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5ARREPENDIDO, CANTOR SÉRGIO REIS DIZ QUE NÃO É ‘PUXA-SACO’ DO PRESIDENTE JAIR BOLSONARO

PF PRENDE NA ORLA INTEGRANTE 
DE FACÇÃO CRIMINOSA PAULISTA

COM TRÊS CONDENAÇÕES, CRIMINOSO FORAGIDO DE SÃO PAULO VIVIA COMO ‘CIDADÃO DE BEM’ EM MACEIÓ

A Polícia Federal  em 
Alagoas deflagrou hoje pela 
manhã, a operação “Opos-
tos” com o cumprimento 
de um mandado de prisão 
temporária e uma busca e 
apreensão em apartamento 
no bairro da Jatiúca, ambos 
expedidos pela Justiça Esta-
dual de Alagoas. Também 
foi cumprido mandado de 
prisão por sentença defini-
tiva expedido pela Justiça 
Estadual de São Paulo. A 
investigação resultou na 
descoberta de um foragido 
da Justiça Paulista, que se 
utilizava de documentos de 
identificação falsos e levava 
vida de aparente tranquili-
dade como pequeno comer-
ciante na orla de Maceió. 
Diligências realizadas por 
policiais federais nos últi-
mos meses constataram 
que o foragido apresentou 
carteira de identidade falsifi-
cada para obter documentos 
emitidos pela Receita Fede-
ral, Justiça Eleitoral, Detran 
e Prefeitura de Maceió. 
Detentor de vasta f icha 
criminal, o preso ostenta 
antecedentes por recepta-
ção, roubo e porte ilegal de 
arma de fogo no Estado de 
São Paulo, havendo indícios 
de participação em facção 
criminosa. Contra o preso 
há pelo menos três conde-
nações criminais que, soma-
das, superam doze anos de 
prisão, boa parte da pena 
não cumprida.

ORGANIZANDO

SMTT muda 
o trânsito 
na Feirinha 
do Tabuleiro

3

COCADAS DA MASSAGUEIRA

Patrimônio imaterial de AL
As Cocadas da Massagueira, 

produzidas no polo gastronô-
mico de Marechal Deodoro, 
receberam o título de patrimô-
nio imaterial de Alagoas. O 
registro foi aprovado, por unani-
midade, pelo Conselho Estadual 
de Cultura em reunião ordinária 
e publicado pelo Governo de 

Alagoas, através da Secretaria 
de Estado da Cultura (Secult), 
no Diário Oficial de ontem. 
O saber-fazer será inscrito no 
Livro de Registro do Patrimônio 
Cultural de Alagoas - Categoria 
I “saberes”, ao lado do Camarão 
do Bar das Ostras, Doce de Caju 
de Ipioca, Bico e renda Singe-

leza, Filé, Sururu e Guerreiro 
Alagoano. Doce à base de coco 
e açúcar, as Cocadas da Massa-
gueira são referência histórica e 
cultural da região metropolitana 
de Maceió. Elas fazem parte do 
imaginário coletivo dos mora-
dores, apreciadores e dos visi-
tantes da cidade.

O DIA DIGITAL

Confira as 
colunas na 
edição desta 
quinta-feira

INTERDITADA

Farmácia: “como se 
fosse uma birosca”

Uma farmácia locali-
zada no Eustáquio Gomes 
foi interditada, ontem, por 
técnicos da Vigilância Sani-
tária de Maceió. O estabele-
cimento vinha funcionando 
sem possuir documentos, 
como o Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas (CNPJ), 
Alvará Sanitário, Autori-

zação de Funcionamento 
de Empresa (AFE), expe-
dida pela Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), e sem responsá-
vel técnico. O local também 
comercializava medicamen-
tos de uso controlado sem 
seguir as normas estabele-
cidas pelos órgãos compe-

tentes. O proprietário do 
estabelecimento foi notifi-
cado, autuado e terá 90 dias 
para se adequar às normas 
da Vigilância Sanitária de 
Maceió, podendo receber 
multa que varia de R$ 180 a 
R$ 19 mil. O valor é estabe-
lecido conforme a gravidade 
das infrações cometidas.
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Marcelo Firmino * Jornalista

O presidente da Assem-
bleia Legislativa, Marcelo 
Victor, começa a correr trechos 
para fortalecer sua candida-
tura ao governo de Alagoas, 
em 2022.

Apoio dos pares no parla-
mento estadual não é um 

problema, pelo contrário. Mas 
sabe que precisa convencer as 
bases de prefeitos e vereadores 
para se fortalecer.

Victor deve assumir o 
governo em abril, em substi-
tuição ao governador Renan 
Filho (MDB), que se desincom-

patibilizará para ser candidato 
ao Senado.

Ao próprio governador, 
ele já disse que pretende servir 
para que não haja retrocesso no 
desenvolvimento alagoano.

O deputado tem andado 
em algumas regiões do Estado 

e já se percebe que ele não vai 
só como um membro do Poder 
Legislativo, mas como pretenso 
candidato ao governo.

Tanto que profissionais de 
comunicação seguem atentos 
aos seus passos, como parte 
da equipe de trabalho devi-

damente organizada para as 
ações do marketing político.

Conversar com todos e 
aglutinar forças é a meta mais 
imediata.

Até por que, quando chegar 
a hora da onça beber água a 
fonte não pode estar seca.

Homero Moreschi * Engenheiro agrônomo Jeferson Miola  * Integrante do Instituto de Debates, Estudos e Alternativas de Porto Alegre (Idea)

O índice de chuvas abaixo 
da média acende o alerta do 
produtor para uma redução na 
produtividade dos canaviais 
em 2021 – cenário que repeti-
ria 2017 e 2018, de acordo com 
dados do IBGE. Essa preocu-
pação surge, especialmente, 
em um momento de bons 
preços pagos por tonelada 
de cana, que tem variado de 
R$ 84,00 a R$ 143,00, conside-
rando diversas praças.

Como a seca deve persistir 
ao longo dos próximos meses, 
com o avanço do outono 
e a chegada do inverno, o 
agricultor deve investir em 
manejo seguro de insetos, 
fungos e plantas daninhas, 
evitando diminuir o risco de 
uma quebra na safra e maxi-
mizando sua rentabilidade. 
A adoção de soluções eficazes 
ajuda a garantir altas produ-
ções e também inclui a adoção 
de bioest imulantes que 
ajudem o cultivo a atingir seu 
máximo potencial genético.

