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4FALTA DE ENERGIA PROVOCA O DESABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SANTANA DO IPANEMA E MAIS CINCO MUNICÍPIOS

O Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) decidiu hoje, por 
11 a 0, manter a decisão do 
ministro Alexandre de Moraes 
que determinou a prisão em 
flagrante e por crime inafiançá-
vel do deputado federal Daniel 
Silveira (PSL-RJ). A prisão foi 
determinada ontem à noite, 

depois que Silveira divulgou 
um vídeo com discurso de ódio 
no qual faz apologia do AI-5 e 
ataca ministros do Supremo. 
Mesmo com a decisão do 
STF, a prisão de um deputado 
federal precisa passar pelo 
crivo da Câmara. O presi-
dente da Casa, Arthur Lira 

(PP-AL), já foi notificado. A 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) acusou o depu-
tado Daniel Silveira (PSL-RJ) 
de cometer o crime de coação 
no curso do processo e outros 
dois delitos da Lei de Segu-
rança Nacional, em denúncia 
apresentada hoje ao STF. Expulso da PM do Rio, deputado do PSL foi preso em casa pela Polícia Federal
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Professor de  
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convidado  
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Editorial de  

revista do STF

STF MANTÉM
DEPUTADO
NA CADEIA

DEPUTADO ELEITO NA COLA DE BOLSONARO FEZ VÍDEO COM AMEAÇAS AOS MINISTROS DO STF E APOLOGIA AO AI-5              

Alagoas está registrando 
números alarmantes de 
novos casos de Covid-19 a 
cada Boletim Epidemiológico 
da Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesau). Na segunda 
semana de fevereiro e início 
da terceira,  os números 
variaram entre 500, 600 e 700 
casos, mais algumas dezenas. 
São dados só registrados no 
pico da pandemia, em maio e 
junho de 2020. Ontem, houve 
o registro de dez mortes. A 
grande maioria das vítimas 
é formada por pessoas acima 
dos 60 anos. Ou seja: nossos 

idosos precisam ser vaci-
nados urgentemente. Isso 
evidencia o fato de os jovens 
“buscarem” o vírus na rua e 
levarem para dentro de casa, 
onde os idosos estão. Após o 
período do Carnaval, os casos 
devem aumentar devido ao 
relaxamento registrado no 
Estado com festas “reserva-
das” e “reuniões” de famílias. 
Mesmo com esses números 
alarmantes, Alagoas ainda é 
o Estado mais bem colocado 
no Nordeste em se tratando 
de novos casos e óbitos por 
Covid-19. 

Casos novos voltam 
a assustar no Estado

COVID-19

...Abrirá poços para 
enfrentar estiagem

PALMEIRA DOS ÍNDIOS...
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NO DIESEL

Embarcações  
pesqueiras  
têm isenção 
de ICMS
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Domingo (14), a Polícia Civil 
de Alagoas comemorou dois 
anos sem ataques a bancos no 
Estado. O fato significa muito 

para o Estado que já registrou 
até 30 ataques a instituições 
bancárias ou carros transporta-
dores de valores. 

Dois anos sem 
ataques a bancos

PREVENÇÃO

4

1952

Cinzas de um Carnaval 
que não houve 3
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O histórico dos militares 
brasileiros não é o dos mais 
heroicos do mundo. Passa-
ram quase trinta anos no 
poder depois de um golpe 
patrocinado pelo império 
do Norte, tendo como mote 
o medo irracional do comu-
nismo mundial e a defesa 
da pátria, família e proprie-
dade. Fizeram uma série de 
barbaridades e muitas outras 
ações de corrupção explícita.

Agora, como uma volta 
a inda mais  patét ica  ao 
passado, os militares brasi-
leiros estão enchendo a 
pança, literalmente, com 
dinheiro público à fole. 
Toneladas de picanha (corte 
de carne nobre usada para 
churrasco), uísque de 12 
anos, bacalhau de R$ 150 o 
quilo e muita, muita cerveja, 
milhares delas. Tudo numa 
farra interminável, onde 
tudo pode, tudo é possí-
vel e que estão acima da lei. 
Isso sem falar que mais de 
seis mil militares da ativa e 
da reserva engrossam seus 
salários em polpudos cargos 
comissionados do governo 
do ex-tenente do Exército, 
Jair Bolsonaro, que foi refor-
mado compulsoriamente, 
aos 33 anos, após conspirar 
contra seus superiores.

Só de bacalhau foram 
9.748 quilos de filé e 139.468 

quilos de lombo para os mili-
tares. O lombo é o corte mais 
nobre do bacalhau, usado 
para pratos requintados e 
caros em restaurantes sofis-
ticados, algo muito distante 
do cardápio da maioria dos 
brasileiros

O paraíso verde-oliva é 
bem aqui. Nesse rega bofe, 
os  mil i tares  brasi le iros 
ostentam toda a sua provin-
cialidade, usando o erário 
público para festas e desper-
dício de dinheiro do sofrido 
contribuinte brasileiro.

Outro episódio lamen-
tável e reprovável é o livro 
do general mor do bolsona-
rismo, Eduardo Villas Bôas 
que atesta com todas as letras 

que a cúpula do Comando 
Militar brasileiro conspirou 
abertamente para a desti-
tuição da ex-presidente 
Dilma Rousseff, num plano 
em conjunto com então 
candidato Jair Bolsonaro. 
Os militares, tendo à frente 
Villas Bôas faziam intensas 
reuniões com ministros do 
STF e líderes do Congresso 
Nacional para colocar Michel 
Temer no lugar de Dilma e 
levar o país para o que vive-
mos hoje, onde basicamente 
apenas os militares se deram 
bem. Eles foram excluídos 
da reforma da Previdência e 
atualmente pagam o menor 
percentual, além de não 
entrarem na idade mínima, 
podendo se aposentar com 
25 anos de trabalho nos quar-
téis, com almoços regados a 
uísque e cerveja, tendo no 
cardápio picanha e bacalhau. 
Uma vida de rico, às custas 
de um povo cada vez mais 
pobre e sem perspectiva de 
futuro.

Inaceitável tudo que esta-
mos a ver envolvendo os mili-
tares brasileiros, cujos gastos 
são exorbitantes, ainda mais 
se levarmos em conta que 
vivemos a maior crise sanitá-
ria da história moderna, com 
milhares de mortos e milhões 
de infectados com sequelas 
ainda não estudadas.

