusados 
de estuprar crianças em Maceió

Fotos: Divulgação

Atendimento exclusivo para comerciantes e para empresários das áreas de desocupação Equipes de mudança organizam e embalam maquinário, equipamentos e estoque na mudança
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Severino Carvalho 
com Ascom Sesau

O governador 
Renan Filho 
u t i l i z o u  a 

conta dele no Twitter para 
informar que Alagoas recebeu 
ontem, do Ministério da Saúde 
mais 37.400 doses de imuni-
zantes contra a Covid-19. São 
24 mil da AstraZeneca/Oxford, 
importadas da Índia, e 13,4 mil 
da vacina do Instituto Butantan 
(CoronaVac), produzida no 
Brasil.  

“Vamos ampliar a faixa 
etária de vacinação a partir 
de 79 anos e continuaremos a 
imunização dos profissionais de 
saúde”, informou Renan Filho.

Segundo a Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesau), as 
vacinas chegaram ontem às 
19h ao Aeroporto Internacional 

Zumbi dos Palmares. Os imuni-
zantes já estão disponíveis para 
os municípios alagoanos a 
partir de hoje.  

Antes da chegada das 

vacinas, em entrevista cole-
tiva, Renan Filho afirmou 
que se houver imunizan-
tes à venda, o Governo de 
Alagoas vai adquiri-los com 

recursos próprios do Tesouro 
Estadual. Ele recordou que o 
Estado já provisionou recur-
sos para este fim. 

Na última terça-feira, a 

maioria dos ministros do STF 
decidiu que Estados e municí-
pios podem comprar e fornecer 
à população vacinas contra a 
Covid-19. A medida foi auto-
rizada em caso de descum-
primento do Plano Nacional 
de Vacinação pelo governo 
federal ou de insuficiência de 
doses previstas para imunizar 
a população. 

A liberação também vale 
para os casos em que a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) não conceda auto-
rização em até 72 horas para uso 
de imunizantes já aprovados 
por agências reguladoras de 
outros países.

“Se tiver vacina à venda, nós 
vamos comprar. Vamos imuni-
zar nosso povo com esforços 
financeiros próprios do caixa 
estadual alagoano”, assegurou 
Renan Filho.

Alagoas vai vacinar idosos a 
partir dos 79 anos contra Covid

IMUNIZAÇÃO: As 37.400 doses de imunizantes chegarão hoje por volta das 19h ao Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares

Ascom/Sesau

Governador Renan Filho confirmou a redução da faixa etária para o programa de imunização contra a Covid-19

Policiais civis da 6ª Delega-
cia Regional de Polícia (6ª DRP) 
de São Miguel dos Campos 
com apoio da Gerência de Polí-
cia Judiciária da Região 3 (GPJ3) 
prenderam ontem, um casal 
acusado de um duplo homicí-
dio ocorrido no dia 18 de janeiro 
de 2021.

A ação policial foi coor-
denada pelos delegados João 
Marcello, titular da 6ª DRP e 
Mário Jorge Barros (gerente 
de Polícia Judiciária da Região 
3), em cumprimento a dois 
mandados de prisão temporá-
ria por homicídio. 

O casal foi preso no bairro 
Paraíso, em São Miguel dos 
Campos e é suspeito de ter 
participação no duplo homi-
cídio dos adolescentes José 
Davi dos Santos Fernandes e 
Fernando Soares de Holanda, 
cujos corpos foram encontrados 
enterrados num imóvel aban-
donado na região conhecida 
como Rua do Cabaré.

A motivação do crime seria 
dívida de drogas, além de 
subtraírem um revólver que 
estava em posse de uma das 
vítimas. Os acusados foram 
recolhidos para 6ª DRP, onde 
ficarão à disposição da Justiça.

Uma ação realizada 
por policiais civis da 
Delegacia Regional 
de União dos Palma-
res (11ª DRP), sob a 
coordenação do dele-
gado Antônio Nunes, 
ontem, apreendeu um 
menor de 15 anos de 
idade pela prática do 
ato infracional análogo 
ao crime de homicídio, 
fato praticado contra 
seu padrasto, identifi-
cado como José Maria 
Marques da Silva.

A vítima foi morta 
a t iros no dia 6 de 
dezembro de 2020, na 
Fazenda Piroas, locali-
zada na zona rural de 
União dos Palmares.

