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2OPINIÃO: WILSON WITZEL PODE REVELAR SEGREDOS SOBRE BOLSONARO, QUE GENERAL BRAGA NETO PROTEGE

ARTICULADOR DO CRIME ERA AMIGO DO PAI DA MENINA E ATUAVA NO MESMO RAMO QUE ELE

INVEJA FOI O MOTIVO DO 
SEQUESTRO DE MARIANA

Polyanna Monteiro/Ascom SMS

Em coletiva de imprensa 
hoje pela manhã, a cúpula 
da Secretaria de Segurança 
Pùblica (SSP) revelou os 
detalhes que podia sobre as 

10 horas de tensão entre o 
sequestro e a devolução da 
menina Mariana de Farias, de 
14 anos, para a sua família, em 
Arapiraca. A motivação do 

sequestro teria sido a inveja de 
um amigo do pai da menina, 
que atuava no mesmo ramo 
que ele. O carro usado no 
sequestro havia sido locado 

para transportar passageiros 
por aplicativo. Cinco pessoas 
se envolveram no crime. Duas 
foram presas e três mortas: 
“Maurício Gordo”, “ Coroa” 

e “Marcos Neguinho”. O 
confronto entre policiais e 
bandidos ocorreu na região de 
Maribondo. Os bandidos esta-
vam num Honda Civic. 

AUXÍLIO

ESCANTEIO

Federal faz  
buscas em  
oito estados  
contra fraude

Gal. Mourão
lamenta ser
excluído por
Bolsonaro
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INFLUENZA

Maceió inicia última 
fase de imunização

Mariana se encontra com o pai, no CISP de Campo Alegre, região onde foi deixada pelos bandidos Onix vermelho foi apreendido no Gama Lins, em Maceió, e havia sido locado para transportar passageiros                                                              

3

Mais de 310 cidades brasi-
leiras já confirmaram protestos 
contra o governo Jair Bolsonaro 
no próximo sábado, 19, em todas 
as regiões do País. São 319 atos 
no total. Também há atos previs-
tos para acontecer no exterior, 
em locais como Inglaterra, Itália 
e Portugal. Além das manifesta-
ções do dia 19, as jornadas contra 
Bolsonaro também ocorrerão 
nos dias 18 e 20. De  terça-feira 
para ontem, foram mais de 70 
novas manifestações confirma-
das. Há expectativa de os atos se 
aproximarem dos 400.

FORA BOLSONARO

Terá mais 
de 300 atos 
no Brasil e 
no exterior

4

Cortesia
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O ex-sócio político do clã 
Bolsonaro e ex-governador do 
Rio Wilson Witzel deixou um 
suspense no ar da CPI.

Ele prometeu aos senadores 
que, numa sessão secreta da 
Comissão, poderá fazer reve-
lações comprometedoras sobre 
o que os Bolsonaro fizeram no 
verão passado.

Em coletiva após o depoi-
mento Witzel afirmou, suges-
tivamente, que a partir do dia 
que a Polícia Civil prendeu os 
executores do assassinato da 
vereadora Marielle, “o presi-
dente não falou mais comigo”.

Witzel não perdeu a opor-
tunidade de registrar que os 
assassinos da Marielle “mora-
vam no condomínio do presi-
dente”. Na realidade, o vizinho 
dos Bolsonaro no Vivendas da 
Barra era Ronnie Lessa, com 
quem foram encontrados 117 

fuzis em outro endereço na 
cidade do Rio. Élcio Queiroz, 
comparsa de Ronnie e também 
integrante da milícia especiali-
zada em assassinos de aluguel, 
residia em outro local.

Conforme Witzel, “A inves-
tigação [do assassinato da 
Marielle] começa durante a 
intervenção”. Ele se referia à 
intervenção federal no estado 

do Rio, chefiada pelo general 
Braga Netto, atual ministro da 
Defesa.

Segundo reportou o jorna-
lista Humberto Trezzi/Zero 
Hora, na época da intervenção 
“o Exército conseguiu usufruir 
dos bancos de dados das polí-
cias Civil e Militar fluminenses 
e também montou um mapa 
das ações criminais no Rio. Isso 

vale tanto para facções crimi-
nais convencionais (Comando 
Vermelho, Amigos dos Amigos 
e Primeiro Comando) como 
para as milícias paramilitares 
formadas por ex-policiais”.

