
Alexandre Saraiva come-
morou a operação que fez 
buscas contra o chefe do 
Ministério do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles. Saraiva compar-
tilhou uma matéria sobre a 
Operação Akuanduba e repro-
duziu trecho de um salmo 
bíblico: “Regozijem-se os 
campos e tudo o que neles há! 
Cantem de alegria todas as 
árvores da floresta”.
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6OPERAÇÃO ROBAUTO: POLÍCIAS CIVIL E MILITAR CUMPREM MANDADOS JUDICIAIS E OCUPAM RESIDENCIAL E GROTA

PAI E FILHOS BANDIDOS
QUALQUER SEMELHANÇA É MERA COINCIDÊNCIA: POLÍCIA CIVIL PRENDE FAMÍLIA E APREENDE ARMAS

Três homens (o pai e dois 
filhos) foram presos ontem, 
na cidade de Lajedo/PE, pela 
Polícia Civil de Alagoas e de 
Pernambuco. Eles são acusa-
dos de um duplo homicídio 
ocorrido em fevereiro de 2020, 
em Mata Grande. Os mortos 
eram dois irmãos e os matado-
res – conforme a Polícia Civil – a 
família que foi presa ontem. No 
momento da prisão, os crimi-
nosos estavam escondidos 
numa chácara e armados com 
duas pistolas do calibre 9 milí-
metros – armas privativas das 
forças de segurança – e uma 
espingarda 12, além de muni-
ções para as três armas. Após a 
prisão, a família foi levada para 
a delegacia de Lajedo e, em 
seguida, para a sede da Deic, 
em Maceió. 4

SALLES ‘ALVO’

BRANQUINHA

‘Cantem de 
alegria as 
árvores’, diz  
delegado

MP manda 
investigar 
vacinação de 
adolescente

5

4

OPERAÇÃO TAPA-BURACOS

Seminfra recupera ruas 
e avenidas no ‘Benedito’

Ruas e avenidas do Bene-
dito Bentes estão passando por 
serviços de reparos. A Operação 
Tapa-Buracos está utilizando 15 
toneladas de asfalto para recu-

perar trechos que foram dani-
ficados pelas chuvas. As ações 
ocorrem no bairro durante toda 
a semana, enquanto o tempo 
estiver firme.  Ontem e hoje a 

manutenção das vias se concen-
trou nas Avenidas Gaxuma, 
Mundaú e Pratagy. Mas, outras 
ruas e avenidas receberão os 
serviços de reparos.

Com as chuvas, os buracos tomaram conta de várias ruas e avenidas da cidade; operação tenta recuperar os trechos

3 7

MOSTRAS

O processo de inscrição 
dos curtas-metragens para as 
mostras competitivas inicia 
no dia 21 maio e vai até 11 de 
julho de 2021. 

Circuito 
Penedo de 
Cinema 
lança edital

Wilma Andrade/Ascom Seminfra
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Antonio Pereira *Jornalista

Tido pelo próprio presi-
dente como fundamental em 
sua eleição, o vereador pelo 
Rio de Janeiro, Carlos Bolso-
naro, o Carluxo cada vez mais 
vê sua vida se complicar. Ele 
atualmente está sendo falado 
em duas frentes de investi-
gação. A primeira é a Comis-
são Parlamentar de Inquérito 
(CPI) do genocídio aberta no 
Senado e a segunda é a suposta 
interferência do filho zero 
dois na intricada compra pelo 
governo brasileiro de uma 
super ferramenta de espiona-
gem. Trata-se do programa de 
espionagem Pegasus, desen-
volvido pela empresa israe-
lense NSO Group, ofertado ao 
governo pela bagatela de R$ 
25,4 milhões.

Segundo matéria do portal 

Uol, Carluxo estaria interfe-
rindo nas negociações, o que 
tem irritado profundamente o 
alto comando militar. O Pega-
sus já foi usado para espionar 
celulares e computadores de 
jornalistas e críticos de gover-
nos ao redor do mundo. Em 
junho de 2017, por exemplo, 
o jornal The New York Times 
revelou que o software estava 
sendo usado pelo governo do 
México, ainda sob a gestão 
de Enrique Peña Nieto, para 
espionar ativistas contrários à 
sua gestão. Segundo informa-
ções do veículo norte-ameri-
cano, o governo daquele país 
chegou a gastar cerca de US$ 
80 milhões para o uso da ferra-
menta desde 2011.

Carlos Bolsonaro, apeli-
dado pelo pai de pitbull devido 

a sua reação agressiva contra 
adversários, tem se notabi-
lizado como figura por trás 
de um grande esquema de 
produção em série de notícias 
falsas, as fake news, funda-
mentais durante a campanha 
eleitoral. Carluxo é apontado 
por muitos como a mente por 
trás da concepção do chamado 
‘gabinete do ódio’, organiza-
ção responsável pelo poderio 
bélico do clã Bolsonaro nas 
redes sociais e internet como 
um todo.

O trabalho do vereador 
nesta área de contrainforma-
ção é tido como fundamental 
para manter unidos grupos de 
bolsonaristas em todo o país, 
alimentados de notícias falsas 
ou distorcidas pelo WhatsApp 
e outras plataformas virtuais.

Carlos é acusado pelos 
próprios membros do governo 
do pai de tentar construir uma 
estrutura paralela de espio-
nagem tendo como base a 
Polícia Federal e o Ministério 
da Justiça, deixando de lado 
a Agência Brasileira de Inte-
ligência, atualmente coman-
dada pelo general Augusto 
Heleno.

Nitidamente, segundo 
reportagens divulgadas na 
imprensa, Carluxo busca criar 
uma superestrutura paralela 
dentro do governo para possi-
velmente espionar adversá-
rios e, com isso, conseguir 
interferir em ações políticas 
com maior eficácia, muitas 
vezes usando as informações 
colhidas para pressionar alia-
dos e adversários.

CPI DO GENOCÍDIO
Na CPI que apura respon-

sabilidades sobre as milha-
res de mortes pela Covid-19 
no Brasil, Carlos Bolsonaro 
cada vez mais aparece como 
um elemento que pode ser 
investigado pelos senado-
res. Ele já foi citado várias 
vezes por depoentes, que o 
apontam como participante 
de algumas reuniões sobre a 
pandemia, mesmo não sendo 
membro do governo, nem 
tendo qualquer mandato em 
nível federal.