A apreensão  do 
adolescente ocorreu 
no sítio conhecido por 
Mundaú, na cidade de 
Santana do Mundaú, 
em cumprimento a 
mandado expedido 
pelo juiz da Infância e 
Juventude da Comarca 
de União dos Palmares.

EM SÃO MIGUEL EM UNIÃO
PC prende 
suspeitos 
de duplo
homicídio

Apreendido 
o menor 
que matou 
padrasto

A Justiça negou ontem, 
o pedido de liberdade do 
empresário Cícero Andrade 
de Souza, que atirou em um 
garçom na Praia do Fran-
cês, em Marechal Deodoro. 
A decisão de mantê-lo preso 
foi determinada pelo desem-
bargador José Carlos Malta 
Marques, do Tribunal de 
Justiça de Alagoas (TJ-AL).

De acordo com o desem-
bargador, não tem segurança 
para conceder a liberdade 
em decisão liminar e que era 

preciso manter a prisão até 
que houvesse uma análise 
aprofundada sobre o caso.

Segundo a defesa do 
empresário, a prisão foi ilegal, 
pois Cícero se apresentou na 
polícia um dia após o ocor-
rido e que é réu primário, tem 
bons antecedentes, residência 
fixa e atividade laboral lícita.

No entando, o desembar-
gador disse que esses argu-
mentos não são suficientes 
para conceder a liberdade, 
levando em consideração 

que Cícero Andrade fugiu 
do local do crime com outro 
carro, atentando contra a 
vida de outras três pessoas 
em lugar movimentado e em 
plena luz do dia.

O crime aconteceu no 
último dia 19. O empresário 
discutiu com o funcionário, 
sacou uma arma e atirou 
contra a vítima, que foi atin-
gida no joelho. Um dia após o 
crime, ele se entregou a polí-
cia mas teve a prisão preven-
tiva decretada.

CONFUSÃO NO FRANCÊS!

Justiça nega liberdade 
a empresário dos ‘tiros’

Após discussão renitente em barraca de praia por causa de assanhamento do empresário, a ́ bala vadiou’ 
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Ana Paula Tenório
Ascom HEHA

Os residentes 
e m  S a ú d e 
d a  F a m í -

lia da Universidade Esta-
dual de Ciências da Saúde 
de Alagoas (Uncisal), que 
desenvolvem trabalho no 
Serviço de Assistência Espe-
cializada (SAE), do Hospi-
tal Escola Dr. Helvio Auto 
(HEHA), criaram um projeto 
para envolver os usuários 
em temas comuns aos diag-
nósticos tratados, além de 
orientar os pacientes no 
procedimento em meio à 
pandemia, desmistificando 
notícias falsas e informando 

corretamente por meio de 
atividades de sala de espera.

A terapeuta ocupacional 
Ângela Bulhões e o enfer-
meiro Nemório Rodrigues, 
são os residentes responsá-
veis pelo trabalho que vem, 
ao mesmo tempo, orientado 
e entretendo os usuários do 
SAE no momento em que 
esperam pelo atendimento 
multidisciplinar.  “Nosso 
intuito é gerar uma parti-
cipação dinâmica, para ser 
uma conversa, uma comu-
nicação colaborativa, não 
só uma palestra, o que gera 
maior interesse nos usuá-
rios”, explicou a terapeuta 
ocupacional Ângela Bulhões.

A atividade educativa 

foi toda sistematizada com 
a apresentação de situações 
problema para introdução 
da conversa, onde o usuário 
responde o que ele acha ou 
a sua sugestão para resolu-
ção da situação. A depender 
da resposta, os residentes 
avaliam; se a conduta infor-
mada for a correta, o usuá-
rio é parabenizado e sua 
resposta compartilhada para 
todos os presentes. Quando 
a resposta não condiz com 
a prática correta, o usuário 
é orientado e todos intera-
gem sobre a melhor forma de 
resolver a situação apresen-
tada.

Aspectos da pandemia 
de Covid-19 foram discuti-

dos, como a necessidade do 
uso correto da máscara, o 
que fazer ao aparecimento 
dos primeiros sintomas e 
para onde se dirigir, além de 
desmistificar muitas notícias 
falsas envolvendo as vaci-
nas contra Covid-19. “Nosso 
trabalho foi muito bem rece-
bido, pois propiciamos um 
momento de entretenimento 
e aprendizado, uma vez que 
os usuários ainda apresenta-
vam muitas dúvidas, apesar 
de ser um assunto tão discu-
tido”, concluiu o enfermeiro 
Nemório Rodrigues.