O combate às pragas e 
doenças é preocupação cons-
tante de quem cultiva. No 
primeiro trimestre deste ano, 
o uso de defensivos agrícolas 
chegou a US$ 323,1 milhões 
apenas em cana, que está 
consolidada como a quarta 
cultura que mais exige inves-
timentos em insumos, de 
acordo com o Sindiveg.

Um dos grandes inimigos 
a serem combatidos no campo 
é a cigarrinha-das-raízes. 
Alguns levantamentos apon-
taram que o inseto – quando 
não contido adequadamente 
– pode causar até 80% de 
perda na produção e ocasio-
nar uma queda de aproxima-
damente 30% na qualidade de 

matéria-prima. Outras pragas 
com incidência em alta são o 
bicudo e a broca.

Inseticidas que combinam 
os ingredientes acetamiprido 
e bifentrina têm sido impor-
tantes aliados do produtor 
no combate aos insetos. Essa 
composição tem apresentado 
o melhor choque da classe, 
paralisando os danos de forma 
imediata. Os ativos em combi-
nação ainda oferecerem alta 
eficiência, com efeito prolon-
gado e residual, desde que 
utilizados de forma correta e 
segura, de acordo com as indi-
cações de profissionais.

O controle de pragas é 
somente um passo para dar 
mais produtividade e – longe-
vidade – para os canaviais. 
Outra etapa importante, em 
especial durante ambientes 
climáticos desfavoráveis para 
a cana soqueira, é a utiliza-
ção de tecnologias de biosso-
luções. Essa categoria inclui 
produtos biológicos e de 
nutrição inovadora, além dos 
fisioativadores, que estimu-
lam a planta a se desenvolver 
com mais vigor, produtivi-
dade e qualidade.

Esta é a hora de utilizar 
tecnologias que favoreçam o 
alto desempenho dos cana-
viais, visando não apenas os 
bons preços, mas a certeza 
de ter resultado positivo na 
lavoura, mesmo com obstá-
culos climáticos que devemos 
enfrentar nos próximos meses. 
A combinação de bioestimula-
ção com controle de pragas é a 
chave para o sucesso dos agri-
cultores que buscam maior 
rentabilidade em momento 
de instabilidade econômica 
no país.

O Senado é um terreno 
minado para o governo 
militar. Ali acontece a CPI 
da COVID e ali tramitam os 
processos [1] de indicação 
do pastor evangélico para o 
STF, e [2] de recondução do 
cão-de-guarda miliciano na 
Procuradoria da República.

A CPI avança o cerco a 
vigaristas – de civis e milita-
res, políticos, empresários, 
evangélicos charlatães – que 
montaram esquemas bilio-
nários de propinas enquanto 
tornavam o Brasil  vice-
-campeão mundial no maca-
bro certame de morticínio 
humano.

O STF, em outro lado da 
Praça dos Poderes, é uma espé-
cie de “espada de Dâmocles” 
permanente sobre as cabeças 
do Bolsonaro, da extrema-
-direita, dos charlatães funda-
mentalistas, dos generais e 
das milícias – as reais, as digi-
tais, as legais e as ilegais que 
sustentam o governo.

Ali na Suprema Corte 
correm inquéritos criminais 
que inquietam e tiram o sono 
desta horda fascista que mili-
cianizou e vandalizou a polí-
tica e a vida nacional.

C o m o  f i c a  l ó g i c o  e 
evidente, portanto, interes-
ses estratégicos do governo 
Bolsonaro estão sendo joga-
dos no legislativo e no judi-
ciário.

O lógico e esperável, nesta 
circunstância, seria Bolso-
naro baixar o tom e cessar 
os ataques ao Supremo e ao 
Congresso.

O capitão, porém, ao 
invés de optar pela sensatez 
política e arrefecer o clima, 
acirra ainda mais os ânimos, 
ameaça as instituições, ataca 
a democracia e aumenta o 
tom do assobio para a mati-

lha fascista.
Esta opção política que 

Barbara Tuchman [A Marcha 
da Insensatez] definiria 
como uma escolha contra-
producente pode significar, 
na verdade, uma escolha 
metódica do Bolsonaro para 
a instalação de um caos 
conveniente.

A o  g o v e r n o  m i l i t a r 
interessa que o Senado 
reprove Augusto Aras e 
André Mendonça e convém, 
também, que o STF asfixie e 
vitimize os canais fascistas 
de difamação e de propaga-
ção de ódio na internet.

Com isso eles reforçam a 
“narrativa” de que as insti-
tuições não deixam Bolso-
naro governar e perseguem 
ativistas da base do governo. 
E ganham, assim, a retó-
rica para convocar e manter 
perfilada a matilha fascista.

Na infame homenagem 
ao “herói” Roberto Jefferson, 
Eduardo Bolsonaro usou 
este pretexto para dizer à 
matilha sedenta que “já esta-
mos vivendo a ditadura” das 
instituições [sic].

O general promovido a 
“marechal” [sic] Augusto 
Heleno, do alto de suas 

ideias caquéticas, e em clara 
ameaça de intervenção mili-
tar, disse que se o artigo 142 
existe na Constituição, “pode 
ser usado”.

É bastante claro que [1] 
em condições normais de 
temperatura e pressão do 
jogo político; e que, [2] dentro 
das regras da democracia, a 
oligarquia dominante não 
conseguirá impedir a vitória 
do Lula em outubro de 2022 
– que inclusive poderá acon-
tecer no 1º turno da eleição, 
segundo a maioria dos insti-
tutos de pesquisa.

Neste cenário de poten-
cial vitória do Lula, que se 
combina com a profunda 
desmoralização e crise de 
legitimidade do governo 
militar, Bolsonaro e o partido 
dos generais não têm nada a 
perder. A eles mais interessa 
o caos, a confusão e o tumulto 
como recurso de sobrevivên-
cia e de afirmação de poder.

Bolsonaro fustiga as insti-
tuições de modo deliberado 
e em coordenação com o 
comitê central do partido 
militar. Com isso, Bolsonaro 
e os militares geram o caos 
que “justifica” [sic] o “contra-
golpe” do “seu” Exército.

Presença de pragas pode 
potencializar quebra na safra de cana

Bolsonaro gera caos para justificar o 
“contragolpe” do “seu” Exército

Marcelo Victor já entra no clima de 
campanha para o governo em 2022



O f l u x o  d e 
veículos da 
Feirinha do 

Tabuleiro, na parte alta da 
capital, passa  ser modificado, 
a partir de hoje, pela Superin-
tendência Municipal de Trans-
portes e Trânsito (SMTT). As 
intervenções nos sentidos das 
vias têm o objetivo de organi-
zar a circulação de veículos e 
proporcionar maior mobili-
dade urbana.