O jornalista registra que 
“Não à toa, Braga Netto ganhou 
dos amigos a reputação de ter o 
CPF, nome e endereço de cada 
miliciano no Rio”.

Seria tolice, portanto, imagi-
nar-se que Braga Netto nada 
soubesse justamente sobre 
o Escritório do Crime, sobre 
Rio das Pedras e a respeito de 
Adriano da Nóbrega, Ronnie 
Lessa, Fabrício Queiroz etc e 
acerca do vínculo dos Bolso-
naro com as milícias e com o 
submundo do crime.

Braga Netto é um expo-
ente do governo militar e, 
possivelmente, aquele que 
guarda segredos valiosos 
para serem usados oportuna-
mente, quando da definição 
do destino do Bolsonaro à luz 
das conveniências do partido 
dos generais.

Na guerra de vingança 
contra seu ex-sócio político, 
Witzel poderá surpreender e 
revelar os segredos e os crimes 
do clã Bolsonaro que o general 
Braga Netto protege e esconde.

João Guilherme Sabino Ometto * Engenheiro, empresário e membro da Academia Nacional de Agricultura (ANA)

A emissão de t í tulos 
verdes, ou green bonds, é 
uma possibilidade cada vez 
mais concreta para os produ-
tores rurais  brasi leiros, 
considerando os crescentes 
ganhos de produtividade e 
sustentabilidade proporcio-
nados pelo aporte tecnoló-
gico no campo. Porém, para 
que isso ocorra, é preciso 
avançar na regularização 
florestal e agilizar a análise 
dos Cadastros Ambientais 
Rurais (CAR’s).

Para entendermos melhor 
os fatores que credenciam os 
agropecuaristas do País a 
esse novo modelo de finan-
ciamento,  é  importante 
lembrar que, nas últimas 
quatro décadas, a área plan-
tada expandiu-se em 33% 
no Brasil, mas a produção 
agrícola teve crescimento de 
386%. Ou seja, produzimos 
muito mais, ampliando em 
proporção muito menor as 
terras ocupadas pelas cultu-
ras. O ganho de produtivi-
dade deve-se, em grande 
parte, à tecnologia, conforme 
demonstram os dados mais 
recentes da Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab) sobre a produção 
nacional de grãos na safra 
2020/21, que será de 272,3 
milhões de toneladas, com 

aumento de 6% sobre o perí-
odo anterior. A produtivi-
dade média estimada é de 
3.989 quilos por hectare, com 
incremento de 2,3% em rela-
ção à de 2019/20.

O crescente aporte tecno-
lógico no campo, somado ao 
empenho e consciência ecoló-
gica da maioria dos produ-
tores, também contribui 
para a proteção ambiental. O 
setor agropecuário brasileiro 
utiliza, em média, apenas 
metade da superfície de seus 
imóveis para a produção. 
A área destinada à preser-
vação da vegetação nativa 
e mananciais nos imóveis 
registrados e mapeados no 
Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) representa mais de um 
quarto do território do País, 
mais precisamente 25,6%, 
revela a pesquisa “Embrapa 
Territorial”. Com isso, são 
protegidos no interior das 
propriedades 218 milhões 
de hectares, o equivalente 
à superfície de 10 países da 
Europa, incluindo Alemanha, 
Grã-Bretanha, França, Espa-
nha, Itália e Portugal, dentre 
outros.

Outro estudo da Embrapa 
mostra que o uso de tecnolo-
gias “poupa-terra” no cultivo 
da soja propiciou economia 
de 71 milhões de hectares em 

área plantada no Brasil, o que 
representa a soma dos terri-
tórios da França e da Irlanda. 
O mesmo processo de inova-
ção possibilitou que a avicul-
tura de corte economizasse 
1,55 milhão de hectares e a 
suinocultura, um milhão.

As chamadas tecnologias 
poupa-terra mais utilizadas 
por nossos produtores são 
as de sistemas integrados 
lavoura-pecuária-floresta 
(ILPF), plantio direto, fixação 
biológica de nitrogênio e uso 
de bioinsumos. Uma de suas 
principais vantagens é que 
atendem às demandas das 
pequenas, médias e grandes 
propriedades rurais.

O s is tema ILPF,  que 
integra lavoura, pecuária 
e floresta em área única, 
ocupava, em 2015, aproxima-
damente 11 milhões de hecta-
res no Brasil. Em 2021, são 17 
milhões.