É possível que a CPI convo-
que o vereador para explicar 
sua participação nestas reuni-
ões governamentais, algumas 
responsáveis pela contratação 
milionárias de vacinas contra a 
Covid-19.

Helena Chagas * JornalistaEdberto Ticianeli * Jornalista

A operação da Polícia 
Federal que, na manhã desta 
quarta [ontem], fez ações de 
busca e apreensão em ende-
reços do ministro do Meio 
Ambiente, Ricardo Salles, 
decretou a quebra de seus 
sigilos bancário e fiscal e 
afastou um punhado de auxi-
liares dele sob acusação de 
corrupção ligada à exportação 
de madeira ilegal, já teve um 
claro desdobramento político: 
tirou de vez das mãos de Jair 
Bolsonaro a bandeira anticor-
rupção nas eleições de 2022. 

Um de seus ministros 
prediletos, que vem sendo 
protegido por Bolsonaro 
contra as mais diversas pres-
sões por sua demissão, Salles 
está sendo investigado em 
pleno exercício do cargo. 
Seu gabinete, em Brasília, foi 
objeto de busca e apreensão.

E não dá para alegar funda-
mento político na apuração, 
que não parece ter a ver com 
o confronto entre o ministro 
e o ex-superintendente da 
PF no Amazonas, Alexandre 
Saraiva, afastado do cargo 
depois de acusá-lo de prote-
ger madeireiros e desmatado-
res. É um caso de colaboração 
entre as polícias brasileira e 
dos EUA, iniciado em janeiro 
a partir de fatos referentes à 
exportação de madeira extra-

ída ilegalmente para os Esta-
dos Unidos.   

Politicamente, o episó-
dio é uma das pontas de 
um triplo desgaste para o 
Planalto no mesmo dia, com 
a ida do ex-ministro da Saúde 
Eduardo Pazuello à CPI da 
Covid no Senado e a repercus-
são do depoimento em que, 
na véspera, o ex-chanceler 
Ernesto Araújo responsabili-
zou todo mundo – menos ele 
– pelas ações junto a outros 
países para compra de cloro-
quina. 

O conjunto da obra leva 
alguns a embarcar em teorias 
conspiratórias e supor que a 
ação da PF tenha sido plane-
jada para desviar o foco e os 
holofotes do depoimento de 
Pazuello. Se foi, foi um tiro no 
pé. Ter o seu ministro do Meio 

Ambiente envolvido num 
“grave esquema de facilitação 
ao contrabando de produtos 
florestais”, segundo palavras 
do ministro do STF Alexandre 
Moraes, pode ser, para Bolso-
naro, tão ruim como ver sua 
atuação na pandemia esqua-
drinhada pela CPI.

Já nas primeiras horas 
da manhã de hoje, aliados 
do presidente da República 
lamentavam sua resistência 
em manter Salles no governo 
esse tempo todo, mesmo após 
uma sequência de desgas-
tantes episódios envolvendo 
o ministro e a clara oposição 
internacional à sua gestão. 
Bolsonaro podia ter passado 
sem essa – dizem. Ninguém se 
arrisca, porém, a prever o que 
vai acontecer com a cabeça de 
Salles. 

O ex-ministro Pazuello, 
militar com especialização em 
desabastecimento de vacina, 
oxigênio e verdades, viveu 
momentos difíceis durante 
o seu depoimento na CPI da 
Vacina, que foi interrompido 
para o seu atendimento por 
um médico.

Quem relatou os detalhes 
dessa situação foi o garçom 
do Senado, o discreto Tonho 
Caruaru, fonte insuspeita e 
incontestável do que ocorre 
nos bastidores daquela casa 
legislativa.

Segundo esse l ídimo 
ex-morador do Alto do Moura, 
Pazuello saiu da audiência 
apressado em busca de um 
sanitário e entrou no primeiro 
que viu no corredor das salas 
das Comissões.

Nesse ,  os  t rês  vasos 
estavam ocupados.  Deu 
“meia-volta, volver” e saiu 
resmungando.

Quando abriu a porta para 
o corredor estava terminando 
a frase “bom era no meu 
tempo no Amazonas, quando 
se fazia isso no meio do mato, 
na selva”.

Do lado de fora, sua asses-
soria, com alguns militares, 
respondeu na hora: “SELVA!”.

“Foi nessa hora que o 
homem começou a se desos-
sar e foi arriando quem nem 

boneco de posto quando falta 
energia elétrica. Estava mais 
branco que perna de freira”, 
descreveu Tonho Caruaru.

Enquanto era socorrido 
pelo médico do Senado, 
Pazuello conseguiu ouvir dele 
alguma coisa como “síndrome 
vasovagal”. Na mesma hora 
confirmou o diagnóstico:

— Foi isso mesmo doutor, 
não tinha vaga no vaso!

Nesse exato momento, 
Tonho Caruaru passava ao 
lado equilibrando em uma 
das mãos uma bandeja metá-
lica com meio metro de raio. 
Olhou para o ex-ministro no 
chão e, inadvertidamente, 
esbarrou na parede onde esta-
vam os interruptores das luzes 
do corredor.

Em meio a escuridão, a 
bandeja foi ao chão provo-
cando o som de um estampido 
de arma de fogo.

Pazuello, que já estava na 
última vela, desmaiou. Segun-
dos depois, acordou sentindo 
um líquido quente escorrendo 
pela perna.

Em meio a escuridão e 
temendo o pior, apalpou o 
líquido, levou os dedos ao 
nariz e perguntou:

— Doutor, sangue fede?
— Claro que não!
— Então  caguei -me, 

doutor!

Bolsonaro perde de vez 
bandeira anticorrupção

Tonho Caruaru, Pazuello e a 
Síndrome do Vaso Vago

Na alça de mira, Carlos Bolsonaro, 
o Carluxo se complica



Ascom Seminfra

O b a i r r o  d o 
B e n e d i t o 
Bentes, mais 

populoso de Maceió, recebeu, 
ontem, os serviços da opera-
ção tapa-buraco, onde foram 
disponibilizadas 15 toneladas 
de material asfáltico. As ações 
seguem na região durante 
toda semana.

Várias vias serão benefi-
ciadas com a operação, entre 
elas as avenidas Guaxuma, 
Mundaú e Pratagy. Além das 
ruas A (no Conjunto Carmi-

nha), C-4, Caxeu, dos Pinhais, 
entre outras.