Para orientar ainda mais 
motoristas, ciclistas, comer-
ciantes e pedestres, a equipe 
de obras viárias da SMTT 
implantou novas placas de 
sinalização que regulamen-
tam os estacionamentos e 
paradas, além da demarca-
ção de áreas exclusivas para 
táxis e carga e descarga de 
mercadorias. 

A  d i r e ç ã o  d a  S M T T 
informa que durante os 
primeiros dias da mudança, 
agentes de trânsito também 
estarão na região para orientar 

os motoristas e pedestres. A 
SMTT recomenda aos condu-
tores que fiquem atentos às 
novas sinalizações do local 
para reduzir os transtornos e 

garantir o fluxo viário.
A Avenida Maceió, princi-

pal via da Feirinha do Tabu-
leiro, passará a ter sentido 
único a partir da praça locali-

zada ao lado da Escola Muni-
cipal Pedro Suruagy. O fluxo 
seguirá até o cruzamento 
semafórico com a Rua Santa 
Luzia, onde está localizado o 
mercadinho Padre Cícero.

Os veículos situados na Rua 
Santa Luzia poderão acessar a 
Feirinha através da bifurcação 
do antigo Colégio São Luiz, 
onde hoje está em funciona-
mento uma galeria comercial.

Os veículos que trafegam 
a partir da Escola Municipal 
Pedro Suruagy seguirão o 
sentido único. Aqueles que 
desejam retornar ao trecho 
de sentido duplo na Avenida 
Maceió deverão realizar 
o contorno pela Rua São 
Domingos e, depois, realizar a 
conversão à esquerda na Rua 
Segunda São José e seguir por 
trás da escola.
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Tabuleiro: Feirinha tem trânsito 
modificado a partir de hoje

EQUIPES DA SMTT seguirão monitorando o funcionamento do trânsito na região; objetivo é organizar a circulação de veículos

Ascom SMTT

Com a chegada de nova 
remessa de vacinas contra 
a Covid-19, a Prefeitura de 
Maceió já retomou a aplica-
ção da 1ª dose para o público 
jovem. Ontem foi disponi-
bilizado imunizante para 
remanescentes de grupos 
até 20 anos. Hoje estão sendo 
vacinados jovens de 19 anos, 
começando com os das letras 
iniciais de ‘A’ a ‘G’.

De acordo com o calen-
dário divulgado pela Secre-
taria Municipal de Saúde 
de Maceió, amanhã, serão 
vacinados os jovens de 19 
anos, sem comorbidades, 

com iniciais de ‘H’ a ‘N’. Já 
no sábado, serão imunizados 
pessoas de ‘O’ a ‘Z’.

A primeira dose estará 
disponível em todos os pontos, 
com o reforço do Corujão da 
Vacina, das 9h até as 21h nos 
drive-thrus da Justiça Federal 
e do Jaraguá e nos shoppings 
Maceió (Mangabeiras) e Pátio 
(Benedito Bentes).

Os outros quatro pontos 
de vacinação mantêm o horá-
rio das 9h às 16h e funcionam 
na Praça Padre Cícero (Bene-
dito Bentes), Papódromo 
(Vergel), Terminal do Osman 
Loureiro e Ginásio Arivaldo 

Maia (Jacintinho).
Os remanescentes de outros 

grupos podem se vacinar a 
qualquer dia que ofereça a 
primeira dose, independente-
mente da letra inicial.

SEGUNDA DOSE
A segunda dose da vacina 

segue disponível nos pontos 
de vacinação, observando que 
quem vai completar o ciclo 
com a CoronaVac deve se diri-
gir exclusivamente ao Shop-
ping Pátio e quem vai tomar 
segunda dose da AstraZeneca 
ou Pfizer pode ir a qualquer um 
dos pontos.

COM INICIAIS DE ‘A’ A ‘G’

1a dose da vacina hoje 
para jovens de 19 anos

A redução da tarifa do trans-
porte coletivo de R$ 3,65 para 
R$ 3,35 que deixa Maceió ter 
a passagem mais barata entre 
as capitais, possibilitou uma 
economia de R$ 5,6 milhões 
para o bolso dos maceioenses. 
Os dados foram divulgados 
pela Superintendência Muni-
cipal de Transportes e Trânsito 
(SMTT).

Esse cálculo é com base nos 
últimos seis meses, quando teve 
início a redução da tarifa, e serve 
para as pessoas que utilizam o 
Sistema Integrado de Mobili-
dade de Maceió (SIMM) para se 
deslocarem às suas atividades.

A economia, de acordo com 
dados da SMTT, corresponde 
aos embarques efetuados para 
o uso dos ônibus, o que pode 
ser feito mediante o uso de 
dinheiro, Vale-Transporte e 
Bem Legal Cidadão, modalida-
des em que as tarifas são pagas 
no valor integral. Juntas, soma-
ram 18.307.502 embarques, que 
corresponde a R$ 5.492.250,60 
de diminuição. 

A medida beneficiou ainda 
os usuários do Bem Legal Esco-
lar, que pagam a meia tarifa. 
Somente nesta modalidade, R$ 
98.984,25 foram economizados, 
fruto dos 659.895 embarques.

A Prefeitura de Maceió, 
por meio Secretaria Adjunta 
de Habitação, segue hoje, 
com a entrega das chaves do 
residencial Oiticica 2, promo-
vendo um mutirão com as 
pessoas que foram contempla-
das. Com isso, o atendimento 
passa ser para os sorteados 
com iniciais J, K, L e M.

Pelo cronograma, o mora-
dor titular deve comparecer 
ao residencial Oiticica 2, loca-
lizado no final da rua da UPA 
do Benedito Bentes, entre 
10h e 14h, munido de RG e 
CPF próprio, e do cônjuge, 
caso tenham feito o cadastro 
juntos. Amanhã (20) é a vez 
dos que têm inicias: N, O, P, 
Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z e 
retardatários.

Ao todo, o Residencial 
Oiticica 2 oferece 500 novas 
moradias para as famílias 
de áreas de risco de Maceió 
cadastradas pela Secretaria 
Adjunta de Habitação e sorte-
adas pela Caixa Econômica 
Federal. 

O mutirão, que segue até 
amanhã, atendendo os bene-
ficiários com entrega das 
chaves e assinando contrato 
com a Caixa por ordem alfabé-
tica para evitar aglomerações.