O modelo soma produ-
tividade a ganhos ambien-
tais, pois reduz a emissão de 
gases de efeito estufa. Além 
disso, tem contribuído para o 
aumento da renda e geração 
de empregos no Nordeste, a 
partir da cultura de macaúba 
em meio a outras plantações.

O sistema de plantio 
direto (SPD) conserva a 
cobertura do solo por meio 

da manutenção dos restos da 
colheita e palhas, diminuindo 
a compactação, a erosão e o 
assoreamento e segurando a 
umidade. Na fixação bioló-
gica do nitrogênio (FBN) 
utilizam-se bactérias presen-
tes no solo ou adicionadas 
artificialmente. Por dispensar 
os fertilizantes nitrogenados 
na cultura de soja, propor-
ciona economia anual de divi-
sas entre US$ 7 bilhões e US$ 
10 bilhões, segundo dados da 
Embrapa.

Os dados evidenciam a 
concreta viabilidade de os 
produtores rurais brasileiros 
emitirem títulos verdes, que 
podem gerar R$ 700 bilhões 
no País até 2030, conforme 
estimativa da Climate Bonds 
Initiative (CBI), ONG britâ-
nica que sistematiza as 
normas das práticas susten-
táveis nos distintos setores 
de atividade. Os segmentos 
florestal, agrícola, pecuária e 
de bioenergia são os que apre-
sentam maior potencial para 
a captar esses recursos nos 
próximos dez anos.

Porém, para concretizar 
essa possibilidade, de modo 
que os produtores possam 
capitalizar todo o investi-
mento que têm feito em tecno-
logia e produção sustentável, 
é preciso avançar na regula-

rização ambiental e confe-
rir efetividade ao Código 
Florestal. É premente agilizar 
a análise do CAR, para identi-
ficar os passivos das proprie-
dades e promover as adesões 
ao Programa de Regulariza-
ção Ambiental (PRA).

C o n s i d e r a d a s  e s s a s 
demandas, preocupa-nos o 
fato de que o Código Flores-
tal (Lei 12.651), discutido 
durante 13 anos no Congresso 
Nacional e aprovado em 
2012, tenha sido questio-
nado durante muito tempo 
no Poder Judiciário. Somente 
em 2018 o Supremo Tribu-
nal Federal (STF) declarou a 
constitucionalidade da maio-
ria dos seus dispositivos. Em 
São Paulo, demorou quatro 
anos para a que Lei Estadual 
15.684/2015, que dispõe sobre 
o Programa de Regulariza-
ção Ambiental (PRA), fosse 
referendada pelo Tribunal de 
Justiça do Estado.

Agora, é preciso recupe-
rar o tempo perdido, estabe-
lecer mais segurança jurídica 
e agilizar os procedimentos 
necessários à viabilização 
dos títulos verdes. É hora 
de os produtores rurais 
que plantaram tecnologia e 
produtividade colherem os 
frutos da responsabilidade 
ambiental. 

 Potencial e barreiras à emissão dos títulos verdes

Witzel poderá revelar segredos dos Bolsonaro 
que o general Braga Netto protege



Ascom Seminfra

A S e c r e t a r i a 
M u n i c i p a l 
de Infraes-

trutura (Seminfra) realizou, 
ontem, a manutenção e cons-
trução da rede de drenagem 
na Avenida Jorge Monte-
negro Barros, localizada no 
bairro da Santa Amélia.

As equipes construíram 

18 metros de galerias de 600 
milímetros, reconstruíram 
duas bocas de lobo, além de 
executar a limpeza de cinco 
poços de visita e 50 metros de 
galerias. No total, foram reti-
radas sete toneladas de lixo e 
resíduos sólidos.

“A Infraestrutura tem 
intensificado os trabalhos na 
rede de drenagem da cidade. 
Nosso trabalho está sendo 

desenvolvido com o objetivo 
de minimizar os problemas 
causados por alagamentos”, 
destacou o coordenador 
geral de Drenagem, Gabriel 
Rodas.