Os serviços, que estão sendo 
intensificados nos períodos de 
sol, garantem ruas mais segu-
ras e transitáveis para motoris-
tas, pedestres e moradores do 
bairro. Outras vias, ao longo da 
semana, vão ser beneficiadas.

A Operação Tapa-Buraco 
contempla todos os bairros da 
cidade, onde equipes de manu-
tenção trabalham diariamente 
nos reparos das vias. A popu-
lação pode enviar as demandas 
relacionadas através do What-
sApp (82) 98714-1010.
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Benedito Bentes: avenidas e  
ruas recebem manutenção

A OPERAÇÃO TAPA-BURACO utilizou 15 toneladas de material asfáltico nas principais avenidas do bairro 

Dentro de um prazo 
máximo de 24 meses todas 
as secretarias, fundações e 
demais órgãos do municí-
pio devem ser realocados 
para funcionar em prédios 
próprios. É o que estabelece 
projeto de lei do vereador 
Alan Balbino, apresentado 
essa semana na Câmara 
Municipal de Maceió, inti-
tulado “Aluguel zero”. A 
proposta está na Comissão 
de Constituição e Justiça da 
Casa para o recebimento de 
parecer e também irá passar 
por outras comissões, antes 
de chegar ao plenário para 
votação.

Como autor do projeto, 
Balbino irá solicitar às secre-
tarias de Economia (Semec) 
e a de Gestão (Semge) o 
relatório com a quantidade 
de imóveis alugados pelo 
município e o valor desem-
bolsado anualmente para 
essa rubrica. “Essa é uma 
iniciativa que vai gerar aos 
cofres públicos uma econo-
mia em grande escala, visto 
que o orçamento dispõe de 
valores muito altos para 
esse  t ipo  de  despesa” , 
explica ele.

A l é m  d a  e c o n o m i a 
para os cofres públicos, 
Alan Balbino destaca que o 
projeto irá proporcionar ao 
município um melhor apro-
veitamento das áreas da 
Prefeitura. Caso funcionem, 
num mesmo prédio, mais 
de um órgão ou secretaria, a 
iniciativa também irá otimi-
zar o tempo do usuário que 

precisa do serviço público.
O projeto de lei ainda 

oferece uma sugestão para 
o caso de serem necessá-
rias edificações em áreas 
próprias do município. “A 
engenharia dispõe, hoje, 
de materiais mais eficazes 
e econômicos e a própria 
Prefeitura de Maceió já tem 
um exemplo. Há uma escola 
municipal, localizada no 
bairro do Pontal, construída 
com um material muito mais 
barato e de altíssima durabi-
lidade. A partir de agora, o 
município poderá seguir 
essa linha. Ou seja, aliar 
economia, eficiência e otimi-
zação de tempo, tanto para o 
serviço público quanto para 
o usuário”, acrescentou Alan 
Balbino.

O vereador acrescen-
tou, ainda, que o projeto 
deixa de fora as escolas do 
município, por terem espe-
cificações próprias, estabe-
lecidas pelo Ministério da 
Educação e por ser em uma 
quantidade alta. “Conver-
sei com os demais vereado-
res, que entenderam muito 
bem a grandeza do projeto 
e apoiam nossa iniciativa. 
Com isso, aguardo o rece-
bimento dos pareceres para 
que o projeto seja votado 
em plenário e, com certeza, 
aprovado pelos demais vere-
adores”, finaliza o Balbino.

O projeto foi apresentado 
essa semana na Câmara e, 
tão logo esteja com os pare-
ceres, deverá ser votado em 
plenário.

ALUGUEL ZERO

Projeto quer prédios
próprios para os órgãos

Wilma Andrade/Ascom Seminfra

Alexandre Vieira
Ascom Sudes

Desde o início de abril, a 
Prefeitura de Maceió realiza 
o desassoreamento do Riacho 
Salgadinho, visando desobs-
truir a passagem das águas 
pluviais e evitar transbor-
damentos. Agora, a Supe-
rintendência Municipal de 
Desenvolvimento Sustentá-
vel (Sudes) iniciou a limpeza 
também nas margens, melho-
rando a visão do local e a 
circulação de pedestres nas 
calçadas.

Uma equipe de 15 agen-
tes de limpeza realizam os 
serviço de capinação, varrição 
e recolhimento de resíduos 
depositados pela popula-
ção nas margens do Riacho, 
evitando que eles acabem 
indo para dentro do córrego. 
Além disso, a Sudes também 
está executando a poda das 
árvores da região.

O superintendente da 
Sudes, Ivens Tenório, diz que 
o órgão não tem medido esfor-
ços para realizar ações preven-
tivas e evitar transtorno para 
a população durante o perí-

odo chuvoso e a limpeza nas 
margens do Riacho ajuda no 
desassoreamento.

“O trabalho no local é 
intenso e longo. O Riacho 
Salgadinho demanda uma 
atenção especial e estamos 
dando. Agora, com a limpeza 
das margens dele, nosso 
serviço dentro fica mais fácil 
de fazer. Pois, o mato, galhos e 
folhas de árvores e os resíduos 
descartados pela população 
na calçada também influen-
ciam na obstrução da passa-
gem das águas pluviais”, 
afirmou.

SALGADINHO RECEBE...

...Desassoreamento
e limpeza nas margens

O governador Renan 
Filho e o secretário de Trans-
porte e Desenvolvimento 
Urbano, Mosart Amaral, 
assinam amanhã, a ordem de 
serviço para o início das obras 
de implantação do Parque 
Linear da Grota do Cigano, 
na Mangabeiras. A soleni-
dade acontecerá às 9h, na 
Avenida Gustavo Paiva, em 
frente à Mangabeiras Veícu-
los. O investimento da obra é 
de R$ 1,8 milhão oriundo do 
governo estadual e do Banco 
de Desenvolvimento da 

América Latina (CAF).
O grande crescimento 

da malha viária urbana de 
Maceió nos últimos anos 
acompanhou a tendência 
apresentada em várias capi-
tais no Brasil, resultando na 
ocupação de zonas periféri-
cas precárias, como é o caso 
das grotas. Essas, por sua vez, 
localizadas em áreas mais 
vulneráveis e de pouco inte-
resse do mercado imobiliário, 
têm precisado, desde então, 
de ações e políticas públicas 
que valorizem as comunida-

des e evitem a exclusão das 
suas áreas da malha urbana.