 As dinâmicas acontece-
ram tanto dentro, quanto 
fora do prédio do SAE, e são 
desenvolvidas logo no início 

da manhã, das 7h30 às 8h, 
devido a maior quantidade 
de pacientes, e no início da 
tarde também, entre meio-
-dia e 13h. Durante a pande-
mia as abordagens estão 
sendo feitas três dias por 
semana.

Além de temas que envol-
vem o coronavírus, distan-
ciamento social e métodos 
de evitar a contaminação, os 
residentes também aproxi-
maram os pacientes discu-
tindo sobre as doenças que 
fazem parte da realidade 
deles. Aspectos sobre Infec-
ções Sexualmente Transmis-
síveis (ISTs), tuberculose e 
hepatites foram abordados 
no trabalho.

Residentes fazem trabalho 
educativo no Hélvio Auto

POR MEIO DA DINÂMICA de sala de espera, profissionais abordam aspectos da pandemia e de doenças atendidas pelo serviço

Para a terapeuta Ângela Bulhões “intuito é gerar uma participação dinâmica, para ser uma conversa, uma comunicação colaborativa, não só uma palestra, o que gera maior interesse nos usuários”
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Severino Carvalho 
com Ascom Sesau

O governador 
Renan Filho 
u t i l i z o u  a 

conta dele no Twitter para 
informar que Alagoas recebeu 
ontem, do Ministério da Saúde 
mais 37.400 doses de imuni-
zantes contra a Covid-19. São 
24 mil da AstraZeneca/Oxford, 
importadas da Índia, e 13,4 mil 
da vacina do Instituto Butantan 
(CoronaVac), produzida no 
Brasil.  

“Vamos ampliar a faixa 
etária de vacinação a partir 
de 79 anos e continuaremos a 
imunização dos profissionais de 
saúde”, informou Renan Filho.

Segundo a Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesau), as 
vacinas chegaram ontem às 
19h ao Aeroporto Internacional 

Zumbi dos Palmares. Os imuni-
zantes já estão disponíveis para 
os municípios alagoanos a 
partir de hoje.  

Antes da chegada das 

vacinas, em entrevista cole-
tiva, Renan Filho afirmou 
que se houver imunizan-
tes à venda, o Governo de 
Alagoas vai adquiri-los com 

recursos próprios do Tesouro 
Estadual. Ele recordou que o 
Estado já provisionou recur-
sos para este fim. 

Na última terça-feira, a 

maioria dos ministros do STF 
decidiu que Estados e municí-
pios podem comprar e fornecer 
à população vacinas contra a 
Covid-19. A medida foi auto-
rizada em caso de descum-
primento do Plano Nacional 
de Vacinação pelo governo 
federal ou de insuficiência de 
doses previstas para imunizar 
a população. 

A liberação também vale 
para os casos em que a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) não conceda auto-
rização em até 72 horas para uso 
de imunizantes já aprovados 
por agências reguladoras de 
outros países.

“Se tiver vacina à venda, nós 
vamos comprar. Vamos imuni-
zar nosso povo com esforços 
financeiros próprios do caixa 
estadual alagoano”, assegurou 
Renan Filho.

Alagoas vai vacinar idosos a 
partir dos 79 anos contra Covid

IMUNIZAÇÃO: As 37.400 doses de imunizantes chegarão hoje por volta das 19h ao Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares

Ascom/Sesau

Governador Renan Filho confirmou a redução da faixa etária para o programa de imunização contra a Covid-19

Policiais civis da 6ª Delega-
cia Regional de Polícia (6ª DRP) 
de São Miguel dos Campos 
com apoio da Gerência de Polí-
cia Judiciária da Região 3 (GPJ3) 
prenderam ontem, um casal 
acusado de um duplo homicí-
dio ocorrido no dia 18 de janeiro 
de 2021.

A ação policial foi coor-
denada pelos delegados João 
Marcello, titular da 6ª DRP e 
Mário Jorge Barros (gerente 
de Polícia Judiciária da Região 
3), em cumprimento a dois 
mandados de prisão temporá-
ria por homicídio. 