Com o advento da pande-
mia, trabalhar e estudar em casa 
foi, em um primeiro momento, 
uma promessa de melhoria da 
qualidade de vida. No entanto, 
alguns “inimigos” surgiram 
com mais força. Um deles é a 
procrastinação.

Não é incomum clientes, 
colegas e amigos relatarem que 
estão procrastinando mais e, em 
seguida, acabam por se marti-
rizarem por isso. O que leva a 
quadros de pânico, ansiedade, 
baixa autoestima e outros sinto-
mas.

Na realidade, o grande 
inimigo não é procrastinar. O 
inimigo real é a guerra que o 
indivíduo inicia com a procras-
tinação. No momento em que o 
corpo e a alma pedem pelo ócio - 
pelo fazer nada - , o indivíduo se 
frustra e não vai buscar um ócio 
de qualidade. Sua fuga são as 
redes sociais, por exemplo.

Quem navega nas redes 
sociais não se deixa levar pelo 
ócio. Acaba por rolar as notícias 
e curtir, comentar e comparti-
lhar conteúdos. O indivíduo 
tenta anestesiar-se com as redes 
sociais para fugir do ócio e do 
medo proveniente dele. Ou 
seja, parece que ninguém mais 
dedica tempo para si mesmo; 
na verdade, parece que cada 
vez mais a atenção está voltada 
para o aparelho eletrônico e suas 
conexões virtuais.

A palavra “ócio” está intrin-
secamente interligada com a de 
origem grega “sklolé”, “escola”, 

em português. Escola como 
ambiente, para os gregos, do 
“fazer nada” que gera grandes 
criações e invenções. Ou seja, há 
muito já se sabe que a procrasti-
nação de qualidade é necessária 
para alcançar o seu contraponto: 
a proatividade e a produtivi-
dade. Se um indivíduo comum 
passa cerca de um terço do dia 
nas redes sociais, sem descansar, 
sem procrastinar, com certeza, a 
produtividade e a proatividade 
também serão afetadas.

Vale ainda entender que o 
ser humano não é uma máquina 
que mantém sua produtivi-
dade em constância e consis-
tência. Somos pêndulos: em um 
momento precisamos procras-
tinar para em outro momento 
sermos produtivos.

Procrastinar com quali-
dade não é consumir imagens 
diversas: não é estudar, ver tele-
visão, ficar nas redes sociais. 
Procrastinar com qualidade é 
colocar a referência em si. Pode-
-se, por exemplo, dormir: o 
sono produz uma homeostase 
psíquica e fisiológica. Expres-
sões criativas como desenho 
e escrita também são bem-
-vindas. Meditações também 
podem ser uma procrastinação 
de qualidade.

O fato é que cada indivíduo 
deve encontrar o seu método de 
procrastinar com qualidade, a 
fim de centrar-se, isto é, passar 
um tempo consigo mesmo, com 
seu corpo e alma, para conhecer-
-se e compreender-se.

As cenas de selvageria 
na invasão do Capitólio, em 
Washington (EUA), quando 
deputados e senadores discu-
tiam a ratificação da eleição 
de Joe Biden, mostraram o 
que acontece quando um 
presidente desrespeita as 
instituições, coloca em cheque 
a credibilidade do sistema 
eleitoral e ignora os limites de 
independência dos demais 
poderes. Um vergonhoso 
exemplo da considerada maior 
democracia do Mundo, um 
mau sinal do que pode ocorrer 
em outras nações.

Aqui no Brasil, em 2022, 
teremos eleições presiden-
ciais. Jair Bolsonaro, desde sua 
posse, vem inflamando apoia-
dores contra o Legislativo e 
o Judiciário. Tem acusado o 

sistema eleitoral brasileiro 
de fraude, desacreditando 
as urnas eletrônicas. Como 
Donald Trump, sem apresen-
tar provas. Vale lembrar que 
em Brasília houve uma tenta-
tiva de invasão do Congresso 
Nacional, e foram lançados 
rojões contra o Supremo Tribu-
nal Federal buscando intimi-
dar os ministros.

São recorrentes os ataques 
do presidente brasileiro à liber-
dade de imprensa, aos jornalis-
tas. Houve um ato público de 
manifestantes pedindo o fecha-
mento do Parlamento e do STF, 
que mereceu discurso presi-
dencial. E muitas fakes news 
contra desafetos políticos que, 
segundo denúncias de ex-inte-
grantes da cúpula do Governo, 
têm origem no “Gabinete do 

Ódio” comandado por um 
filho de Bolsonaro. Outro filho, 
deputado federal paulista, 
sugeriu a necessidade de um 
novo AI-5, medida que suspen-
deria garantias constitucio-
nais. Outro filho, parlamentar 
fluminense, denunciado pela 
prática de “rachadinhas”, tenta 
obstruir o processo na Justiça.

Não existe revolução sem 
armas, o presidente da Repú-
blica está abastecendo civis 
radicais com leis que liberam 
a compra e o porte de armas e 
munições. Vários e diferentes 
fatos, não versões deles, sina-
lizam intenções nada repu-
blicanas. Incluindo recentes 
ameaças de repetir, em 2022, 
a trágica ação burlesca incenti-
vada por Trump ao perder as 
eleições.

Bolsonaro tem aberto 
muitas oportunidades de 
trabalho, com salários e rele-
vância de imagem, aos milita-
res. Estão ganhando mais, com 
mais benefícios e mais impor-
tância do que nas Forças Arma-
das. Assim, protege e militariza 
o poder civil. Sem falar do 
grande número de colegas de 
farda que ajudou eleger. Nem 
na Ditadura Militar pós Golpe 
de 1964 tivemos tantos mili-
tares deputados, senadores e 
governadores. Lá na frente, 
esse pessoal não gostará de 
perder o espaço conquistado 
no poder, assim podendo gerar 
condições para qualquer tipo 
de ação que garanta Bolsonaro 
no “comando” do País. Por 
isso, faz populismo, agride os 
parlamentares que lhe contra-

riam, ofende a imprensa, critica 
a magistratura.