A implantação do Parque 
Linear da Grota do Cigano é 
fruto de um trabalho realizado, 
ainda em 2018, pela Setrand e 
o ONU-Habitat (Programa das 
Nações Unidas para os Assen-
tamentos Humanos)com a 
participação de moradores da 
grota por meio de uma oficina 
de desenho de espaços públi-
cos, a fim de levantar informa-
ções sobre as necessidades e 
desejos da comunidade para o 
projeto de um parque público. 

GROTA DO CIGANO

Governador lança 
Parque Linear amanhã

Equipes de manutenção 
trabalham diariamente 
nos reparos das vias
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A S e c r e t a r i a 
d e  E s t a d o 
d a  S e g u -

rança Pública de Alagoas 
(SSP),coordenou uma opera-
ção integrada ontem, que 
resultou na prisão de três 
homens no município de 
Lajedo (PE). Eles estavam 
foragidos após terem se envol-
vido em um atentado que viti-
mou dois irmãos e deixou um 
terceiro ferido, ocorrido em 
fevereiro do ano passado no 
município de Mata Grande. 

A operação é fruto de um 
trabalho investigativo que 
vinha sendo realizado pela 
SSP e pela Seção de Capturas 
da Deic. O cumprimento das 
prisões contou ainda com apoio 

operacional da Polícia Militar 
de Pernambuco e também do 
núcleo de Inteligência da Polí-
cia Rodoviária Federal (PRF). 

Os suspeitos foram encon-
trados na tarde de ontem em 
uma chácara localizada na 
zona rural de Lajedo. Com eles, 
as equipes policiais apreende-
ram duas pistolas calibre 9mm, 
uma espingarda calibre 12, 115 
munições calibre 9mm e 22 
munições calibre 12.

Os três homens, que são pai 
e filhos, foram encaminhados à 
delegacia de Lajedo e logo após 
foram trazidos para Maceió 
e levados à sede da Deic, no 
bairro da Santa Amélia, para a 
realização dos procedimentos 
cabíveis.

Operação integrada prende 
foragidos de duplo homicídio

OPERAÇÃO coordenada pela SSP prendeu três foragidos em Pernambuco; crime aconteceu em Mata Grande em 2020

Ascom SSP

Foram apreendidas duas pistolas calibre 9mm com 115 munições e uma espingarda calibre 12 com 22 munições 

Minne Santos
Repórter

O Governo de Alagoas 
lança, amanhã, o Pontapé, 
novo Programa de Estágio do 
Estado que vai ofertar mais 
de 700 vagas iniciais para 40 
órgãos do Executivo. O evento, 
realizado por meio de cole-
tiva de imprensa, acontece no 
Salão de Despachos do Palácio 
República dos Palmares, às 
11h, e também será transmitido 
ao vivo nas redes sociais do 
Governo do Estado (@governo-
dealagoas).

Desenvolvido por meio da 
Secretaria do Planejamento, 
Gestão e Patrimônio (Seplag), 
o Programa deve estabelecer 
procedimentos padronizados 
de recrutamento que possibi-
litem a descoberta de talentos 
para o serviço público local. 
A iniciativa será válida para 
todo o âmbito da Administra-
ção Direta e Indireta do Poder 
Executivo do Estado.

A Seplag ressalta que o 
lançamento seguirá todos os 
protocolos sanitários esta-
belecidos pela Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesau) e que 

é obrigatório o uso de máscara, 
bem como a manutenção do 
distanciamento social durante 
o momento.

MAIS DE 700 VAGAS

Governo lança Programa 
de Estágio do Estado

O Ministério Público do 
Estado de Alagoas (MPAL) 
expediu recomendação à Prefei-
tura de Branquinha e à Secreta-
ria Municipal de Saúde para 
que o Poder Executivo elabore 
com urgência o seu Plano Muni-
cipal de Imunização, seguindo 
os Planos Estadual e Nacio-
nal de Vacinação já vigentes. 
A orientação, formulada pela 
Promotoria de Justiça daquela 
cidade ocorreu após denúncia 
que um adolescente de 17 anos, 
que prestaria serviços à atual 
gestão, teria sido imunizado. O 
prazo dado para a devida elabo-
ração é de 72 horas. 

A recomendação foi assi-
nada pela promotora de Justiça 
Ilda Regina Reis que, em seus 
argumentos, explicou que esse 
plano municipal se faz urgente 
em razão da necessidade de 
medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública 
de importância internacional 
decorrente do novo coronaví-
rus, existente no Brasil há pouco 
mais de um ano e que continua 
a se expandir.

Ela também lembrou que o 
Ministério da Saúde já dispo-
nibilizou o Plano Nacional de 
Operacionalização da Vacina-
ção contra a Covid-19: “Esse 
documento tem o objetivo de 
instrumentalizar as instâncias 
gestoras, onde se enquadram 
os municípios, para que elas 
também elaborem e executem 
suas diretrizes para a aplica-

ção da imunização. Se tudo for 
seguido à risca, o mapeamento 
do público-alvo vai conseguir 
atingir de imediato os grupos 
prioritários, vacinando-os e, à 
medida que isso for ocorrendo, 
outras categorias serão igual-
mente beneficiadas”, declarou 
Ilda Regina.

Por fim, a promotora de 
Justiça destacou que, dentro do 
plano nacional, há as obrigações 
específicas da municipalidade, 
quais sejam a coordenação e 
execução das ações de vacina-
ção elencadas pelo Ministério da 
Saúde e a gerência do estoque de 
imunizantes e outros insumos.

MENOR DE IDADE VACINADO
“Essa  recomendação 

também se deu porque, com 
o plano municipal elaborado, 
a imunização vai seguir um 
planejamento, evitando o que 
teria ocorrido, segundo denún-
cias, de um adolescente de 17 
anos ter sido vacinado na frente 
de outros pessoas que deveriam 
ter tido prioridade. E, além desse 
documento que já foi encami-
nhado à prefeitura, instauramos 
um procedimento administra-
tivo à parte para apurar especi-
ficamente esse caso. Inclusive, 
em razão de ele ser menor de 
idade, também compartilhamos 
informações com o Ministério 
Público do Trabalho para que 
aquele órgão adote as medidas 
que entender serem pertinen-
tes”, esclareceu Ilda Regina Reis.