Em casos de solicitação, 
o cidadão pode entrar em 
contato por WhatsApp no 
número (82) 9 8714-1010 de 
segunda a sexta, das 8h às 
14h.
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Santa Amélia recebe serviços 
de manutenção e drenagem

SEMINFRA constrói 18 metros de galerias pluviais,além de realizar a limpeza de cinco poços e 50 metros de galerias

Polyanna Monteiro
Ascom SMS 

A última fase de vacinação 
contra a Influenza tem início 
amanhã e segue até o dia 9 de 
julho. A estimativa da Secreta-
ria Municipal de Saúde (SMS) 
é de ter imunizado 53.313 
maceioenses ao final da etapa. 
Até ontem, foram vacinados 
91.329 integrantes dos grupos 
prioritários. Esta semana, o 
maceioense poderá contar com 
vacinação também no sábado.

O público-alvo são pessoas 
com comorbidades (confira 
lista aqui), com deficiência 
permanente, caminhoneiros, 
trabalhadores do Transporte 
Coletivo Rodoviário de Passa-
geiros Urbano e Longo Curso, 
trabalhadores portuários, 
profissionais das Forças de 
segurança e salvamento e das 
Forças Armadas, funcioná-
rios do Sistema de Privação de 
liberdade, adolescentes e jovens 
em medidas socioeducativas e 
população privada de liber-
dade.

Sandra Ferreira, técnica da 
Gerência de Imunização da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
fala sobre a importância da 
vacina e faz uma chamamento 
para que a população compa-
reça aos pontos de vacinação o 
quanto antes.

“Nossa cobertura vacinal 
está muito abaixo do estimado 
pelo Ministério da Saúde, mas 
isso ainda pode mudar. Mesmo 
aqueles que integram grupos 
pertencentes às fases anteriores 
podem se dirigir às unidades 
de saúde para se vacinar. Só 
com a vacina nós consegui-
mos diminuir o número de 

casos de pessoas acometidas 
por essa doença que ainda é 
bastante preocupante em nível 
mundial”, pontuou.

VACINAÇÃO ACONTECE 
EM 53 UNIDADES DE SAÚDE
Para serem imunizados, os 

públicos devem se dirigir a uma 
das 53 unidades de saúde que 
estão aplicando a vacina muni-
dos do cartão de vacinação e 
um documento de identificação 
com foto. 

Puérperas também preci-
sam levar a certidão de nasci-
mento do filho/filha, cartão 
de gestante ou documento 
emitido pelo hospital que reali-
zou o parto.

Trabalhadores da saúde 
devem apresentar documenta-
ção que comprove o exercício 
profissional atual, a exemplo 
do contracheque, declaração 
emitida pelo estabelecimento 
de saúde onde atua ou carteira 
do respectivo Conselho Profis-
sional.

RECOMENDAÇÕES PARA 
RECEBIMENTO DO IMUNIZANTE
A vacina contra a Influenza 

pode ser administrada na 
grande maioria dos casos. 
Dentre as poucas contraindi-
cações para o recebimento, 
estão as pessoas que possuem 
alergia à proteína do ovo ou 
que apresentaram algum tipo 
de reação severa (anafilática) 
a doses anteriores do imuni-
zante.

Outra  recomendação 
importante, feita pelo Minis-
tério da Saúde, diz respeito ao 
intervalo necessário entre o 
recebimento da vacina contra a 
Covid-19 e da Influenza, que é 
de 14 dias. 

VACINAÇÃO NO SÁBADO
No próximo sábado, a 

Prefeitura de Maceió estará 
com nove unidades de saúde 
em funcionamento para 
realizar o serviço. Os locais 
estarão funcionando das 8h 
às 16h.

INFLUENZA

SMS inicia última fase 
de vacinação amanhã

Wilma Andrade/Ascom Seminfra

Seminfra realizou manutenção na rede de drenagem no bairro da Santa Amélia

Com a trégua das chuvas, 
a  Prefe i tura  de  Maceió 
deu continuidade, ontem, 
à programação diária da 
operação tapa-buraco. Dessa 
vez, as ações beneficiaram os 
bairros da Chã da Jaqueira, 
Levada, Ponta Verde e Petró-
polis 2.

As equipes estiveram nas 
Ruas Marquês de Abrantes, no 
Bebedouro; e Gabriel Gomes 
de Miranda, no Petrópolis 2. 
Na Ponta Verde, foram bene-
ficiadas a Avenida Sandoval 
Arroxelas e as Ruas Machado 
Lemos e Vital Barbosa. Já no 
bairro da Levada, as ações 
se estenderam para as Ruas 
Santo Antônio e 16 de Setem-

bro. As Ladeiras da Chã de 
Jaqueira e Luiz Pedro (Petró-
polis), também receberam a 
operação.