Cabe observar, ainda, que 
o presidente da República 
busca culpar governadores 
e prefeitos pelos erros que 
comete na condução da Saúde. 
O negacionismo do perigo da 
Covid-19, pode deixar o País 
em um caos que interessa para, 
“em nome da ordem”, ser 
necessário implantar “medi-
das especiais”. Ainda bem 
que, nas Forças Armadas, há 
oficiais superiores demons-
trando responsável aten-
ção a tudo isso. A sociedade 
também precisa estar ciente e 
consciente. É hora de unidos, 
responsáveis e pacíficos nos 
preocuparmos com o futuro 
da ainda frágil democracia 
brasileira.

Militares chafurdam no governo 
do capitão e enchem a pança

Procrastinação com Qualidade

Democracia em risco

CHAFURDAR

verbo

1.
transitivo indireto e intransitivo 
e pronominal
espojar-se ou revolver-se em 
(lama, lamaçal etc.).
2.
transitivo direto e bitransitivo
FIGURADO 
(SENTIDO)•FIGURADAMENTE
        lançar nódoa a; macular.
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Cinzas de um 
carnaval que 
não houve

Edberto Ticianeli
História de Alagoas

O ve n t o  q u e 
p e r c o r r i a 
a  R u a  d o 

Comércio vindo da Praia da 
Avenida era frio para uma 
noite de fevereiro. Estranha-
mente frio. No Centro de 
Maceió apenas parte do lixo 
deixado durante o dia tentava 
acompanhar as suaves curvas 
criadas pela brisa marinha.

De repente fez-se calmaria. 
Silêncio absoluto. Ali perto, o 
relógio da Catedral movimen-
tava seus ponteiros no último 
impulso para marcar a meia-
-noite daquela terça-feira de 
carnaval.

E quando isso aconteceu, o 
tempo parou.

Nas proximidades do 
antigo Relógio Central, as luzes 
quase que apagadas, como 
se fossem antigos lampiões a 
gás, deixavam ver apenas um 
vulto disforme vagando na rua 
deserta.

Era o Espírito dos Carnavais 
Passados envolto numa nuvem 
multicolorida.

Fora despertado pelo silên-
cio de uma cidade sem folia e 
temia não ter nada para guar-
dar pela primeira vez na sua 
eterna vida.

Rodopiou pela Rua do 
Comércio procurando algo 
perdido. Parou na esquina do 
Beco do Moeda como se espe-

rasse o toque dos clarins e em 
seguida avistasse Rás Gonguila 
à frente dos Cavaleiros dos 
Montes.

Foi um pouco mais à frente 
na esperança de encontrar 
o palanque da Av. Moreira 
Lima, onde Edécio Lopes esta-
ria transmitindo para a Rádio 
Difusora mais um concurso de 
passo.

Lá da Praça dos Martírios 
imaginava ouvir o canto das 
Ciganinhas do Major Bonifácio, 
que chegavam animadas de 
Bebedouro. Da Ponta Grossa 
vinha a poeira de ouro levan-
tada pelo frevo na praça que 
recebeu o nome o nome do 
passista Moleque Namorador.

Voltou até as imediações 

do Cinearte na expectativa de 
ver a chegada do corso vindo 
da Praia da Avenida, palco do 
concorrido Banho de Mar à 
Fantasia.

Os carros sem as capotas 
não apareceram, mas o som de 
uma orquestra na Av. da Paz 
não lhe deixava dúvidas que 
o Paulo Sá estava cantando no 
animado baile do Clube Fênix.

Da Rua do Livramento dava 
para se ouvir a famosa bateria 
da Escola de Samba Circulistas 
chegando ao centro da cidade, 
vindo da Zona Sul da capital.

Estava neste devaneio, que 
somente os Espíritos dos Carna-
vais Passados conseguem, 
quando o relógio da Catedral, 
que milagrosamente tinha 

voltado a funcionar, anunciou 
a Quarta-Feira de Cinzas.

Triste e abatido por não ter 
nada para armazenar daquele 
carnaval, o guardião das nossas 
melhores memórias festivas 
começou a se desvanecer em 
cinzas.

A sua última visão foi a de 
um Rei Momo, que se aproxi-
mou exibindo enorme sorriso 
no rosto. Fitou-o carinhosa-
mente e cantou:

“Eu vejo a barra do dia 
surgindo, pedindo pra gente 
cantar.

Tô me guardando pra 
quando o carnaval chegar…”.

Depois saiu dançando em 
direção ao Bar do Chopp como 
se fosse um gringo no samba.
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“Os violen-
t o s 
ataques 

a bancos, com explosões de 
agências, pessoas sendo feitas 
reféns e veículos incendiados 
deixaram de ser rotina no noti-
ciário alagoano. Neste ano de 
2021, Alagoas completou dois 
anos sem registros dessa moda-
lidade criminosa que assolava 
o Estado”. As declarações são 
do delegado Cayo Rodrigues, 
da Seção de Roubos a Bancos 
(Serb) da Polícia Civil.

Ele disse ainda que a última 
explosão de agência bancária 
em Alagoas ocorreu no dia 14 
de fevereiro de 2019, no muni-
cípio de Porto Calvo. Portanto, 
no último domingo, ocorreu o 
“aniversário” de dois anos sem 
esse tipo de ocorrência.

Assim como tantos outros 
que causavam pânico na popu-
lação com seus crimes, aqueles 
criminosos foram identifica-

dos e alcançados pela Seção de 
Roubos a Bancos da Polícia 
Civil alagoana. Desde 2018, os 
ataques a instituições financei-
ras têm diminuído drastica-
mente no Estado. “Acreditamos 
que os bons resultados são fruto 
de um trabalhado planejado de 
investigação da Polícia Civil do 
Estado de Alagoas”, afirmou o 
delegado.

Cayo Rodrigues enfatizou 
ainda que a partir do estudo de 
ocorrências anteriores, modo de 
agir dos suspeitos e perfil dos 
potenciais assaltantes de banco, 
foi traçado um planejamento 
prévio das ações, de modo 
a agir não apenas de forma 
repressiva, como também 
preventivamente.

Diante desse trabalho 
minucioso a SERB passou a 
realizar acompanhamento 
de potenciais autores dessa 
m o d a l i d a d e  c r i m i n o s a 
mesmo antes das ações, o 

que potencializou os índices 
de elucidação dos ataques a 
agências bancárias - que hoje 
beira a 100% - e até mesmo 
flagrantes de tentativas de 
arrombamento.

“Somado a isso, as inves-
tigações passaram a trilhar os 
caminhos mais abrangentes 
possíveis, não só focando nos 
autores direto dos assaltos, 

mas também financiadores, 
organizadores e até mesmo 
fornecedores de instrumen-
tos periféricos (carros, ferra-
mentas, explosivos etc.)”, 
revelou o delegado.