MP ‘DE OLHO’

Menor é vacinado
em Branquinha

Serviço

Governo de Alagoas lança 
Programa de Estágio do 
Estado

Data: Sexta-feira, 21/05
Horário: 11h
Local: Salão de Despachos do 
Palácio República dos Palmares, 
Maceió.

Minne Santos
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SARAIVA COMPARTILHOU uma matéria sobre a Operação Akuanduba e reproduziu trecho de um salmo bíblico

O d e l e g a d o 
A l e x a n d r e 
S a r a i v a , 

ex-superintendente da Polícia 
Federal do Amazonas que caiu 
após enviar ao Supremo Tribu-
nal Federal noticia-crime contra 
o ministro Ricardo Salles, come-
morou, em seu perfil no Twit-
ter, a operação que fez buscas 
contra o chefe do Ministério do 
Meio Ambiente nesta quarta, 
19. Saraiva compartilhou uma 
matéria sobre a Operação 
Akuanduba e reproduziu trecho 
de um salmo bíblico: “Regozi-
jem-se os campos e tudo o que 
neles há! Cantem de alegria 
todas as árvores da floresta”.

Em outra publicação, o 
delegado compartilhou uma 
imagem sobre a investigação 
que mira ‘grave esquema de 
facilitação ao contrabando de 
produtos florestais’ e regis-
trou: “Tudo pela Amazônia”. 
Em seguida, sem mencionar 
as apurações ou Salles, o dele-
gado publicou a imagem de 
um personagem do desenho 
animado ‘Carangos e Motocas’ 
com balão de fala registrando: 
“Eu te disse, eu te disse”.

Também sem citar a opera-
ção aberta nesta quarta após 
autorização do ministro Alexan-
dre de Moraes, do STF, Saraiva 
escreveu: “As funções da 
PF(Art. 144, CF) transcendem às 
pessoas, pois possuem ‘padrões 
de comportamento recorrentes, 
valorizados e estáveis’. Raul 
Seixas resumiu: “e não adianta 
nem me dedetizar, porque você 
mata uma e vem outra em meu 
lugar”. No Twitter, Saraiva 
costuma compartilhar infor-
mações sobre as operações da 
PF e também comenta sobre as 
estratégias para a exportação 
de madeira ilegal identificadas 
pela corporação. O perfil foi 
criado logo após o ex-superin-
tendente da PF no Amazonas 
ser substituído, sendo que, na 
ocasião, o delegado afirmou 
ao Estadão que ‘não havia sido 
comunicado’ sobre a troca 
no comando da unidade. Na 
semana seguinte à mudança, 
Saraiva fez a primeira publica-
ção na rede social afirmando, 
em letras maiúsculas: “Não vai 
passar boiada nenhuma!!!”.

A indicação de Saraiva faz 
referência a fala do ministro 
do Meio Ambiente na reunião 
ministerial de 22 de abril de 
2020, tornada pública no âmbito 
no inquérito que apura suposta 
tentativa de interferência política 
de Bolsonaro na PF. Na ocasião, 

Salles disse que era preciso 
aproveitar a ‘oportunidade’ que 
o governo federal ganha com a 
pandemia do novo coronaví-
rus para ‘ir passando a boiada e 
mudando todo o regramento e 
simplificando normas’.

“Nós temos que tá com a arti-
lharia da AGU preparada pra 
cada linha que a gente avança 
ter uma coi  mas tem uma lista 
enorme, em todos os ministé-
rios que têm papel regulatório 
aqui, pra simplificar. Não preci-
samos de Congresso. Porque 
coisa que precisa de Congresso, 
também, nesse fuzuê que está aí, 
nós não vamos conseguir apro-
var. Agora tem um monte de 
coisa que é só parecer, caneta, 
parecer, caneta. Sem parecer 
também não tem caneta, porque 
dar uma canetada sem parecer 
é cana. Então, isso aí vale muito 
a pena. A gente tem um espaço 
enorme pra fazer”, disse Salles 
no encontro revelado no âmbito 
do inquérito sobre suposta 
tentativa de interferência política 
do presidente Jair Bolsonaro na 
Polícia Federal.

Um ano após a fatídica 
reunião, Saraiva imputou a 
Salles supostos crimes de obstru-
ção de investigação ambiental, 
advocacia administrativa e orga-
nização criminosa. Segundo o 
delegado, além de dificultar a 
ação de fiscalização ambiental, 
Salles ‘patrocina diretamente 
interesses privados (de madei-
reiros investigados) e ilegítimos 
no âmbito da Administração 
Pública’ e integra, ‘na quali-
dade de braço forte do Estado, 
organização criminosa orques-
trada por madeireiros alvos da 
Operação Handroanthus com o 
objetivo de obter, direta ou indi-
retamente, vantagem de qual-
quer natureza’.

A fala de Salles sobre o 
‘passar a boiada’ também foi 
citada pela Polícia Federal ao 
pedir a Alexandre de Moraes a 
abertura da Operação Akuan-
duba. Os investigadores apon-
taram que tal ‘modus operandi’ 
(parecer, caneta) teria sido apli-
cado na questão das exporta-
ções ilícitas de madeira, com a 
elaboração ‘de um parecer por 
servidores de confiança em total 
descompasso com a legalidade’ 
- um despacho assinado pelo 
presidente do Ibama, Eduardo 
Bim, que liberou a exportação de 
madeira de origem nativa, sem a 
necessidade de uma autoriza-
ção específica. O documento foi 
suspenso por ordem do minis-
tro Alexandre de Moraes.

Delegado sobre operação: 
‘Cantem de alegria as árvores’

Delegado cita salmo: “Regozijem-se os campos e tudo o que neles há! Cantem de alegria todas as árvores da floresta”

Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles diz estar”surpreso”com a operação achando-a “desnecessária” e “exagerada”

Salles classifica que Operação ‘desnecessária’
Salles se pronunciou sobre 

a Operação Akuanduba após 
participar de um seminá-
rio realizado em Brasília, na 
manhã de ontem. O ministro 
do Meio Ambiente disse que 
ficou “surpreso” com a opera-
ção, a qual classificou como 
“exagerada” e desnecessária”.