ÔNIBUS OITICICA 2

Redução da 
tarifa gera 
economia 
de R$ 5,5 mi

Entrega 
das chaves 
segue hoje e 
amanhã, 20

Divulgação

Agentes orientam condutores e pedestres na Feirinha do Tabuleiro; intervenções devem melhorar fluxo de veículos na região
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Para marcar os 61 anos 
de emancipação política, 
ocorrido dia 17, e obede-
cendo todos os protoco-
los sanitários, a Prefeitura 
de Satuba promoveu uma 
solenidade para entrega 
de obras à população. O 
evento, teve início às 07h, 
com missa solene, haste-
amento de bandeiras  e 
inaugurações de equipa-
mentos sociais. 

Apesar de estar à frente 
da gestão há apenas sete 
meses, o prefeito Júnior 
Tuté (PP), mesmo com 
recursos limitados, diante 
da si tuação de recuo 
econômico do país, conse-
guiu concretizar diver-
sas obras, entre elas uma 
Unidade Básica de Saúde 

(UBS), reformas e amplia-
ção da Escola Munici-
pal Josefa da Silva Costa, 
Escola Infantil Aristeu 
Lopes, além de pavimenta-
ção de três ruas nas comu-
nidades de Santa Apolônia 
e Boa Vista. 

Mesmo reconhecendo 
o momento atual em que 
passam os municípios, 
o prefei to de Satuba, 
Júnior Tuté, destacou o 
esforço de cada servidor 
em suas áreas de atuação, 
o comprometimento e o 
empenho de toda equipe 
na gestão.

“A marca dessa gestão 
será de muito trabalho e 
valorizando cada centavo 
do dinheiro público. Só 
assim, estaremos colabo-

rando com o desenvolvi-
mento social do município”, 
garantiu o prefeito, Júnior 
Tuté. Segundo ele, com 
esse propósito Satuba vai 
continuar se desenvol-
vendo ainda mais. 

Para o vice-prefeito, 
Luis Carlos Lira,  nem 
mesmo todas as restrições 
que o momento exige, 
tiraram a grandiosidade 
da festa, que é a principal 
data para o município.  “A 
gestão está no caminho 
certo e temos a certeza de 
que mais melhorias estão 
por vir”.

Uma  das principais 
obras entregues, a Escola 
Josefa Costa, recebeu 
novas salas, laboratório, 
auditório, além de mobília 

totalmente nova. Atual-
mente a unidade de ensino 
atende a mil alunos do 6° 
ao 9° ano e Educação de 
Jovens e Adultos (EJA), nos 
três turnos de ensino. 

“Com as reformas das 
duas unidades de ensino, 
v a m o s  o f e r e c e r  u m 
ambiente adequado para 
as atividades pedagógicas 
e já podemos ampliar o 
número de alunos em sala 
de aula”, afirmou a secretá-
ria de Educação,  Tomásia 
Andrade. 

A comunidade Satuba 
Nova foi contemplada com 
a construção de uma nova 
Unidade Básica de Saúde 
(UBS) que vai atender os 
moradores do Conjunto 
Portal Renascer e Recan-

tos. A UBS tem capacidade 
para mil atendimentos, em 
média, por mês,  nas espe-
cialidades de clínica médica,  
ginecologia,  psicologia, 
citologia, curativos, aferi-
ção de pressão e vacinas.

Dotada de equipa-
mentos modernos, a UBS 
também vai oferecer teste 
do pezinho, atividades de 
promoção à saúde, além 
de  acompanhamento 
de saúde da criança,  da 
mulher, do homem, idosos, 
hipertensos e diabéticos.

Este ano, em razão da 
pandemia, não houve o 
tradicional desfile escolar, 
torneios esportivos, bem 
como shows artísticos. A 
programação do evento foi 
encerrada às 16h.

Satuba celebra 61 anos de 
emancipação com entrega 
de equipamentos sociais

Pavimentação de rua na Comunidade Boa Vista Entrega da sede própria da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Júnior Tuté, primeira-dama Vera Maria, secretária de 

Educação Tomásia Andrade, Luiz Carlos e Jane Costa 

inauguram reforma e ampliação da Escola Josefa Costa

Unidade Básica de Saúde Claudinei Juvêncio, no Conjunto 

Portal Renascer

Secretária Tomásia Andrade, vice-prefeito Luiz Carlos e prefeito 

Júnior Tuté na entrega da reforma do Jardim Infanti Aristeu Lopes

Reforma e ampliação da Escola Municipal Josefa Silva Costa
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De s d e  o 
último fim 
de semana, a 

vida do cantor e ex-deputado 
Sérgio Reis virou do avesso. O 
vazamento de um vídeo (veja 
no final deste texto) em que 
convoca caminhoneiros e a 
população a saírem às ruas em 
defesa do governo, e para pedir 
o impeachment dos ministros 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), fez com que o sertanejo 
fosse “cancelado” nas redes 
sociais, com muitas críticas, 
inclusive de colegas artistas e 
políticos. Os cancelamentos, no 
entanto, também atingiram a 
agenda e o bolso do cantor.

“Querem me massacrar. Já 
estou tendo prejuízo. Cance-
laram quatro shows e dois 
comerciais que ia fazer agora. 
Tiraram do ar um que faço para 
um supermercado de Curitiba. 
Vão tirar por um mês do ar e 
esperar para ver o que acon-
tece”, contou o artista em entre-
vista exclusiva ao Congresso 
em Foco.

Aos 81 anos de idade, mais 
de cinquenta deles dedicados 
às carreiras de cantor e ator, 
Sérgio Reis diz que defende 
a democracia e que “não há 
necessidade” de uma interven-
ção militar, como prega parte 
do eleitorado do presidente Jair 
Bolsonaro, de quem o artista é 
apoiador. “Não sou puxa-saco 
do Bolsonaro”, ressalta.

“Eu errei mesmo, errei 
muito. Não devia ter falado, 
porque as pessoas pensam... 
Falei com um amigo. Ele postou 
num grupinho. Um amigo da 
onça. É da vida. Estão me amea-
çando, pensando que estou com 
medo. Mas não me escondi. 
Estou aqui em casa, não agredi 
ninguém. Arco com minha 
responsabilidade”, disse.