Para realizar a operação, 
as equipes de manutenção de 
vias utilizaram 53 toneladas 
de massa asfáltica.

As ações seguem diaria-
mente, conforme as condi-
ções meteorológicas, e visam 
garantir uma melhor trafega-
bilidade para os condutores, 
pedestres e ciclistas que circu-
lam nas regiões.

Para solicitações, o cida-
dão pode entrar em contato 
por WhatsApp, através do 
número (82) 9 8714-1010, de 
segunda a sexta, das 8h às 14h.

Um confronto entre poli-
ciais militares do Batalhão de 
Radiopatrulha e suspeitos de 
crimes deixou dois mortos na 
noite de ontem no Complexo 
Benedito Bentes. Um terceiro 
suspeito teria conseguido 
fugir ao cerco policial. De 
acordo com o relatório do 
Centro Integrado de Opera-
ções da Segurança Pública 
(Ciosp), o confronto ocor-
reu por volta das 22h, no 
Conjunto Frei Damião.

É da Polícia Militar a 
informação de que os mili-
tares realizavam uma incur-
são no residencial quando 
avistaram três suspeitos com 
armas em punho, que passa-

ram a atirar contra os mili-
tares. Um suspeito fugiu e 
os outros dois foram feridos 
e conduzidos ao Hospital 
Geral do Estado, onde chega-
ram em óbito. A identidade 
dos mortos não foi repassada 
à imprensa.

Ainda de acordo com a 
PM, com a dupla foram apre-
endidos um revólver calibre 
38 com três munições pina-
das e outras três deflagradas 
e uma pistola Taurus calibre 
380 com 11 munições intac-
tas.

O material apreendido foi 
encaminhado à Delegacia de 
Homicídios, onde foi lavrado 
do auto de resistência.

OPERAÇÃO TAPA-BURACO

TROCA DE TIROS

Prefeitura retoma
calendário de ações

Confronto deixa dois 
mortos em Maceió

Confira abaixo a relação das unidades 
abertas para vacinação no sábado

– Unidade de Referência em Saúde Dr. Diógenes Jucá Bernardes (II 
Centro) , Poço;
 – Unidade de Referência de Saúde Roland Simon, Vergel do Lago;
– Unidade de Saúde da Família José Araújo Silva, Jacintinho;
–  Unidade de Referência em Saúde da Pitanguinha, no Farol;
–  Centro de Saúde Dr. Hamilton Falcão, Benedito Bentes;
– Unidade de Referência em Saúde Dr. Ib Gatto Falcão, Tabuleiro do 
Martins;
– Unidade de Saúde Dr. João Marcário de Omena Filho, no Santos 
Dumont;
– Unidade de Saúde Dr. Djalma Loureiro, Clima Bom;
– Unidade de Saúde Maria Conceição Fonseca Paranhos, em Riacho 
Doce.
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Deraldo Francisco
Repórter

As  P o l í c i a s 
Civil e Mili-
tar fizeram 

a sua parte nas investigações 
em torno do sequestro da 
menina Mariana Farias, de 14 
anos, ocorrido ontem à tarde, 
em Arapiraca. No entanto, 
conforme reconhecimento da 
cúpula da Secretaria de Segu-
rança Pública (SSP), a atuação 
da imprensa e das pessoas 
nas redes sociais pressiona-
ram os criminosos a liberta-
rem a menina. O cerco policial 
montado em terra e pelo ar foi 
decisivo para a liberdade da 
menina com vida.

Mariana Farias contou hoje 
à imprensa que, quando foi 
deixada pelos homens que lhe 
sequestraram – numa região 
de canavial, provavelmente em 
Campo Alegre – ela foi orien-
tada por um deles para pedir 
ajuda. Ela até pediu, mas não foi 
atendida. Em seguida, a polícia 
chegou ao local e a resgatou.

Ela contou que ontem à 
tarde, quando chegava em 
casa, notou dois carros dife-
rentes e uma movimentação 
estranha na rua, no bairro 
Verdes Campos. Em seguida, 
seu pai abriu o portão e a 

família entrou com o carro na 
garagem. Na sequência, arma-
dos, os bandidos vieram atrás 
e renderam todos. Os pais 
da menina foram amarrados 
com o “enforca-gatos” e deixa-
dos dentro de casa, enquanto 
Mariana Farias era levada.