“Faço aqui uma manifes-
tação de surpresa com essa 
operação que eu entendo 
exagerada, desnecessária. Até 
porque todos, não só o minis-
tro, como todos os demais que 

foram citados e foram incluí-
dos nessa legislação tiveram 
sempre à disposição pra escla-
recer quaisquer questões”, afir-
mou Salles.

Segundo o ministro, o 
Ministério do Meio Ambiente, 
desde o início de sua gestão, 
“atua sempre com bom senso, 
respeito às leis e respeito ao 
devido processo legal” do 
setor.

“Entendemos que esse 
inquérito, dos pouco que 
sabemos, porque eu não tive 

acesso ainda, ele foi instruído 
de uma forma que acabou 
levando o ministro relator, 
induzindo o ministro rela-
tor (Alexandre de Moraes) 
a erro, induzindo que teria 
havido uma ação concate-
nada de agentes do Ibama e de 
Ministério do Meio Ambiente 
Para favorecer ou para fazer 
o destravamento indevido 
do que quer seja”, decla-
rou Salles, reafirmando que 
“essas ações jamais, repito, 
jamais aconteceram”.
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A S e c r e t a r i a 
d e  E s t a d o 
d a  S e g u -

rança Pública de Alagoas 
(SSP),coordenou uma opera-
ção integrada ontem, que 
resultou na prisão de três 
homens no município de 
Lajedo (PE). Eles estavam 
foragidos após terem se envol-
vido em um atentado que viti-
mou dois irmãos e deixou um 
terceiro ferido, ocorrido em 
fevereiro do ano passado no 
município de Mata Grande. 

A operação é fruto de um 
trabalho investigativo que 
vinha sendo realizado pela 
SSP e pela Seção de Capturas 
da Deic. O cumprimento das 
prisões contou ainda com apoio 

operacional da Polícia Militar 
de Pernambuco e também do 
núcleo de Inteligência da Polí-
cia Rodoviária Federal (PRF). 

Os suspeitos foram encon-
trados na tarde de ontem em 
uma chácara localizada na 
zona rural de Lajedo. Com eles, 
as equipes policiais apreende-
ram duas pistolas calibre 9mm, 
uma espingarda calibre 12, 115 
munições calibre 9mm e 22 
munições calibre 12.

Os três homens, que são pai 
e filhos, foram encaminhados à 
delegacia de Lajedo e logo após 
foram trazidos para Maceió 
e levados à sede da Deic, no 
bairro da Santa Amélia, para a 
realização dos procedimentos 
cabíveis.

Operação integrada prende 
foragidos de duplo homicídio

OPERAÇÃO coordenada pela SSP prendeu três foragidos em Pernambuco; crime aconteceu em Mata Grande em 2020

Ascom SSP

Foram apreendidas duas pistolas calibre 9mm com 115 munições e uma espingarda calibre 12 com 22 munições 

Minne Santos
Repórter

O Governo de Alagoas 
lança, amanhã, o Pontapé, 
novo Programa de Estágio do 
Estado que vai ofertar mais 
de 700 vagas iniciais para 40 
órgãos do Executivo. O evento, 
realizado por meio de cole-
tiva de imprensa, acontece no 
Salão de Despachos do Palácio 
República dos Palmares, às 
11h, e também será transmitido 
ao vivo nas redes sociais do 
Governo do Estado (@governo-
dealagoas).

Desenvolvido por meio da 
Secretaria do Planejamento, 
Gestão e Patrimônio (Seplag), 
o Programa deve estabelecer 
procedimentos padronizados 
de recrutamento que possibi-
litem a descoberta de talentos 
para o serviço público local. 
A iniciativa será válida para 
todo o âmbito da Administra-
ção Direta e Indireta do Poder 
Executivo do Estado.

A Seplag ressalta que o 
lançamento seguirá todos os 
protocolos sanitários esta-
belecidos pela Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesau) e que 

é obrigatório o uso de máscara, 
bem como a manutenção do 
distanciamento social durante 
o momento.

MAIS DE 700 VAGAS

Governo lança Programa 
de Estágio do Estado

O Ministério Público do 
Estado de Alagoas (MPAL) 
expediu recomendação à Prefei-
tura de Branquinha e à Secreta-
ria Municipal de Saúde para 
que o Poder Executivo elabore 
com urgência o seu Plano Muni-
cipal de Imunização, seguindo 
os Planos Estadual e Nacio-
nal de Vacinação já vigentes. 
A orientação, formulada pela 
Promotoria de Justiça daquela 
cidade ocorreu após denúncia 
que um adolescente de 17 anos, 
que prestaria serviços à atual 
gestão, teria sido imunizado. O 
prazo dado para a devida elabo-
ração é de 72 horas. 

A recomendação foi assi-
nada pela promotora de Justiça 
Ilda Regina Reis que, em seus 
argumentos, explicou que esse 
plano municipal se faz urgente 
em razão da necessidade de 
medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública 
de importância internacional 
decorrente do novo coronaví-
rus, existente no Brasil há pouco 
mais de um ano e que continua 
a se expandir.

Ela também lembrou que o 
Ministério da Saúde já dispo-
nibilizou o Plano Nacional de 
Operacionalização da Vacina-
ção contra a Covid-19: “Esse 
documento tem o objetivo de 
instrumentalizar as instâncias 
gestoras, onde se enquadram 
os municípios, para que elas 
também elaborem e executem 
suas diretrizes para a aplica-

ção da imunização. Se tudo for 
seguido à risca, o mapeamento 
do público-alvo vai conseguir 
atingir de imediato os grupos 
prioritários, vacinando-os e, à 
medida que isso for ocorrendo, 
outras categorias serão igual-
mente beneficiadas”, declarou 
Ilda Regina.

Por fim, a promotora de 
Justiça destacou que, dentro do 
plano nacional, há as obrigações 
específicas da municipalidade, 
quais sejam a coordenação e 
execução das ações de vacina-
ção elencadas pelo Ministério da 
Saúde e a gerência do estoque de 
imunizantes e outros insumos.

MENOR DE IDADE VACINADO
“Essa  recomendação 

também se deu porque, com 
o plano municipal elaborado, 
a imunização vai seguir um 
planejamento, evitando o que 
teria ocorrido, segundo denún-
cias, de um adolescente de 17 
anos ter sido vacinado na frente 
de outros pessoas que deveriam 
ter tido prioridade. E, além desse 
documento que já foi encami-
nhado à prefeitura, instauramos 
um procedimento administra-
tivo à parte para apurar especi-
ficamente esse caso. Inclusive, 
em razão de ele ser menor de 
idade, também compartilhamos 
informações com o Ministério 
Público do Trabalho para que 
aquele órgão adote as medidas 
que entender serem pertinen-
tes”, esclareceu Ilda Regina Reis.