O cantor afirma que ainda 
não foi notificado sobre o 
pedido de abertura de inqué-
rito contra ele por ameaça, feito 
pelo Ministério Público Federal 
no Distrito Federal. “Se abri-
ram, vamos fazer a defesa, o 
que é certo. Não tenho medo de 
cadeia. Quando moço, eu era 
briguento, participava de briga 
tonta. Fui preso por briga, tinha 
de responder pelo que fiz. Não 
fiz nada agora.”

Mesmo admitindo que 
errou, Sérgio Reis reforça as críti-
cas aos ministros do Supremo, 
principais alvos de sua grava-
ção. “Pelo que estão fazendo, 
soltando os bandidos, eu quero 
o impeachment deles. Não acho 

que estão representando o povo. 
Ali é o Supremo Tribunal Fede-
ral, é a Justiça do país, tem de ter 
coerência”, afirmou.

“O presidente tem de ir 
lá para depor? O que é isso? 
Pensam que é mais que o presi-
dente? O Supremo é o povo. Aí 
o povo não aceitou. Você vai 
ver Brasília dia 7 de setembro”, 
acrescentou.

Deputado federal entre 
fevereiro de 2015 e fevereiro de 
2019, pelo PRB (hoje Republica-
nos) de São Paulo, Sérgio Reis 
diz ter amigos na direita e na 
esquerda, inclusive o ex-presi-
dente Lula, além de deputadas 
como Jandira Feghali (PCdoB-
-RJ), Maria do Rosário (PT-RS), 
Benedita da Silva (PT-RJ) e 
Luiza Erundina (Psol-SP), e 
conta que também tem suas 
restrições a Bolsonaro.

“Conheci ele na Câmara, 
somos palmeirenses. Não 
aprovo a forma com que ele 
fala muita coisa. Mas é o jeito 
dele. Como vou mudar o jeito 
de italiano nervoso dele? Tem 
hora que ele é bronco”, afirma.

Depois de criticar, o cantor 
elogia o presidente: “O Brasil 
não quebrou ainda porque é 
muito forte. Muito dinheiro 
foi desviado dos nossos cofres 
e o país não quebrou. Agora 
ninguém mexe no cofre, porque 
Bolsonaro acabou com isso”.

Um grupo de 29 subpro-
curadores-gerais da República 
encaminhou nessa terça-feira 
(17) ao Coordenador Criminal 
da Procuradoria da República 
no Distrito Federal, Carlos 
Henrique Martins Lima, uma 
representação criminal contra 
o ex-deputado  em razão dos 
vídeos divulgados no domingo. 

De acordo com o documento, 
as declarações do ex-parlamen-
tar bolsonarista configuram, 
em tese, crime de incitação à 
subversão da ordem política ou 
social (artigo 23 da Lei 7.170/83) 
e incitação ao crime (artigo 286 
do Código Penal). Líderes dos 
caminhoneiros manifestaram 
divergência com Sérgio Reis, 
disseram que não participar do 
protesto de 7 de setembro e clas-
sificaram o chamado como “ato 
totalmente político”.

SUPREMO
“Pelo que estão fazendo, 

soltando os bandidos, eu quero 
[impeachment]. Não acho que 
estão representando o povo. Ali 
é o Supremo Tribunal Federal, 
é a Justiça do país, tem de ter 
coerência. O presidente tem de 
ir lá para depor? O que é isso? 
Pensam que é mais que o presi-
dente? O Supremo é o povo. Aí 
o povo não aceitou. Você vai 
ver Brasília dia 7 de setembro. 
Tenho de ir para a rua porque 
me comprometi com eles. 
Preciso mostrar para o povo que 
querem me amedrontar. Se tiver 
de morrer, eu morro, morro pelo 
meu país. Não vou fugir.”

ERRO
“Eu errei mesmo, errei 

muito. Não devia ter falado, 
porque as pessoas pensam... 
Falei com um amigo. Ele postou 
num grupinho. Um amigo da 
onça. É da vida. Estão me amea-
çando, pensando que estou com 
medo. Mas não me escondi. 
Estou aqui em casa, não agredi 
ninguém. Arco com minha 
responsabilidade. Não agrido 
ninguém. Tenho respeito. Se o 
povo não aceita, prove o contrá-

rio. Cada cabeça sua sentença.”

REPERCUSSÃO
“Abalou um pouquinho, o 

povo está revoltado comigo. 
É natural. Cada um tem sua 
opinião, tem de respeitar. Não fiz 
aquilo para machucar ninguém. 
Mandei para um amigo, brin-
cando com ele. Isso vazou.”

BOLSONARO
“Não sou puxa-saco do 

Bolsonaro. Conheci ele na 
Câmara, somos palmeirenses. 
Não aprovo a forma com que 
ele fala muita coisa. Mas é o jeito 
dele. Como vou mudar o jeito 
de italiano nervoso dele? Tem 
hora que ele é bronco. É difícil 
governar o Brasil, que é muito 
grande. O Brasil não quebrou 
ainda porque é muito forte. 
Muito dinheiro foi desviado 
dos nossos cofres e o país não 
quebrou. Agora ninguém mexe 
no cofre, porque Bolsonaro 
acabou com isso.”

LULA
“O Lula é meu fã desde a 

época que era sindicalista, tinha 
todos os meus discos. Eu auto-
grafava. Fiquei muito amigo 
do Lula. Quando ele era presi-
dente e eu estava em Brasília 
ele me ligava e chamava para 
encontrá-lo. É um relaciona-
mento normal.  Eu gosto do 
Lula, não tenho nada contra 
ele, sempre me respeitou, assim 
como a dona Marisa. Uma vez 
falei para ele que o Hospital do 
Amor, de Barretos, referência 
no combate ao câncer, precisava 
de uma construção para sepa-
rar as crianças dos adultos com 
câncer. Ele pediu ao José Dirceu 
na hora para repassar R$ 10 

milhões para o governo de São 
Paulo. Está lá o pavilhão Luiz 
Inácio Lula da Silva no hospi-
tal. Lula me pediu, depois, que 
eu ajudasse o Luiz Marinho a 
ser prefeito de São Bernardo. 
Fomos eu e o Eduardo Araújo. 
Ajudamos ele a se eleger.”

PROCESSO
“Não sei se abriram. Estou 

aqui em São Paulo. Se abriram, 
vamos fazer a defesa, o que 
é certo. Não tenho medo de 
cadeia. Quando moço, eu era 
briguento, participava de briga 
tonta. Fui preso por briga, tinha 
de responder pelo que fiz. Não 
fiz nada agora.”