Ele acrescenta que outro 
fator que certamente tem 
contribuído para esse exce-
lente resultado é o constante 
intercâmbio com as polícias 

investigavas de outros Esta-
dos. Ciente da tendência de ‘ 
nterestadualidade’ das orga-
nizações criminosas de assal-
tos a banco, a constante troca 
de informações com investi-
gações de outras unidades da 
Federação tem sido uma dire-
triz dos trabalhos.”Tal medida 
tem auxiliado não apenas nos 
esclarecimentos dos crimes 
em Alagoas, como também 
tem proporcionado uma 
contribuição para a redução 
da criminalidade em Estados 
vizinhos”, pontuou.

Um bom exemplo dessa 
efetividade ocorreu nesta 
última semana, quando crimi-
nosos tentaram assaltar uma 
agência bancária na capital 
alagoana e foram presos em 
flagrante pela Seção especia-
lizada da Polícia Civil. Em 
menos de 24 horas os autores 
foram identificados e o material 
roubado recuperado.

Alagoas completa dois anos 
sem explosões de bancos

POLÍCIA CIVIL COMEMORA período sem ataques a instituições financeiras no Estado; último caso foi dia 14 de fevereiro de 2019 

Jonathan Lins

Delegado destaca empenho da Polícia Civil nos casos de ataques a bancos

Lucianna Araújo
Assessoria

A Prefeitura de Palmeira 
dos Índios, por meio das 
secretarias municipais de 
Agricultura e de Defesa Civil, 
intensificará as ações de recu-
peração, manutenção e perfu-
ração de poços artesianos, 
como estratégia de enfrenta-
mento à estiagem e para mini-
mizar os efeitos da seca no 
município. Amanhã, às 10h, 
prefeitura entregará à comuni-
dade de Pau Sangue um novo 
poço artesiano, com capaci-
dade de produção de mil litros 
de água por hora, suficiente 
para abastecer as casas de 18 
famílias que moram no local,  
além de aproveitamento na 
criação de tilápias em tanque e 
na irrigação da lavoura.

O município também 
trabalha com a Operação Pipa 
Mais Água Agricultor, viabi-

lizada com recursos próprios 
da prefeitura. O serviço possui 
15 caminhões que levam água 
para todas as comunidades do 
município. 

“Estamos recuperando 
poços, fazendo manutenção 
em bombas e tudo isso é uma 
forma de ajudar o agricultor 
neste momento de seca e de 
dificuldade. Vamos entregar 
esse poço em Pau Sangue, mas 
outras comunidades também 
serão beneficiadas, como Sítio 
Gravataçu, Boa Vista do Tomé 
e Candará, que já estão com os 
poços prontos. No momento,  
trabalhamos na recupera-
ção dos poços de Vila Maria, 
Jardim Brasil, São Francisco, 
Riacho Santo, Caldeirão de 
Cima, entre outros. Todos os 
esforços estão concentrados, 
neste momento, para mini-
mar os efeitos da estiagem no 
município”, afirmou o prefeito 
Júlio Cezar.

Agência Alagoas

Prestes a completar o 
primeiro ano de ocorrência no 
país, a pandemia provocada 
pelo novo coronavírus infectou, 
até a última segunda-feira (15), 
125.044 alagoanos e provocou 
2.873 mortes. De acordo com o 
Painel Coronavírus, do Minis-
tério da Saúde (MS), os dados 
situam Alagoas como o estado 
do Nordeste com o menor regis-
tro de casos e óbitos totais.

Embora os números da 
tragédia sanitária tenham 
voltado a crescer recentemente 
em todo o Brasil, Alagoas 
também figura com a segunda 
menor taxa de casos e óbitos por 
grupo de 100 mil habitantes na 
região, com respectivamente 
3.746,8 infectados e 86,1 mortes. 
Neste quesito, o Maranhão 
apresenta os melhores resulta-
dos com taxa de incidência de 
3.011,8 e taxa de óbitos de 68,7 
por 100 mil habitantes.

Se no Brasil são 9.866.710 
de casos e 239.773 mortes, 
o Nordeste responde por 
2.321.895 pessoas contamina-
das e 53.783 vidas perdidas pela 
Covid-19. Bahia (629.849 casos e 
10.735 óbitos), Ceará (393.650 e 

10.822) e Pernambuco (280.528 e 
10.662) lideram negativamente 
as estatísticas.

Como observado, o cenário 
da pandemia em Alagoas se 
destaca no contexto nacional 
graças à atuação profilática e 
emergencial orquestrada com 
responsabilidade pelo Governo 
do Estado. Além da promul-
gação de decretos para aplica-
ção de normas sanitárias e do 
Plano de Distanciamento Social 
Controlado, o Executivo esta-
dual antecipou a inauguração e 
a construção de novos hospitais, 
providenciou a abertura de mais 
de mil leitos exclusivos para 
Covid-19, adquiriu insumos 
e equipamentos de proteção 
individual para profissionais 
da saúde e promoveu ações 
comunicacionais para informar 
toda a população sobre os riscos 
e meios de prevenção contra o 
vírus.

Além disso, com o início da 
vacinação, Alagoas acelerou a 
imunização de profissionais 
da saúde e idosos a partir de 83 
anos ao operar uma logística 
eficaz que levou a vacina para 
todos os 102 municípios alago-
anos. No total, 76.743 pessoas já 
receberam o imunizante.

A Companhia de Sane-
amento de Alagoas (Casal) 
informa que uma suspen-
são do fornecimento de 
energia deixou o abasteci-
mento de água deficiente 
nos municípios de Santana 
do Ipanema, Ouro Branco, 
Maravilha, Poço das Trin-
cheiras e Dois Riachos. A 
situação foi verificada às 
20h de ontem.

A Casal esclarece que a 
falta de água ocorre porque 
o sistema de abasteci-
mento que atende a região 
necessita de energia para 
manter seus equipamen-
tos em operação contínua. 
Por esse motivo, também 
a retomada desse serviço 
depende do retorno do 
potencial elétrico.

De acordo com nota 
do site da Equatorial Ener-
gia Alagoas (https://bit.
ly/3jWs9Xn), a previsão é 
de que o fornecimento de 
energia seja normalizado 
até as 19h de hoje. Tão logo 
isso ocorra, a Casal traba-
lhará para a retomada de 
seu serviço.