MP ‘DE OLHO’

Menor é vacinado
em Branquinha

Serviço

Governo de Alagoas lança 
Programa de Estágio do 
Estado

Data: Sexta-feira, 21/05
Horário: 11h
Local: Salão de Despachos do 
Palácio República dos Palmares, 
Maceió.

Minne Santos
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A Secretaria 
de Estado 
d a  S e g u -

rança Pública (SSP), o Minis-
tério Público do Estado de 
Alagoas (MPAL), por meio 
do Grupo de Atuação Espe-
cial de combate ao Crime 
Organizado (Gaeco) e a Divi-
são Especial de Investigações 
e Capturas (Deic) coorde-
naram, hoje, uma operação 
integrada das Polícias Civil 
e Militar com o objetivo de 
prender integrantes de orga-
nizações criminosas (Orcrim) 
envolvidas com o tráfico de 
drogas e o roubo de veículos 
que atuam na capital alago-
ana e alguns municípios do 
interior.

Denominada de Opera-
ção Robauto, a ação cumpre 

36 mandados de prisão e 
32 de busca e apreensão, 
todos expedidos pela 17ª 
Vara Criminal da Capital. 
As apurações, que come-
çaram pelo Gaeco com a 
colaboração do Batalhão de 
Rondas Ostensivas Táticas 
Motorizadas (Rotam), após a 
instauração de um procedi-
mento investigatório crimi-
nal (PIC), e pela Deic em 
parceria com o Batalhão de 
Guardas (BPGd), duraram 
cerca de 10 meses. 

Nesse período, o Minis-
tério Público e a Deic conse-
guiram mapear o comércio 
ilegal de drogas em alguns 
bairros de Maceió, espe-
cialmente na parte alta da 
cidade. Em parte deles, 
inclusive, a Orcrim passou a 

ocupar determinadas comu-
nidades, aterrorizando os 
moradores dessas regiões. 
A outra investigação diz 
respeito a uma grande orga-
nização criminosa que atua 
em roubos e desmanche de 
veículos. 

O trabalho investigativo 
teve início pelo conjunto resi-
dencial Aprígio Vilela, loca-
lizado no bairro Benedito 
Bentes, contudo, ao longo 
da apuração, ela se expandiu 
para outros localidades de 
Maceió, além dos municí-
pios de Ouro Branco, Arapi-
raca e Penedo.

OCUPAÇÃO 
Com base no trabalho 

de inteligência realizado, as 
forças de segurança também 

realizarão a ocupação do 
conjunto Aprígio Vilela e da 
Grota da Alegria, ambos no 
Benedito Bentes. A ação de 
aproximação tem como obje-
tivo garantir à população 
que reside nessas localida-
des maior segurança, além 
de potencializar o trabalho 
ostensivo no bairro, contri-
buindo, assim, para a redu-
ção dos índices criminais 
naquela região. 

Até  o  momento ,  18 
pessoas foram presas. Duas 
prisões ocorreram na cidade 
de Ouro Branco e as demais 
em Maceió. 

Todos os presos e mate-
rial apreendido serão enca-
minhados para a sede da 
Deic, no bairro da Santa 
Amélia, para a confecção dos 

procedimentos cabíveis. 
Participaram da operação 

policiais militares do Bata-
lhão de Guardas (BPGd), 
Batalhão de Operações Espe-
ciais (Bope), Batalhão de 
Rondas Ostensivas Táticas 
Motorizadas (Rotam), Bata-
lhão de Trânsito (BPTran), 
do 5º e 7º Batalhões, além de 
policiais civis do Tigre, da 
operação Asfixia, da Deic e 
do Grupamento Aéreo. 

A população tem sido 
grande parceira do Ministé-
rio Público e da Segurança 
Pública e pode continuar 
contribuindo de forma 
gratuita e anônima com 
informações sobre crimes 
como homicídio, tráfico 
e roubos, ligando para o 
Disque Denúncia 181.

Robauto: Operação da SSP
e MP/AL cumpre mandados 

FORÇA-TAREFA cumpre mandados contra grupos criminosos envolvidos com tráfico e roubo de veículos 
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Circuito Penedo 

de Cinema

lança edital 2021 para mostras competitivas

Em edição híbrida 
(on-line e presen-
cial) e totalmente 

gratuita, o Circuito Penedo de 
Cinema chega à 11ª edição, de 22 
a 28 de novembro de 2021, conso-
lidando-se como uma das iniciati-
vas mais importantes de estímulo à 
produção e difusão do audiovisual 
brasileiro. O processo de inscri-
ção dos curtas-metragens para as 
mostras competitivas inicia no dia 
21 maio e vai até 11 de julho de 2021. 
Para acessar o edital completo basta 
entrar no Instagram do Circuito (@
circuitopenedo).

Os realizadores devem se inscre-
ver on-line exclusivamente atra-
vés da plataforma FilmFreeway. 
As produções podem ser inscritas 
em uma das três mostras competi-
tivas que compõem o Circuito: 14º 
Festival do Cinema Brasileiro de 
Penedo, aberto para todos os reali-
zadores, sem nenhuma restrição de 
abordagem, exceto filmes publicitá-
rios e institucionais; 11º Festival de 
Cinema Universitário de Alagoas, 
direcionado para produções feitas 
nas instituições de ensino superior 

e escolas técnicas de cinema de 
qualquer parte do país; e 8º Festival 
Velho Chico de Cinema Ambiental 
que recebe curtas com temáticas 
direcionadas ao meio ambiente, 
com abordagem nos ambientes 
natural ou antrópico.

Para concorrer, os proponentes 
têm que ser diretores ou produto-
res dos filmes, que devem ter até 
25 minutos de duração, incluindo 
os créditos, e não haver participado 
de seletivas em edições anteriores 
do Circuito Penedo. O resultado da 
seleção está programado para ser 
divulgado no dia 30 de agosto de 
2021. 