CAMINHONEIROS
“Tive programa de cami-

nhoneiro, que era transmitido 
para 240 rádios. Ainda hoje 
represento a Confederação 
Nacional dos Transportes, tem 
painéis meus nas estradas, com 
mensagem de curva perigosa. 
Eu tive uma transportadora 
com 26 caminhões, que faziam 
São Paulo, Campo Grande e 
Cuiabá. Meu sócio tinha uma 
transportadora. Não sou um 
leigo no assunto. Há mais de 2 
milhões de caminhoneiros no 
país. Desses, 350 mil dirigem 
drogados. Aí a pessoa tem de 
dirigir na estrada e pega um 
dopado pela frente. Ele se dopa 
porque o frete é barato, o pedá-
gio é caro e tem horário para 
cumprir. É resultado de má 
administração dos governos.”

INTERVENÇÃO MILITAR
“Não tem necessidade, 

não é bom. Estamos passando 
momento muito crítico, precisa 
ter muita coerência. Se o povo 
se manifestar a favor, aí é 
outra história. Mas o Exército 
não quer intervenção porque 
apanhou muito de 1964 para 
cá. Queriam implantar um 
regime comunista no Brasil, os 
militares não deixaram. Dirceu, 
Dilma e tantos outros eram 
terroristas. Não estou julgando 
ninguém, são os fatos.”

DEMOCRACIA
“Achei interessante a luta 

dos partidos e políticos procu-
rando acertar, discutindo em 
plenário. Isso é democracia. 
quando alguém do PT falava a 
gente ouvia, a gente falava, eles 
ouviam. Depois ia almoçar todo 
mundo junto. Defendo a demo-
cracia. Sem democracia não vai. 
Tem de ter democracia, tem de 
ser igual para todo mundo.”

Sérgio Reis admite erro: “Não 
sou puxa-saco do Bolsonaro”

CANTOR E EX-DEPUTADO afirma que defende a democracia e ‘‘que não há necessidade de uma intervenção militar’’

Reprodução/Redes sociais

Cantor e ex-deputado Sérgio Reis foi ‘cancelado’ com duras críticas nas redes sociais; resultado refletiu no bolso e na agenda
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Para marcar os 61 anos 
de emancipação política, 
ocorrido dia 17, e obede-
cendo todos os protoco-
los sanitários, a Prefeitura 
de Satuba promoveu uma 
solenidade para entrega 
de obras à população. O 
evento, teve início às 07h, 
com missa solene, haste-
amento de bandeiras  e 
inaugurações de equipa-
mentos sociais. 

Apesar de estar à frente 
da gestão há apenas sete 
meses, o prefeito Júnior 
Tuté (PP), mesmo com 
recursos limitados, diante 
da si tuação de recuo 
econômico do país, conse-
guiu concretizar diver-
sas obras, entre elas uma 
Unidade Básica de Saúde 

(UBS), reformas e amplia-
ção da Escola Munici-
pal Josefa da Silva Costa, 
Escola Infantil Aristeu 
Lopes, além de pavimenta-
ção de três ruas nas comu-
nidades de Santa Apolônia 
e Boa Vista. 

Mesmo reconhecendo 
o momento atual em que 
passam os municípios, 
o prefei to de Satuba, 
Júnior Tuté, destacou o 
esforço de cada servidor 
em suas áreas de atuação, 
o comprometimento e o 
empenho de toda equipe 
na gestão.

“A marca dessa gestão 
será de muito trabalho e 
valorizando cada centavo 
do dinheiro público. Só 
assim, estaremos colabo-

rando com o desenvolvi-
mento social do município”, 
garantiu o prefeito, Júnior 
Tuté. Segundo ele, com 
esse propósito Satuba vai 
continuar se desenvol-
vendo ainda mais. 

Para o vice-prefeito, 
Luis Carlos Lira,  nem 
mesmo todas as restrições 
que o momento exige, 
tiraram a grandiosidade 
da festa, que é a principal 
data para o município.  “A 
gestão está no caminho 
certo e temos a certeza de 
que mais melhorias estão 
por vir”.

Uma  das principais 
obras entregues, a Escola 
Josefa Costa, recebeu 
novas salas, laboratório, 
auditório, além de mobília 

totalmente nova. Atual-
mente a unidade de ensino 
atende a mil alunos do 6° 
ao 9° ano e Educação de 
Jovens e Adultos (EJA), nos 
três turnos de ensino. 

“Com as reformas das 
duas unidades de ensino, 
v a m o s  o f e r e c e r  u m 
ambiente adequado para 
as atividades pedagógicas 
e já podemos ampliar o 
número de alunos em sala 
de aula”, afirmou a secretá-
ria de Educação,  Tomásia 
Andrade. 

A comunidade Satuba 
Nova foi contemplada com 
a construção de uma nova 
Unidade Básica de Saúde 
(UBS) que vai atender os 
moradores do Conjunto 
Portal Renascer e Recan-

tos. A UBS tem capacidade 
para mil atendimentos, em 
média, por mês,  nas espe-
cialidades de clínica médica,  
ginecologia,  psicologia, 
citologia, curativos, aferi-
ção de pressão e vacinas.

Dotada de equipa-
mentos modernos, a UBS 
também vai oferecer teste 
do pezinho, atividades de 
promoção à saúde, além 
de  acompanhamento 
de saúde da criança,  da 
mulher, do homem, idosos, 
hipertensos e diabéticos.

Este ano, em razão da 
pandemia, não houve o 
tradicional desfile escolar, 
torneios esportivos, bem 
como shows artísticos. A 
programação do evento foi 
encerrada às 16h.

Satuba celebra 61 anos de 
emancipação com entrega 
de equipamentos sociais

Pavimentação de rua na Comunidade Boa Vista Entrega da sede própria da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Júnior Tuté, primeira-dama Vera Maria, secretária de 

Educação Tomásia Andrade, Luiz Carlos e Jane Costa 

inauguram reforma e ampliação da Escola Josefa Costa

Unidade Básica de Saúde Claudinei Juvêncio, no Conjunto 

Portal Renascer

Secretária Tomásia Andrade, vice-prefeito Luiz Carlos e prefeito 

Júnior Tuté na entrega da reforma do Jardim Infanti Aristeu Lopes

Reforma e ampliação da Escola Municipal Josefa Silva Costa



Joaquim Levy, Diretor de 
Estratégia e Relações com 
Mercados do Banco Safra 
e Ex-Ministro da Fazenda, 

comanda webinar no próximo 
dia 24 com o tema “Como 

serão os investimentos num 
mundo de agenda ESG?”. O 
evento marca o lançamento 
da plataforma de conteúdo 

Investindo Por Aí e será 
apresentado pela jornalista 

Danielle Santoro.