O casal foi preso no bairro 
Paraíso, em São Miguel dos 
Campos e é suspeito de ter 
participação no duplo homi-
cídio dos adolescentes José 
Davi dos Santos Fernandes e 
Fernando Soares de Holanda, 
cujos corpos foram encontrados 
enterrados num imóvel aban-
donado na região conhecida 
como Rua do Cabaré.

A motivação do crime seria 
dívida de drogas, além de 
subtraírem um revólver que 
estava em posse de uma das 
vítimas. Os acusados foram 
recolhidos para 6ª DRP, onde 
ficarão à disposição da Justiça.

Uma ação realizada 
por policiais civis da 
Delegacia Regional 
de União dos Palma-
res (11ª DRP), sob a 
coordenação do dele-
gado Antônio Nunes, 
ontem, apreendeu um 
menor de 15 anos de 
idade pela prática do 
ato infracional análogo 
ao crime de homicídio, 
fato praticado contra 
seu padrasto, identifi-
cado como José Maria 
Marques da Silva.

A vítima foi morta 
a t iros no dia 6 de 
dezembro de 2020, na 
Fazenda Piroas, locali-
zada na zona rural de 
União dos Palmares.

A apreensão  do 
adolescente ocorreu 
no sítio conhecido por 
Mundaú, na cidade de 
Santana do Mundaú, 
em cumprimento a 
mandado expedido 
pelo juiz da Infância e 
Juventude da Comarca 
de União dos Palmares.

EM SÃO MIGUEL EM UNIÃO
PC prende 
suspeitos 
de duplo
homicídio

Apreendido 
o menor 
que matou 
padrasto

A Justiça negou ontem, 
o pedido de liberdade do 
empresário Cícero Andrade 
de Souza, que atirou em um 
garçom na Praia do Fran-
cês, em Marechal Deodoro. 
A decisão de mantê-lo preso 
foi determinada pelo desem-
bargador José Carlos Malta 
Marques, do Tribunal de 
Justiça de Alagoas (TJ-AL).

De acordo com o desem-
bargador, não tem segurança 
para conceder a liberdade 
em decisão liminar e que era 

preciso manter a prisão até 
que houvesse uma análise 
aprofundada sobre o caso.

Segundo a defesa do 
empresário, a prisão foi ilegal, 
pois Cícero se apresentou na 
polícia um dia após o ocor-
rido e que é réu primário, tem 
bons antecedentes, residência 
fixa e atividade laboral lícita.

No entando, o desembar-
gador disse que esses argu-
mentos não são suficientes 
para conceder a liberdade, 
levando em consideração 

que Cícero Andrade fugiu 
do local do crime com outro 
carro, atentando contra a 
vida de outras três pessoas 
em lugar movimentado e em 
plena luz do dia.

O crime aconteceu no 
último dia 19. O empresário 
discutiu com o funcionário, 
sacou uma arma e atirou 
contra a vítima, que foi atin-
gida no joelho. Um dia após o 
crime, ele se entregou a polí-
cia mas teve a prisão preven-
tiva decretada.

CONFUSÃO NO FRANCÊS!

Justiça nega liberdade 
a empresário dos ‘tiros’

Após discussão renitente em barraca de praia por causa de assanhamento do empresário, a ́ bala vadiou’ 
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O S h o p p i n g 
Pátio Maceió 
e s t á  c o m 

uma programação especial 
que fará todo mundo querer 
redecorar a casa inteira: a 
Semana Casa. Diferentes 
estandes decorados reúnem 
marcas do shopping center, 
como Guido, Riachuelo, 
Colchões Ortobom e Le 
Biscuit, exibindo suas novi-
dades para tornar a casa mais 
aconchegante, bonita e prática, 
com ofertas para os visitantes. 
O shopping center segue as 
mais rígidas normas sanitá-
rias para garantir o conforto 
e a segurança do público, mas 
quem prefere participar sem 
sair de casa conta com dicas e 
todos os detalhes dessa feira 
imperdível nas redes sociais 
do empreendimento e ainda 
pode comprar os produtos 
expostos na sua loja virtual, 
a Pátio Maceió Online. Tudo 

para garantir o bem-estar 
e a experiência memorável 
que caracterizam o shopping 
center. 