ESTIAGEM EM PALMEIRA NO NORDESTE SERTÃO

Prefeitura reforça 
ações na zona rural

AL registra o menor 
número de Covid-19 

Sem água
e energia
em cinco
municípios

Estiagem prolongada está dando aspecto de seca na zona rural de Palmeira
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Como uma licença-médica 
providencial garantiu o mandato 

BOLETINS INTERNOS mostram que ex-PM passou 80 dias preso e empilhou licenças para evitar ser expulso e cair na Ficha Limpa

Sérgio Ramalho
The Intercept Brasil

A imagem do 
anabolizado 
então candi-

dato a deputado federal pelo 
PSL exibindo pedaços de uma 
placa em homenagem a Marielle 
Franco como troféu tirou do 
anonimato Daniel Lúcio da 
Silveira. Era quinta-feira, 4 de 
outubro de 2018, quando a foto 
ganhou as capas de jornais, sites 
e revistas. Naquela mesma data, 
uma outra publicação envol-
vendo Silveira não viralizou.

Trata-se do Boletim Interno 
da Polícia Militar nº 45, que 
trazia no alto da página 15 a 
exclusão do então soldado 
Silveira, com data retroativa a 14 
de agosto. Chegava ao fim uma 
problemática carreira de cinco 
anos, nove meses e 17 dias na 
PM do Rio de Janeiro. O Inter-
cept teve acesso, com exclusi-
vidade, ao histórico disciplinar 
do ex-policial. Ali está anotado 
que ele passou, ao todo, 80 dias 
preso no quartel entre os anos 
de 2013 e 2017.

A sequência de infrações 
resultou num processo admi-
nistrativo disciplinar que 
Silveira tentou driblar empi-
lhando licenças médicas e que, 
se tivesse sido levado a cabo, 
poderia resultar na sua inelegi-
bilidade, de acordo com a Lei da 
Ficha limpa.

Em 2020, Silveira voltou ao 
noticiário: desta vez por estar na 
lista dos parlamentares  inves-
tigados no inquérito das fake 
news e do financiamento de atos 
contra instituições democráticas 
que tramita no Supremo Tribu-
nal Federal.

O “mau comportamento” 
de Silveira já havia sido deta-

lhado oito meses antes da 
destruição da placa da verea-
dora assassinada, nas páginas 
15 e 16 do boletim nº 23 da PM 
do Rio. Segundo o relatado por 
seus superiores no texto, “os 
atos praticados pelo soldado 
revelam atitudes incompatíveis 
com a condição de policial mili-
tar”.

“Em virtude de numero-
sas transgressões disciplinares 
cometidas ao longo de 2013 e 
2017, por atrasos e faltas aos 
serviços”, enumera o docu-
mento, além de 26 dias de prisão 
e 54 dias de detenção, “o soldado 
acumulou em seu histórico 60 
sanções disciplinares, 14 repre-
ensões e duas advertências”. 
Silveira, segundo consta no 
boletim, deixa “cristalina a sua 
inadequação ao serviço na Polí-
cia Militar”.

Entre os motivos que leva-
ram o deputado a ser detido 
tanto tempo estão mau compor-
tamento, faltas, atrasos e, sobre-
tudo, a gravação e postagem de 
vídeos ofensivos durante ações 
de patrulhamento. Foram esses 
mesmos vídeos que lhe deram 
popularidade e o incentivaram 
a mudar de carreira. Com 32 mil 
votos, ele ficou com a última das 
12 cadeiras do PSL fluminense 
na Câmara Federal.

Apesar do currículo na 
corporação, Silveira só acabou 
excluído dos quadros da PM 
quando teve confirmado o 
registro de candidatura ao 
Congresso. A Constituição 
exige que militares com menos 
de dez anos de serviço sejam 
afastados caso decidam se 
candidatar a um cargo eletivo.

DEZ NO FÍSICO, ZERO NO 
HISTÓRICO POLICIAL
A incompatibilidade entre o 

aspirante a soldado e as regras 
da PM já aparecia antes mesmo 
de seu ingresso na corporação. 
Silveira passou com louvor 
pelo teste físico, foi mediano nas 
provas teóricas e acabou repro-
vado no exame social por ter 
“passagem pela polícia”.

Parte fundamental no 
processo de seleção à polícia, a 
varredura no histórico do então 
candidato revelou um registro 
de prisão por suspeita de venda 
de anabolizantes em academias 
de Petrópolis, sua cidade natal, 
na Região Serrana do Rio. O ano 
era 2012, e o então candidato 
a PM recorreu à justiça para 
conseguir driblar as regras e, 
assim, ingressar na corporação.

Uma magistrada do juizado 
especial acolheu o argumento 
de presunção de inocência e 
garantiu a vaga a Silveira na 
corporação. Como ela não tinha 
atribuição para julgar o caso, 
que deveria tramitar em vara 
de Fazenda Pública, a Procura-
doria do Estado recorreu, e, em 
meio ao vaivém no Judiciário, 
Daniel Silveira acabou inte-
grado à tropa. Os procuradores 
não desistiram e recorreram 
ao Supremo Tribunal Fede-
ral, o STF, para tentar excluir o 

recruta.
A investigação da delegacia 

de Petrópolis foi arquivada, mas 
o processo para tentar impedir 
a permanência dele na corpora-
ção se arrastou no Supremo até 
2014, quando o ministro Marco 
Aurélio de Mello devolveu a 
ação ao Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro, onde ela acabou 
rejeitada e arquivada. E Silveira, 
com sua vaga na PM.

Logo que ingressou na 
tropa, ele foi transferido para o 
batalhão de Duque de Caxias. 
Em meio às ações rotineiras de 
patrulhamento pelas ruas do 
município da Baixada Flumi-
nense, o soldado costumava 
filmar com o telefone celular 
parte do trabalho. O conteúdo 
era usado, principalmente, para 
se promover nas redes sociais e 
em grupos de policiais bolsona-
ristas.

“As gravações lembravam 
programas policialescos, com 
exposição de suspeitos presos 
ou mesmo mortos. Silveira 
gostava de imitar o Wagner 
Montes [apresentador de noti-
ciário policial e político]. Ele 
[Silveira] falava abertamente 
que iria usar a PM como tram-
polim para carreira política. 