As produções selecionadas para 
as Mostras Competitivas serão 
avaliadas por um Júri Oficial convi-
dado pelo festival, a ser divulgado 
posteriormente, e também por um 
Júri Popular, que será definido a 
partir da votação do público durante 
o evento. Os realizadores concorre-
rão ao Troféu Canoa de Tolda de 
melhor filme em cada categoria 
(Brasileiro, Universitário e Ambien-
tal). 

Além das tradicionais Mostras 

Competitivas, o Circuito conta com 
a Mostra de Cinema Infantil, que 
também está recebendo propostas 
de curtas-metragens. A seleção da 
curadoria se dará a partir das inscri-
ções voluntárias dos produtores, 
conforme o edital lançado nesta 
segunda-feira.

A última edição do Circuito 
trouxe o formato híbrido, inédito no 
cenário dos festivais de cinema no 
Brasil. Na ocasião, o evento recebeu 
mais de 800 filmes inscritos de toda 
parte do país. 

Para maiores esclarecimentos e 
dúvidas sobre o edital, comunicar 
pelo e-mail producao.circuitope-
nedo@gmail.com. 

O CIRCUITO PENEDO DE CINEMA 
Ano após ano, o Circuito se 

reinventa e busca abrir espaço para 
novas discussões, sempre reafir-
mando seu papel como instrumento 
para olhares e perspectivas sobre 
o vasto patrimônio audiovisual 
alagoano e nacional, em diálogo 
com a educação. Durante sete 
dias, a cidade histórica de Penedo 
recebe uma programação intensa e 

gratuita. Com a execução também 
digital do Circuito, além dos filmes 
disponibilizados no site do evento, 
debates, rodas de conversa e oficinas 
passaram a acontecer em formato 
on-line. O programa engloba ainda a 
exibição de longas-metragens brasi-
leiros e uma retrospectiva da Mostra 
Sururu de Cinema Alagoano. 

O festival se apresenta como 
lugar de resistência e luta diante das 
situações adversas para o campo da 
cultura no país. É nesse contexto de 
reafirmação do cinema nacional, de 
suas produções e da empregabili-
dade promovida pelo setor  que o 
evento se faz ainda mais importante. 

O Circuito, composto por três 
festivais competitivos, mostras não-
-competitivas e pelo 11º Encontro de 
Cinema Alagoano, é uma realiza-
ção do Instituto de Estudos Cultu-
rais, Políticos e Sociais do Homem 
Contemporâneo (IECPS), da Secre-
taria de Estado da Cultura (Secult) e 
da Universidade Federal de Alagoas 
(Ufal), com patrocínio do Comitê 
da Bacia Hidrográfica (CBHSF), da 
Prefeitura de Penedo e do Sebrae 
Alagoas.
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A Secretaria 
de Estado 
d a  S e g u -

rança Pública (SSP), o Minis-
tério Público do Estado de 
Alagoas (MPAL), por meio 
do Grupo de Atuação Espe-
cial de combate ao Crime 
Organizado (Gaeco) e a Divi-
são Especial de Investigações 
e Capturas (Deic) coorde-
naram, hoje, uma operação 
integrada das Polícias Civil 
e Militar com o objetivo de 
prender integrantes de orga-
nizações criminosas (Orcrim) 
envolvidas com o tráfico de 
drogas e o roubo de veículos 
que atuam na capital alago-
ana e alguns municípios do 
interior.

Denominada de Opera-
ção Robauto, a ação cumpre 

36 mandados de prisão e 
32 de busca e apreensão, 
todos expedidos pela 17ª 
Vara Criminal da Capital. 
As apurações, que come-
çaram pelo Gaeco com a 
colaboração do Batalhão de 
Rondas Ostensivas Táticas 
Motorizadas (Rotam), após a 
instauração de um procedi-
mento investigatório crimi-
nal (PIC), e pela Deic em 
parceria com o Batalhão de 
Guardas (BPGd), duraram 
cerca de 10 meses. 

Nesse período, o Minis-
tério Público e a Deic conse-
guiram mapear o comércio 
ilegal de drogas em alguns 
bairros de Maceió, espe-
cialmente na parte alta da 
cidade. Em parte deles, 
inclusive, a Orcrim passou a 

ocupar determinadas comu-
nidades, aterrorizando os 
moradores dessas regiões. 
A outra investigação diz 
respeito a uma grande orga-
nização criminosa que atua 
em roubos e desmanche de 
veículos. 

O trabalho investigativo 
teve início pelo conjunto resi-
dencial Aprígio Vilela, loca-
lizado no bairro Benedito 
Bentes, contudo, ao longo 
da apuração, ela se expandiu 
para outros localidades de 
Maceió, além dos municí-
pios de Ouro Branco, Arapi-
raca e Penedo.

OCUPAÇÃO 
Com base no trabalho 

de inteligência realizado, as 
forças de segurança também 

realizarão a ocupação do 
conjunto Aprígio Vilela e da 
Grota da Alegria, ambos no 
Benedito Bentes. A ação de 
aproximação tem como obje-
tivo garantir à população 
que reside nessas localida-
des maior segurança, além 
de potencializar o trabalho 
ostensivo no bairro, contri-
buindo, assim, para a redu-
ção dos índices criminais 
naquela região. 

Até  o  momento ,  18 
pessoas foram presas. Duas 
prisões ocorreram na cidade 
de Ouro Branco e as demais 
em Maceió. 

Todos os presos e mate-
rial apreendido serão enca-
minhados para a sede da 
Deic, no bairro da Santa 
Amélia, para a confecção dos 

procedimentos cabíveis. 
Participaram da operação 

policiais militares do Bata-
lhão de Guardas (BPGd), 
Batalhão de Operações Espe-
ciais (Bope), Batalhão de 
Rondas Ostensivas Táticas 
Motorizadas (Rotam), Bata-
lhão de Trânsito (BPTran), 
do 5º e 7º Batalhões, além de 
policiais civis do Tigre, da 
operação Asfixia, da Deic e 
do Grupamento Aéreo. 

A população tem sido 
grande parceira do Ministé-
rio Público e da Segurança 
Pública e pode continuar 
contribuindo de forma 
gratuita e anônima com 
informações sobre crimes 
como homicídio, tráfico 
e roubos, ligando para o 
Disque Denúncia 181.

Robauto: Operação da SSP
e MP/AL cumpre mandados 

FORÇA-TAREFA cumpre mandados contra grupos criminosos envolvidos com tráfico e roubo de veículos 