Celebrando 44 anos de 
marcado a Ibratin marca 
presença na Mostra Matias 
em Arapiraca e na Casa 
Fabricatto em Maceió. A 
arquiteta Gabriela Rodrigues 
assina o espaço Escritório, 
na Casa Fabricatto que foi 
aberta ao público na última 
terça-feira (17). O ambiente 
conta com a textura Sururu, 
recente lançamento da linha 
Casa Lusso Ibratin.

Bel Alvi comemora 
o sucesso do 
Workshop Aten-
dimento Mágico. 
O evento cheio 
de conteúdo e 
inspirações, deixou 
os participantes 
completamente 
envolvidos pelos 
princípios da 
Disney, até mesmo 
na hora do coffee 
break. 

Soninha Correia 
completou idade 
nova ontem e fez 
o que costuma 
fazer todos os dias, 
celebrou a vida. Ela 
que é dona de um 
alto astral e leveza 
constantes, passou 
o dia recebendo 
mensagens de 
parabéns e desejos 
de felicidade.

James Silver recebeu os 
amigos da imprensa para 
apresentar, em primeira 
mão, os ambientes da 
edição 2021 da Casa Fabri-
catto. A IV Mostra Fabricatto 
Experience conta com mais 
de 50 ambientes e fica 
aberta ao público até o final 
de agosto.

LANÇAMENTO

PRESENÇA

SUCESSO

PARABÉNS!

 VISITA GUIADA
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BELEZA E CUIDADO

Sadi Consati, consultor de Desenvolvimento de Maquiagem do 
Boticário, apresenta a nova linha MAKE B. Retinol H+, em evento 
para influenciadores e jornalistas do Nordeste, nesta quinta-feira 

(19). O expert apresenta em detalhes a primeira base do mundo com 
duplo retinol, FPS80 e ácido hialurônico vetorizado. 
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O seu seguro condomínio tem cobertura completa?

Mas será que o seu 
condomínio tem um 
seguro com cober-

turas mais extensas?  O seguro 
deve cobrir toda a edificação 
contra o risco de incêndio ou 
qualquer outro evento que 
possa causar destruição total 
ou parcial das instalações segu-
radas. Quem responde por 
qualquer inadequação ou insu-
ficiência é o síndico do condo-
mínio.

A legislação não define 
outros eventos, além de incên-
dio, o que deixa vaga a definição 
de coberturas obrigatórias. Exis-
tem muitos tipos de coberturas 
essenciais para o condomínio, 
como: raio, explosão, queda de 
avião, danos elétricos, vendaval, 
impacto de veículos, quebra de 
vidros, roubo, guarda de veícu-
los, portões e cancelas, ruptu-
ras de tubulações e os seguros 
de responsabilidade civil do 
condomínio. Todas essas juntas 
fazem uma cobertura completa.

É importante ter todo tipo 
de cobertura quando se trata de 
patrimônio e principalmente 
quando envolve várias pessoas 
e residências. O que ninguém 
sabe é que o valor pode sair mais 
barato do que se imagina. Um 
seguro de condomínio, mesmo 
com o tipo de cobertura mais 
completa pode sair de 2 mil a 3 
mil reais. Esse valor ainda divi-
dido pelos condôminos fica 

bem em conta. 
A cobertura básica simples, 

que é apenas de incêndio/raio/
explosão/queda de aeronaves 
é mais barata, mas também 
pode variar de preço. Como 
na contratação de todo seguro, 
cabe ao administrador procu-
rar o melhor preço e a cober-
tura que mais lhe convenha no 
momento. No caso de condomí-

nios, os moradores devem ficar 
atentos e procurar saber com o 
síndico qual é o tipo de cober-
tura contratada para ninguém 
ser pego de surpresa. Quando se 
trata de seguro, uma cobertura 
mais completa nunca é demais. 
Seguro é um investimento.

CONCLUSÃO
Em suma, dizem que o 

melhor do seguro é não ter 
que usá-lo.  De qualquer 
forma, o mais importante é 
ter o patrimônio totalmente 
protegido.

A questão é que o futuro é 
mesmo imprevisível e o ideal a 
ser feito é escolher o seguro que 
melhor se adequa à realidade e 
às necessidades de cada condo-
mínio.

E aí, gostou do tema dessa 
semana? Espero que tenha 
gostado! Acompanhe também 
nosso quadro “Momento 
Seguro” todas as quintas feiras 
na rádio 98,3 FM, a partir das 
7h30 e, na TVMAR (Canal 525 
NET), a partir das 9h. Partici-
pem com suas perguntas!  Até 
a próxima se Deus quiser! Um 
grande abraço!
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THE World Academic Summit acontecerá em setembro

Bolsa de apoio a estudantes de doutorado engajados em pesquisas inovadoras
Fonte: Facebook

Bolsa de Doutorado em Biointerfaces - Dinamarca
Fonte: Universidade de Copenhague

Bolsa de graduação - USA
Fonte: Neumann University

Estão abertas as inscrições para o 
Programa de Bolsas do Facebook. O 
programa está disponível para estu-
dantes de doutorado que estejam 
matriculados em uma universidade 
credenciada em qualquer país. 
O Programa é projetado para incen-
tivar e apoiar alunos de doutorado 
promissores que estão engajados 
em pesquisas inovadoras e relevan-
tes em áreas relacionadas à ciência 
da computação e engenharia.
Os candidatos internacionais e 
nacionais podem se inscrever para 
esse programa do Facebook. Eles 

devem, no entanto, estar matricula-
dos em um programa de doutorado 
em tempo integral envolvidos em 
pesquisas em andamento relacio-
nadas a uma ou mais das seguintes 
disciplinas relevantes: Estatística 
Aplicada, Fotônica e Óptica AR / VR, 
CommAI, Ciências Sociais Compu-
tacionais, Visão Computacional, 
Armazenamento e Eficiência de 
Computadores, Sistemas Distri-
buídos, Economia e Computação, 
Hardware e Software Infraestru-
tura para aprendizado de máquina, 
aprendizado de máquina, proces-

samento de linguagem natural, 
rede e conectividade, linguagens de 
programação, segurança / privaci-
dade, processamento de linguagem 
falada e classificação de áudio e UX 
/ Instagram.
Os titulares de doutorado de primeiro 
ou segundo ano que se enquadram 
nos critérios de um grupo minoritá-
rio que está sub-representado * no 
setor de tecnologia têm a opção de 
serem avaliados para um Prêmio 
Acadêmico Emergente.
Inscrições abertas até 4 de setembro 
de 2021 em https://bit.ly/3y2uWn7.