Não agia como um policial, mas 
como um participante do BBB. 
Isso gerou muito problema 
com outros policiais”, diz um 
sargento do 15º BPM que ouvi 
sob a condição de anonimato.

Segundo ele, Silveira 
chegava a colocar em risco o 
grupo durante patrulhamentos 
em áreas conflagradas e tinha 
especial apreço por criticar 
a imprensa. “Ele ficava mais 
preocupado em gravar vídeos 
para se promover. Muitas 
vezes se descuidava da própria 
segurança”, disse. Ainda hoje, 
a imagem de capa do perfil do 
deputado nas redes sociais é 
uma selfie sua fardado.

Até hoje, o deputado se 
coloca como PM em suas redes 
sociais. Esquece de avisar que 
antes de sair da coorporação 
perdeu o direito a andar armado 
e à carteira funcional.

AFASTADO E EM CAMPANHA
A “atividade paralela” 

durante as ações de patrulha-
mento foi denunciada à Ouvi-
doria do Ministério Público do 
Rio de Janeiro, que remeteu os 
relatos anônimos e cópias dos 
vídeos à Corregedoria da PM. 
“Silveira depreciava a imprensa 
brasileira de forma generali-
zada, no interior de uma viatura 
da corporação, bem como de 
folga”, diz a denúncia, ante-
cipando uma postura que foi 
mantida pelo agora político na 
Câmara.

Com base no pedido do MP, 
a Corregedoria da PM resolveu 
investigar a conduta de Silveira 
e determinou, em fevereiro de 
2018, o recolhimento da arma 
e da carteira funcional, fato 
que ele evita lembrar quando 
se promove como “PM depu-
tado”. 

“Silveira não agia como um policial, mas como um participante do BBB”
Assim como recorreu à 

justiça para garantir o ingresso 
na PM, Silveira lançou mão de 
pedidos de licença-médica 
para tentar escapar da corre-
gedoria. Às vésperas da 
eleição de 2018, o PM-influen-
ciador sabia que precisava 
continuar vinculado à corpo-
ração. Se fosse excluído do 
serviço público num processo 
administrativo disciplinar, 
automaticamente se torna-
ria inelegível por oito anos, 
segundo a Lei da Ficha Limpa.

O primeiro pedido de 
licença foi feito em 8 de março, 

um mês após a abertura da 
investigação. Silveira solicitou 
a licença alegando problemas 
de saúde não especificados 
nos boletins. O afastamento 
remunerado foi concedido 
por 30 dias, de acordo com o 
boletim 45. Passado o prazo, 
o soldado conseguiu renovar 
a licença outras duas vezes, 
totalizando 90 dias sem traba-
lhar – mas recebendo normal-
mente. E, claro, fazendo 
campanha como político-poli-
cial pelas redes sociais.

Aliado do clã Bolsonaro, 
em especial do primeiro-filho, 

Flávio, com quem participou 
de carreatas durante a campa-
nha eleitoral de 2018, Silveira 
atua como uma espécie de 
pitbull do clã presidencial. 
Com frequência, vocifera 
contra os críticos do governo 
no plenário da Câmara Fede-
ral e, sobretudo, nas redes 
sociais. Sua última investida 
foi uma sugestão de Emenda 
Constitucional , que divul-
gou na semana passada, para 
que o Rio seja federalizado e 
divida as funções de capital 
do país com Brasília.

Seu perfil no Facebook, no 

qual ainda aparece fardado, é 
usado como palco para ataques 
contra instituições democrá-
ticas, pares no Congresso e, 
em especial, ao presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, do 
DEM fluminense, e a minis-
tros do  STF. Silveira não 
poupa nem mesmo Marco 
Aurélio de Mello, que lhe 
fez um favor ao devolver ao 
Tribunal de Justiça do Rio a 
ação que o poderia ter impe-
dido de ingressar  na Polícia 
Militar.

Nos inquéritos sob respon-
sabilidade do ministro Alexan-

dre Moraes no STF, Silveira 
aparece como suspeito de usar 
as redes sociais para espalhar 
fake news e também de finan-
ciar atos contra instituições 
democráticas, como a corte e o 
Congresso.

Procurada pela reporta-
gem, a PM não comentou 
o desligamento de Daniel 
Silveira e tampouco informou 
o número de faltas no histó-
rico do atual parlamentar.

Si lveira  também não 
respondeu às mensagens 
enviadas ao seu gabinete, em 
Brasília.

Expulso da PM,Daniel Silveira ‘virou’ deputado federal pelo PSL, na ondinha

4 O DIA DIGITAL  l 17 de fevereiro  I  2021

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

“Os violen-
t o s 
ataques 

a bancos, com explosões de 
agências, pessoas sendo feitas 
reféns e veículos incendiados 
deixaram de ser rotina no noti-
ciário alagoano. Neste ano de 
2021, Alagoas completou dois 
anos sem registros dessa moda-
lidade criminosa que assolava 
o Estado”. As declarações são 
do delegado Cayo Rodrigues, 
da Seção de Roubos a Bancos 
(Serb) da Polícia Civil.

Ele disse ainda que a última 
explosão de agência bancária 
em Alagoas ocorreu no dia 14 
de fevereiro de 2019, no muni-
cípio de Porto Calvo. Portanto, 
no último domingo, ocorreu o 
“aniversário” de dois anos sem 
esse tipo de ocorrência.

Assim como tantos outros 
que causavam pânico na popu-
lação com seus crimes, aqueles 
criminosos foram identifica-

dos e alcançados pela Seção de 
Roubos a Bancos da Polícia 
Civil alagoana. Desde 2018, os 
ataques a instituições financei-
ras têm diminuído drastica-
mente no Estado. “Acreditamos 
que os bons resultados são fruto 
de um trabalhado planejado de 
investigação da Polícia Civil do 
Estado de Alagoas”, afirmou o 
delegado.

Cayo Rodrigues enfatizou 
ainda que a partir do estudo de 
ocorrências anteriores, modo de 
agir dos suspeitos e perfil dos 
potenciais assaltantes de banco, 
foi traçado um planejamento 
prévio das ações, de modo 
a agir não apenas de forma 
repressiva, como também 
preventivamente.

Diante desse trabalho 
minucioso a SERB passou a 
realizar acompanhamento 
de potenciais autores dessa 
m o d a l i d a d e  c r i m i n o s a 
mesmo antes das ações, o 

que potencializou os índices 
de elucidação dos ataques a 
agências bancárias - que hoje 
beira a 100% - e até mesmo 
flagrantes de tentativas de 
arrombamento.