Para os policiais que estive-
ram bem perto da menina, ela 
não se deu conta dos riscos que 
correu. “Mariana tem catorze 
anos, mas ainda é muito 
criança. O tempo todo ela brin-
cava com a gente [policiais] 
como se não tivesse acabado 
de ser resgatada de um seques-
tro”, comentou um delegado 
que atuou na operação para o 
resgate da menina.

Em coletiva de imprensa 
ocorrida na manhã de hoje, o 
secretário Alfredo Gaspar de 
Mendonça Neto destacou a 
atuação dos oficiais da Polí-
cia Militar e dos delegados da 
Polícia Civil no caso. Ele disse 
que o tempo-resposta da polí-
cia foi em torno de dez minu-
tos para o caso. “Acionamos 
de imediato as Polícias Civil 
e Militar em Arapiraca, colo-
camos duas aeronaves no ar e 
entramos em ação. Estive na 
casa da Mariana e falei com a 
mãe dela, que está grávida. Eu 
lhe prometi que sua filha volta-
ria para casa sã e salva”, disse 

Alfredo Gaspar.

A DINÂMICA DO CRIME
Conforme a polícia, o 

sequestro foi  planejado 
pelo comerciante “Maurício 
Gordo” que conhecia o pai de 
Mariana. Ele tinha uma loja de 
peças para veículos, em frente 
à loja do pai da menina, que 
atua no mesmo ramo. O obje-
tivo do sequestro seria extor-
quir dinheiro. Para o sequestro, 
ele chamou dois rapazes que 
trabalhavam para ele, numa 
obra, próximo à casa da 
menina. O veículo Onix de cor 
vermelha usado no sequestro 
foi locado em Maceió por um 
rapaz que mora no Conjunto 
Gama Lins, na Cidade Univer-
sitária. A polícia informou que 

esse carro foi locado para ser 
usado no transporte de passa-
geiros por aplicativo.

Após o sequestro, no 
retorno para Maceió, o condu-
tor do Onix vermelho deixou 
a menina e os dois criminosos 
que aparecem nas imagens do 
sequestro, em Campo Alegre. 
A menina foi para um lado e os 
criminosos teriam ido direto 
se encontrar com “Maurício 
Gordo”. Pouco tempo depois, 
o carro e o condutor foram 
localizados pela polícia, no 
Gama Lins, em Maceió.

Interrogado, o condutor 
contou a sua versão para o caso 
e foi preso. O carro foi apreen-
dido. Enquanto isso, Mariana 
Farias era localizada pela polí-
cia sem nenhum ferimento. As 

investigações prosseguiram e 
“Maurício Gordo” foi locali-
zado pelo comboio da Polícia 
Civil, inclusive com a presença 
do secretário Alfredo Gaspar, 
numa região próxima a Mari-
bondo.

“O carro [um Honda 
Civic] dos bandidos prati-
camente se chocou com o 
nosso. Demos voz de prisão, 
mas eles revidaram a tiros. 
Os delegados reagiram e os 
criminosos foram atingidos 
e tombaram mortos”, disse o 
secretário. Nesse confronto, 
morreram “Maurício Gordo”, 
um homem identificado 
apenas como “Coroa” e outro 
chamado “Marcos Neguinho”. 
Outro homem, cuja identidade 
não foi revelada, também foi 
preso. Ao todo, a ação crimi-
nosa envolveu cinco pessoas 
[dois presos e três mortos] e 
dois carros [um Onix e Honda 
Civic].

“Quem não reagiu à ação 
policial, foi preso e responderá 
na justiça pelo crime que come-
teu. Quem reagiu foi morto 
e será enterrado. Mando um 
recado para os bandidos: não 
temos flores para vocês. Não 
saímos de casa para matar 
ninguém, mas não quero 
enterrar policiais”, comentou 
o secretário.