O Departamento de Farmácia - Facul-
dade de Ciências Médicas e da Saúde 
(SUND) da Universidade de Copenhague 
está oferecendo bolsas internacionais 
de doutorado em biointerfaces na Dina-
marca. O programa está aberto para 
estudantes internacionais e nacionais 
no ano acadêmico de 2021-2022.
Os bolsistas poderão trabalhar em 
dois eixos de pesquisa. O primeiro 
concentra-se nos atributos estruturais 
da interface entre as partículas e os 
fluidos gastrointestinais, respondendo 
a questões sobre como a estrutura 
da partícula subjacente influencia 
a formação da interface. O projeto 
incluirá o treinamento e a utilização de 
técnicas avançadas de caracterização 
física com foco em técnicas de espa-
lhamento nas principais instalações de 
pesquisa (raios-X síncrotron e instala-
ções de espalhamento de nêutrons).
O segundo eixo é focado nos aspectos 
composicionais da interface - quais 

são os contribuintes moleculares para 
o material na interface e como isso 
muda com as diferentes estruturas e 
composições de partículas subjacentes. 
O candidato receberá treinamento em 
microscopia avançada e técnicas analí-
ticas (proteômica e lipidômica).
Para serem elegíveis, os candidatos 
devem atender a todos os seguintes 
critérios:
•Serem portadores de diploma de 
mestrado em físico-química, física, 
engenharia química (para a primeira 

posição), química analítica, proteômica, 
lipidômica, glicômica ou áreas relacio-
nadas (segunda posição) antes da data 
de início;
•Fluência em inglês e excelentes habili-
dades de comunicação.
O candidato selecionado com sucesso 
para o cargo receberá o salário mensal 
a partir de DKK 27.568 (aproximada-
mente EUR 3.676) (tributável) mais 
pensão (nível de fevereiro de 2021).
Mais informações e inscrições no site do 
departamento https://bit.ly/3gbOWh8. 

Estão abertas as inscrições para o 
programa de  Bolsas Presidenciais 
Internacionais na Neumann University, 
nos Estados Unidos. Este financia-
mento estará disponível para alunos 
talentosos que desejam fazer um 
curso de graduação na universidade. O 
prêmio está aberto para o ano letivo de 
2021/2022.
As oportunidades são concedidas para 
alunos que tiveram sucesso em suas 
atividades acadêmicas e uma combi-
nação de suas notas e resultados de 
testes ao longo de sua jornada educa-
cional.
Para serem considerados como candi-
datos à bolsa, os alunos têm que se 
inscrever no programa de bacharelado 
da universidade através do  aplicativo 
Neumann  ou do  aplicativo comum . 
Após a admissão, ele será considerado 
automaticamente para o prêmio.

Os candidatos devem apresentar uma 
cópia do passaporte, currículo, carta 
de motivação e histórico escolar de 
todas as escolas anteriores frequenta-
das. A comprovação de proficiên-
cia poderá ser feita por meio das 
seguintes pontuações nos testes:
•(TOEFL) uma pontuação de 78 IBT, 
213 ITP
•(IELTS) pontuação: 6,5
• (PTE Acadêmico) pontuação: 58
• Habilidades Mínimas Integradas em 
Inglês (ISE II) com Distinção
• Certificado de Inglês para Fins Acadê-
micos de Nível 112 do ELS Language 
Centers
• Conclusão do primeiro ano de inglês 
(nível universitário) com nota “C” ou 
melhor em uma faculdade comunitária 
ou universidade credenciada.
Informações e inscrições em https://bit.
ly/3iUghGm. 

Atividades como a organi-
zação de eventos com objetivo 
de discutir temas relacionados 
à Educação, bem como propi-
ciar ambientes de construção 
de network, sempre estiveram 
na agenda da Times Higher 
Education - THE. 

THE Latin American 
Universities Summit ocorreu 
em julho deste ano. O evento, 
organizado pela Times Higher 
Education (THE) em parceria 
com a USP, teve o objetivo de 
discutir a atuação de univer-
sidades da América Latina no 
desenvolvimento da sociedade, 
além de debater sobre o desen-

volvimento de estratégias de 
adaptação que se originaram 
com o começo da pandemia. 
Alguns momentos importantes 
do debate estão disponíveis nas 
mídias sociais da Times Higher 
Education.

O próximo evento do 
calendário será o THE World 
Academic Summit, que ocor-
rerá entre os dias 1 e 3 de setem-
bro com o apoio da University 
of Toronto. Segundo os organi-
zadores, o tema partiu da ideia 
de que os mundos digitais e 
físicos estão evoluindo rapi-
damente e, por isso, é neces-
sário reavaliarmos o poder do 

lugar nessas dimensões. Uma 
das consequências desse (re)
pensar seria a evolução do 
status e da missão da universi-
dade moderna.

Presidentes de universi-
dades, pesquisadores de reco-
nhecimento mundial, líderes 
políticos e executivos seniores 
de empresas transnacionais de 
todo o mundo estarão partici-
pando da discussão que ocor-
rerá em três eixos. No primeiro, 
palestrantes debaterão sobre 
o “impacto e contribuição 
das universidades”, já que as 
universidades servem como 
âncoras econômicas e cívicas 

de longo prazo em suas comu-
nidades locais. O segundo eixo 
abordará o questionamento “se 
a sala de aula digital substituiu 
o campus’’. Por fim, as aten-
ções estarão voltadas para um 
último questionamento: “como 
as redes globais complemen-
tam o sucesso local?”

Não podemos nos esque-
cer, no entanto, que a cúpula 
também contará com a exclu-
siva revelação ao vivo do THE 
World University Rankings 
2022,  acompanhada por 
uma masterclass detalhada 
examinando os dados mais 
recentes das universidades 

em um contexto global.
Alguns dos nomes que esta-

rão presentes no evento são: Rob 
Curtin, Diretor de ensino supe-
rior mundial Microsoft; Gavin 
Schmidt, Conselheiro de clima 
sênior NASA; Kwang Hyung 
Lee, Presidente Instituto Avan-
çado de Ciência e Tecnologia da 
Coreia, dentre outros. Denise 
Carvalho, Reitora da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), será a voz brasileira no 
evento. 

As inscrições já estão aber-
tas e toda a programação está 
disponível no site da Times 
Higher Education.