“Somado a isso, as inves-
tigações passaram a trilhar os 
caminhos mais abrangentes 
possíveis, não só focando nos 
autores direto dos assaltos, 

mas também financiadores, 
organizadores e até mesmo 
fornecedores de instrumen-
tos periféricos (carros, ferra-
mentas, explosivos etc.)”, 
revelou o delegado.

Ele acrescenta que outro 
fator que certamente tem 
contribuído para esse exce-
lente resultado é o constante 
intercâmbio com as polícias 

investigavas de outros Esta-
dos. Ciente da tendência de ‘ 
nterestadualidade’ das orga-
nizações criminosas de assal-
tos a banco, a constante troca 
de informações com investi-
gações de outras unidades da 
Federação tem sido uma dire-
triz dos trabalhos.”Tal medida 
tem auxiliado não apenas nos 
esclarecimentos dos crimes 
em Alagoas, como também 
tem proporcionado uma 
contribuição para a redução 
da criminalidade em Estados 
vizinhos”, pontuou.

Um bom exemplo dessa 
efetividade ocorreu nesta 
última semana, quando crimi-
nosos tentaram assaltar uma 
agência bancária na capital 
alagoana e foram presos em 
flagrante pela Seção especia-
lizada da Polícia Civil. Em 
menos de 24 horas os autores 
foram identificados e o material 
roubado recuperado.

Alagoas completa dois anos 
sem explosões de bancos

POLÍCIA CIVIL COMEMORA período sem ataques a instituições financeiras no Estado; último caso foi dia 14 de fevereiro de 2019 

Jonathan Lins

Delegado destaca empenho da Polícia Civil nos casos de ataques a bancos

Lucianna Araújo
Assessoria

A Prefeitura de Palmeira 
dos Índios, por meio das 
secretarias municipais de 
Agricultura e de Defesa Civil, 
intensificará as ações de recu-
peração, manutenção e perfu-
ração de poços artesianos, 
como estratégia de enfrenta-
mento à estiagem e para mini-
mizar os efeitos da seca no 
município. Amanhã, às 10h, 
prefeitura entregará à comuni-
dade de Pau Sangue um novo 
poço artesiano, com capaci-
dade de produção de mil litros 
de água por hora, suficiente 
para abastecer as casas de 18 
famílias que moram no local,  
além de aproveitamento na 
criação de tilápias em tanque e 
na irrigação da lavoura.

O município também 
trabalha com a Operação Pipa 
Mais Água Agricultor, viabi-

lizada com recursos próprios 
da prefeitura. O serviço possui 
15 caminhões que levam água 
para todas as comunidades do 
município. 

“Estamos recuperando 
poços, fazendo manutenção 
em bombas e tudo isso é uma 
forma de ajudar o agricultor 
neste momento de seca e de 
dificuldade. Vamos entregar 
esse poço em Pau Sangue, mas 
outras comunidades também 
serão beneficiadas, como Sítio 
Gravataçu, Boa Vista do Tomé 
e Candará, que já estão com os 
poços prontos. No momento,  
trabalhamos na recupera-
ção dos poços de Vila Maria, 
Jardim Brasil, São Francisco, 
Riacho Santo, Caldeirão de 
Cima, entre outros. Todos os 
esforços estão concentrados, 
neste momento, para mini-
mar os efeitos da estiagem no 
município”, afirmou o prefeito 
Júlio Cezar.

Agência Alagoas

Prestes a completar o 
primeiro ano de ocorrência no 
país, a pandemia provocada 
pelo novo coronavírus infectou, 
até a última segunda-feira (15), 
125.044 alagoanos e provocou 
2.873 mortes. De acordo com o 
Painel Coronavírus, do Minis-
tério da Saúde (MS), os dados 
situam Alagoas como o estado 
do Nordeste com o menor regis-
tro de casos e óbitos totais.

Embora os números da 
tragédia sanitária tenham 
voltado a crescer recentemente 
em todo o Brasil, Alagoas 
também figura com a segunda 
menor taxa de casos e óbitos por 
grupo de 100 mil habitantes na 
região, com respectivamente 
3.746,8 infectados e 86,1 mortes. 
Neste quesito, o Maranhão 
apresenta os melhores resulta-
dos com taxa de incidência de 
3.011,8 e taxa de óbitos de 68,7 
por 100 mil habitantes.

Se no Brasil são 9.866.710 
de casos e 239.773 mortes, 
o Nordeste responde por 
2.321.895 pessoas contamina-
das e 53.783 vidas perdidas pela 
Covid-19. Bahia (629.849 casos e 
10.735 óbitos), Ceará (393.650 e 

10.822) e Pernambuco (280.528 e 
10.662) lideram negativamente 
as estatísticas.

Como observado, o cenário 
da pandemia em Alagoas se 
destaca no contexto nacional 
graças à atuação profilática e 
emergencial orquestrada com 
responsabilidade pelo Governo 
do Estado. Além da promul-
gação de decretos para aplica-
ção de normas sanitárias e do 
Plano de Distanciamento Social 
Controlado, o Executivo esta-
dual antecipou a inauguração e 
a construção de novos hospitais, 
providenciou a abertura de mais 
de mil leitos exclusivos para 
Covid-19, adquiriu insumos 
e equipamentos de proteção 
individual para profissionais 
da saúde e promoveu ações 
comunicacionais para informar 
toda a população sobre os riscos 
e meios de prevenção contra o 
vírus.

Além disso, com o início da 
vacinação, Alagoas acelerou a 
imunização de profissionais 
da saúde e idosos a partir de 83 
anos ao operar uma logística 
eficaz que levou a vacina para 
todos os 102 municípios alago-
anos. No total, 76.743 pessoas já 
receberam o imunizante.

A Companhia de Sane-
amento de Alagoas (Casal) 
informa que uma suspen-
são do fornecimento de 
energia deixou o abasteci-
mento de água deficiente 
nos municípios de Santana 
do Ipanema, Ouro Branco, 
Maravilha, Poço das Trin-
cheiras e Dois Riachos. A 
situação foi verificada às 
20h de ontem.

A Casal esclarece que a 
falta de água ocorre porque 
o sistema de abasteci-
mento que atende a região 
necessita de energia para 
manter seus equipamen-
tos em operação contínua. 
Por esse motivo, também 
a retomada desse serviço 
depende do retorno do 
potencial elétrico.