Caso Mariana: Repercussão e 
polícia ‘assustaram bandidos’

ATUAÇÃO DA IMPRENSA E DAS REDES SOCIAIS foi decisiva para evitar violência contra a menina Mariana Farias

Deraldo Francisco

Em coletiva, secretário Alfredo Gaspar destacou a atuação das forças policiais

A Polícia Federal em 
Alagoas, em conjunto com a 
Controladoria-Geral da União 
e o Ministério Público Federal, 
deflagrou na manhã de hoje, 
a Operação Sufocamento 
visando desmantelar um 
grupo criminoso que atuou 
nas simulações de dois proce-
dimentos de dispensa de lici-
tação no município de Girau 
do Ponciano/AL e desvios de 
recursos públicos oriundos do 
Governo Federal destinados 
ao enfrentamento da pande-
mia de COVID19.

A investigação comprovou 
que o grupo criminoso simu-
lou dois processos de dispensa 
de licitação para o forneci-
mento de uma central de gases 
e respiradores mecânicos 
para tratamento de pacientes 

com COVID19 no Hospital 
de Campanha de Girau do 
Ponciano/AL, nos quais foram 
contratadas duas empresas 
sediadas no Rio de Janeiro/RJ.

Os policiais federais averi-
guaram que uma das empre-
sas contratadas sequer atuaria 
no ramo de comercialização 
de central de gases, sendo, 
em verdade um comércio 
de materiais de construção 
(blocos cimentícios).

Além dos direcionamen-
tos das licitações para tais 
empresas, houve desvio de 
recursos públicos também 
com a utilização de interpos-
tas pessoas (“laranjas”) tanto 
para a execução dos desvios, 
como para a posterior oculta-
ção das origens dos valores. 
Os policiais apuraram que 

uma dessas empresas seria 
de propriedade da esposa de 
um dos agentes públicos com 
direta e efetiva participação 
nas contratações e pagamen-
tos sob investigação.

Durante a  invest iga-
ção foi observado que esse 
mesmo agente público, em 
apenas cinco meses, entre 
abril e agosto de 2020, rece-
beu R$ 264.000,00 (duzentos e 
sessenta e quatro mil reais) dos 
cofres de Girau do Ponciano/
AL, à título de remuneração, 
inclusive com recursos oriun-
dos do FMS/SUS.

Os contratos em análise 
somam R$ 600.000,00 (seis-
centos mil reais) e os desvios, 
até o momento, somariam 
R$ 250.000,00 (duzentos e 
cinquenta mil reais).

Além disso, a investigação 
constatou inúmeras outras 
ilegalidades, tais como ausên-
cia de cotações de preços nos 
procedimentos, propostas de 
preços simuladas, superfatu-
ramento nas aquisições, notas 
fiscais graciosas, utilização de 
“laranja” na constituição da 
pessoa jurídica, fornecimento 
de respiradores obsoletos, 
dentre outras.

Vale destacar que o muni-
cípio de Girau do Ponciano/
AL recebeu no ano de 2020 o 
valor de R$ 9.508.040,52 (nove 
milhões quinhentos e oito mil 
quarenta reais e cinquenta e 
dois centavos) do Governo 
Federal para ações de enfren-
tamento ao novo coronavírus.

De acordo com a investi-
gação, há robustos indícios 

da ocorrência dos crimes de 
desvios de recursos públicos 
federais (art. 1º, I, do Dec.-Lei 
n. 201/67), ilícitas dispensas 
de licitações (art. 89 da Lei 
8.666/93 c/c art. 337E, do CPB) 
e lavagem de dinheiro (art. 1º, 
da Lei 9613/98), cujas penas 
máximas somadas totalizam 
27 anos de prisão.

Estão  envolvidos  na 
Operação mais de 80 policiais 
federais e auditores da Contro-
ladoria Geral da União, que 
dão cumprimento simultâneo 
a 19 (dezenove) Mandados de 
Busca e Apreensão nos muni-
cípios de Maceió/AL (3), Girau 
do Ponciano/AL (5), Arapi-
raca/AL (3), Campo Grande/
AL (1), Rio de Janeiro/RJ (4), 
Belford Roxo/RJ (1) e Alegre/
ES (2).

DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS 

Polícia Federal e CGU desencadeiam 
“Operação Sufocamento” em três Estados



5O DIA DIGITAL  l  17 de junho  I  2021

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

VICE-PRESIDENTE Hamilton Mourão se queixou por ser excluído por Jair Bolsonaro de decisões importantes do governo

O v i c e -
-presidente 
H a m i l t o n 

Mourão se queixou nova-
mente de ter sido excluído 
de reuniões governamentais 
pelo presidente Jair Bolso-
naro. “Eu não entendo por 
que ele me exclui dessas 
reuniões, e lamento, porque 
deixo de tomar conheci-
mento de assuntos que o 
governo está debatendo”, 
disse em entrevista à jorna-
lista Malu Gaspar, do O 
Globo.