“Com mais tempo em 
casa devido à pandemia, 
todo mundo começou a 
perceber a importância de 
um ambiente acolhedor e 
confortável. A Semana Casa 
chega para inspirar. Selecio-
namos as melhores marcas e 
produtos para o público ver 
como cada ambiente pode 
ser transformado com alguns 
simples detalhes e para ofere-
cer uma oportunidade única 
para quem quer redecorar a 
casa toda”, convida Amanda 
Nunes, gerente de Marketing 
do Shopping Pátio Maceió. 

A Semana Casa começa na 
próxima quinta-feira, dia 25, 
e acontece de segunda-feira a 
sábado, das 10h às 22h, e aos 
domingos, das 12h às 21h, no 
Piso Térreo. Cada estande 

está decorado de acordo 
com uma parte da casa: 
sala de estar, sala de jantar, 
quarto e banheiro. As marcas 
participantes, como a Casa 
Vieira, Guido, Riachuelo, G 
Barbosa, Colchões Ortobom, 
Narciso Enxovais, Le Biscuit, 
Ilahui, Magazine São Paulo e 
Colchões BonSono, oferecem 
ofertas para os visitantes 
válidos para todos os canais 
de atendimento do shop-
ping center: presencialmente 
ou através do Pátio Maceió 
Online, acessando https://
www.shoppingpatioma-
ceio.com.br/. Para ficar ainda 
melhor, quem optar pela 
compra virtual ganha frete 
grátis e entrega no mesmo 
dia para os pedidos realiza-
dos até às 17h. Para ficar por 
dentro de cada detalhe é só 
conferir tudo no Instagram 
do shopping center -@shop-
pingpatiomaceio.

Para oferecer conforto 
e segurança ao público, o 
empreendimento segue com 
as medidas sanitárias contra 
covid-19, como medição de 
temperatura nos acessos ao 
empreendimento, uso obri-
gatório de máscaras, dispo-
nibilização de álcool em gel, 
marcação no piso para indi-
car o distanciamento seguro 
e intensificação da limpeza 
de todo o espaço.

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

Decoração: Shopping Pátio 
traz programação especial

SÃO MAIS DE 10 DIAS repletos de dicas e ofertas exclusivas para quem busca inspirações na hora de mobiliar o lar
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DAAD promove tour para pesquisadores doutores na Alemanha

Segundo anúncio por parte do DAAD (Serviço 
Alemão de Intercâmbio Acadêmico), pesquisa-
dores experientes interessados em conhecer 
grupos e instituições de pesquisa em Inteligência 
Artificial na Alemanha podem candidatar-se até 
o dia 08/03 ao “Postdoctoral Networking Tour”.  
Trata-se de um evento que normalmente ocorre 
duas vezes ao ano, no qual o DAAD seleciona 
pesquisadores doutores de todas as nacionalida-
des para participar do “Postdoctoral Networking 
Tour” na Alemanha. Este ano, por conta da 

pandemia de Covid-19, o tour será realizado 
virtualmente nesta edição, com possibilidade de 
visita presencial após a flexibilização das restri-
ções.
A chamada destina-se a doutores que tenham 
concluído o doutorado há, no máximo, cinco 
anos, ou doutorandos que esperam finalizar sua 
pesquisa no máximo um ano após a inscrição 
no programa. Este ano os organizadores deram 
ênfase em Inteligência Artificial e “machine lear-
ning”

O programa inclui apresentações virtuais de 
universidades, institutos de pesquisa e empre-
sas da Alemanha relacionadas ao tema do tour 
científico. Dentre eles estão incluídos o Berlin 
Institute for the Foundations of Learning and Data 
(BIFOLD) e o Center for Scalable Analytics and 
Artificial Intelligence (ScaDS.AI Desden/Leipzig). 
Reuniões individuais com os representantes das 
instituições também estão no programa. Relem-
brando que tudo está previsto para o formato 
virtual e, assim que for possível, os participantes 

receberão apoio financeiro do DAAD para visitas 
aos institutos e universidades na Alemanha. 
O evento acontecerá entre os dias 26 e 30 de 
abril de 2021. Para participar é preciso ter 
um forte histórico de pesquisa com foco em 
inteligência artificial e “machine learning” (de 
preferência conectado às áreas de estudo das 
instituições participantes). Interessados poderão 
conferir mais informações no blog “Estudar Lá 
Fora” do site “O Dia Mais” ou visitar o link https://
bit.ly/3eRA1oQ . 