De acordo com nota 
do site da Equatorial Ener-
gia Alagoas (https://bit.
ly/3jWs9Xn), a previsão é 
de que o fornecimento de 
energia seja normalizado 
até as 19h de hoje. Tão logo 
isso ocorra, a Casal traba-
lhará para a retomada de 
seu serviço.

ESTIAGEM EM PALMEIRA NO NORDESTE SERTÃO

Prefeitura reforça 
ações na zona rural

AL registra o menor 
número de Covid-19 

Sem água
e energia
em cinco
municípios

Estiagem prolongada está dando aspecto de seca na zona rural de Palmeira
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Tatyane Barbosa
Repórter

A Secretaria 
da Fazenda 
de Alagoas 

(Sefaz-AL) publicou a Instru-
ção Normativa (IN) Nº 
05/2021, nesta sexta-feira (12), 
que trata da cota anual de óleo 
diesel, a ser distribuída com a 
isenção do ICMS prevista no 
Decreto nº 1.146/03, à frota 

pesqueira em operação no 
Estado de Alagoas.

A isenção do ICMS fica 
condicionada à comprova-
ção de produção de captura 
de pescado. O distribuidor 
de óleo diesel deve cumprir 
todos os requisitos da IN, 
além das demais obriga-
ções tributárias acessó-
rias. Também é importante 
observar as obrigações 
da entidade representa-

tiva dos proprietários das 
embarcações pesqueiras 
(cooperativa).

O  p r o p r i e t á r i o  d e 
embarcação pesqueira será 
excluído do benefício fiscal 
a pedido, quando deixar de 
atender os requisitos exigi-
dos para a isenção. Pode 
ser voluntária, na data da 
protocolização do pedido, 
tendo a decisão proferida 
no processo administrativo 

tributário correlato efeito 
meramente declaratório; 
por decisão definitiva, 
quando da prática de ato ou 
fato que implique descum-
primento dos requisitos 
exigidos para a concessão e 
fruição do benefício.

Após exclusão, é possí-
vel reingresso autorizado, 
desde que satisfaça as 
condições exigidas para 
o ingresso no regime e 

tenha sanado as causas que 
deram origem à exclusão. 
Compete ao Gerente de 
Fiscalização Especial da 
Sefaz o julgamento desse 
pedido.

M a i s  i n f o r m a ç õ e s 
podem ser observadas na 
IN Nº 05/2021 que foi publi-
cada no Diário Oficial do 
Estado (DOE). Ela entra em 
vigor com efeitos retroati-
vos a 1º de janeiro de 2021.

AL concede isenção de 
ICMS do óleo diesel para 
embarcações pesqueiras

MEDIDA ENTRA 
EM VIGOR 
com efeitos 
retroativos a 
1º de janeiro 

de 2021

A isenção do ICMS 
fica condicionada à 
comprovação de 
produção de captura 
de pescado
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O p r o f e s s o r 
d o  c u r s o 
de Direito e 

da pós-graduação do Centro 
Universitário Tiradentes (Unit/
AL), Beclaute Oliveira, foi 
convidado nesta semana pelo 
presidente do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), ministro Luiz 
Fux, para compor o Conselho 
Editorial da ‘Suprema - Revista 
de Estudos Constitucionais’ da 
corte.

“Fiquei muito contente e 
confesso que só me dei conta 
da relevância pela reação das 
pessoas. Como acadêmicos, 
recebemos convites para atuar 
como pareceristas, membros 
de conselho editorial, entre 
outras funções, mas foi com 
muita honra e imensa satisfa-
ção que recebi este convite”, 
assinala o professor.

Como membro do Conse-
lho Editorial da revista do 
STF, Beclaute Oliveira terá a 
missão de apresentar suges-
tões para a política editorial e 
para o lançamento de dossiês 
temáticos, discutir questões 
constitucionais, além de asse-
gurar o nível de qualidade da 
publicação, respondendo a 
eventuais consultas de seus 

editores-chefes.  
A ‘Suprema - Revista de 

Estudos Constitucionais’ terá 
periodicidade semestral, com 
a edição inaugural ainda no 
primeiro semestre de 2021. Seu 
objetivo é a difusão de textos 

acadêmicos das mais diver-
sas áreas do Direito Público e 
Privado, contribuindo para a 
circulação do conhecimento 
gerado em pesquisas críticas, 
apresentando artigos, tradu-
ções e resenhas originais e 

independentes, com conteúdo 
inédito.

“A revista é direcionada a 
toda comunidade acadêmica 
interessada nos saberes produ-
zidos no campo jurídico, como 
docentes, discentes, pesquisa-

dores, juristas e profissionais 
do direito. A Suprema – Revista 
de Estudos Constitucionais 
contempla os mais diversos 
ramos do direito público e 
privado, e também deve abor-
dar linhas menos convencio-
nais do campo jurídico, como, 
por exemplo, Direito e Gênero, 
Direito e Raça e abordagens 
afins”, indica o ministro Luiz 
Fux no edital de lançamento 
da publicação.

Beclaute Oliveira leciona há 
23 anos, sete deles na Unit/AL, 
e possui um currículo extenso 
na academia e no Direito. É 
doutor em Teoria do Direito e 
Decisão Jurídica pela Universi-
dade Federal de Pernambuco 
(UFPE), mestre  em Direito 
Processual pela Universidade 
Federal de Alagoas (Ufal), 
membro fundador e ouvidor 
da Associação Norte-Nordeste 
de Professores de Direito 
Processual (Aneep), secre-
tário-adjunto de Alagoas do 
Instituto Brasileiro de Direito 
Processual (IBDP), e membro 
do Instituto Ibero-americano 
de Direito Processual (IIDP), 
da Associação Brasileira de 
Direito Processual (ABDPro), 
do Centro de Estudos Avan-
çados de Processo (Ceapro) e, 
também, professor da Universi-
dade Federal de Alagoas (Ufal).

Revista do STF convida professor 
alagoano para Conselho Editorial

PUBLICAÇÃO TERÁ PRIMEIRA EDIÇÃO já neste primeiro semestre com textos inéditos em diversas áreas do Direito

Divulgação

Professor Beclaute Oliveira vai compor o Conselho Editorial da ‘Suprema - Revista de Estudos Constitucionais’, do STF
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