Bolsa de Mestrado e Doutorado EPOS - Alemanha
Fonte: DAAD

Bolsa de Mestrado e Doutorado - Alemanha
Fonte: Fundação Konrad Adenauer

Estão abertas as inscrições aos últimos três 
dos 40 cursos de master e doutorado do edital 
2020/2021 do programa de pós-graduação do 
DAAD focado em desenvolvimento sustentável 
(EPOS). 
O programa tem como público-alvo jovens 
profissionais e acadêmicos de países em desen-
volvimento, que podem escolher entre 40 cursos 

de Master ou doutorado, ministrados em alemão 
ou inglês, em uma das seguintes áreas:
Global and Urban Health (U Freiburg) | Prazo: 
01/03/2021
International Media Studies (HS Bonn-RheinSieg/
DW Akademie/U Bonn) | Prazo: 31/03/2021
International Education Management (PH Ludwi-
gsburg / Helwan University) | Prazo: 31/03/2021

O último prazo dessa seleção do EPOS é 
31/03/2021. Os contemplados receberão bolsa 
mensal, seguro-saúde, ajuda de custo para 
passagem aérea e curso preparatório de alemão. 
Detalhes sobre os cursos e pré-requisitos estão 
disponíveis no blog “Estudar Lá Fora” do site 
“O Dia Mais” ou em https://bit.ly/3ld5JAk  (em 
alemão e inglês). 

A Fundação Konrad Adenauer (Alemanha) abriu 
prazo de candidatura para interessados em  bolsa 
integral para mestrado, doutorado ou de pesquisa 
de três semestres, no mínimo, em uma instituição 
de ensino superior alemã.
O público-alvo é formado por estudantes de cidada-
nia brasileira engajados social e/ou politicamente de 
todas as áreas científicas, com até 30 anos de idade 
e que possam comprovar domínio da língua alemã 
no nível B2 do Quadro Europeu de Referência. 
Desempenho acadêmico de excelência e compro-
metimento em prol da democracia, do pluralismo e 
dos direitos humanos são também esperados.
 Além do apoio financeiro, nossos bolsistas benefi-
ciam-se principalmente de:
acesso a uma rede internacional sólida com mais de 
14.000 especialistas dentre bolsistas e ex-bolsistas 
da Fundação Konrad Adenauer;
oferta extensa em seminários exclusivos e a possi-
bilidade de organização de workshops e eventos 

independentes;
assessoria personalizada durante seus estudos e 
para o planejamento de carreira pelos responsáveis 
no apoio a estrangeiros e pelos docentes associa-
dos nas universidades.
 

Interessados podem apresentar candidatura até o 
dia 28 de março de 2021. Endereço de contato: 
stipendien.lateinamerika@kas.de. Mais informa-
ções no blog “Estudar Lá Fora” no site “O Dia Mais” 
ou em http://bit.ly/3pVriaZ. 

Rede de pesquisa interdisciplinar 
busca parceiros no Brasil
Fonte: DAAD

Com o objetivo de criar uma rede internacional 
de pesquisa interdisciplinar na área de inte-
ligência artificial, o novo projeto financiado 
pelo DAAD “AI@motion International” está 
em busca de novos parceiros na ciência e na 
indústria no Brasil. 
A formação do consórcio, ainda em fase de 
consolidação, é uma iniciativa do Aware Center 
da Technische Hochschule Ingolstadt (THI). O 
projeto prevê a realização de workshops e 
cursos de pesquisa, além da criação de uma 
plataforma online para facilitar a colaboração 
entre os países parceiros, como Brasil, China 
e Finlândia, e ampliar a visibilidade dos traba-
lhos científicos.  
O grupo é financiado pelo programa do DAAD 
HAW.International e conta com 400 mil euros 
de investimento para o período de dois anos. 
Até o momento, o Brasil é representado no 
consórcio pela Universidade de São Paulo 
(USP). Para participar do projeto, pesquisa-
dores brasileiros podem contatar a gestora 
operacional por meio do e-mail Anne-Sophie.
Kopytynski@thi.de . Mais informações no blog 
“Estudar Lá Fora” no site “O Dia Mais”.