“ E u  j á  d e i x e i  m u i t o 
claro ao presidente que ele 
tem a minha lealdade. Eu 
jamais vou maquinar contra 
ele, como já aconteceu no 
passado recente no nosso 
país. Ele sabe disso muito 
bem. Por outro lado, ele sabe 
que a minha visão de mundo 
em muitos assuntos é total-
mente distinta da dele, assim 
como o meu modo de agir”, 
acrescentou Mourão.

O  v i c e - p r e s i d e n t e 
também alegou que, como 
não tem conhecimento sobre 
os assuntos discutidos pelo 

governo, caso precise subs-
tituir Bolsonaro, não toma-
ria “decisão nenhuma”. 
Disse também que não sabe 
se será o vice de Bolsonaro 
em sua próxima candida-
tura, mas que se não for, não 
seria “nada demais”. “Até o 
momento, ele jamais falou 

pra mim de forma direta, ou 
seja, naquele papo reto, que 
não serei o companheiro de 
chapa dele.”

Em outro momento da 
conversa, Mourão afirmou 
que não vê risco de poli-
ciais militares se levanta-
rem contra governadores ao 

redor do país e que o general 
da ativa Eduardo Pazuello, 
e x - m i n i s t r o  d a  S a ú d e , 
perdeu o seu lugar dentro 
do Exército e provavelmente 
irá para a reserva quando 
a CPI da Covid no Senado 
tiver concluído suas investi-
gações. Hoje, Pazuello ocupa 

um cargo comissionado no 
Palácio do Planalto.

PASSAPORTE DA IMUNIDADE
À Malu Gaspar, o vice-

-presidente também disse 
não acreditar que o chamado 
“passaporte da imunidade” 
funcionaria no Brasil. Em 
10 de junho, o Senado apro-
vou um projeto que prevê 
a criação de um certificado 
sanitário que permitiria a 
entrada de pessoas vacinas 
ou que testaram negativo 
para a covid-19 em espaços 
públicos e privados. O texto 
ainda precisa ser analisado 
pela Câmara, mas Bolsonaro 
já disse que vetará o PL.

“Cada um terá de andar 
com um cartãozinho na 
carteira dizendo que foi vaci-
nado. O cara na entrada do 
restaurante vai me cobrar isso? 
E no parque? Esse troço não 
vai funcionar”, disse Mourão. 
“Isso aqui é Brasil, pelo amor 
de Deus! Vai ter falsificação do 
passaporte, venda no camelô. 
Você vai à Central do Brasil, aí 
no Rio, e vai comprar o passa-
porte para você”.

Mourão: “Lamento ser excluído 
em reuniões governamentais”

Bruno Batista /VPR

General Mourão: “O presiente sabe que a minha visão de mundo em muitos assuntos é totalmente distinta da dele”

A Polícia Federal (PF) defla-
grou na manhã desta quinta-
-feira, 17, uma operação para 
combater fraudes aos benefí-
cios emergenciais instituídos 
em razão da pandemia da 
covid-19. Cerca de 140 agentes 
fazem buscas em oito Estados: 
Bahia, Maranhão, Mato Grosso, 
Minas Gerais, Paraná, Rondô-
nia, Roraima e São Paulo. 
Ao todo, são cumpridos 35 
mandados de busca e apreen-
são, dois de prisão temporária, 
um de prisão preventiva e 12 
de sequestro de bens. A Justiça 
ordenou o bloqueio de cerca de 
R$ 410 mil.

De acordo com a PF, trata-se 
da 98ª operação contra fraudes 
aos benefícios emergenciais. A 
corporação indica que foram 
expedidos mais de 380 manda-
dos de busca e 50 ordens de 
prisão no âmbito das ofensivas.

As investigações são condu-
zidas por uma força-tarefa bati-

zada de “Estratégia Integrada 
de Atuação contra as Fraudes 
ao Auxílio Emergencial”. Parti-
cipam do grupo a Polícia Fede-

ral, Ministério Público Federal, 
Ministério da Cidadania, Caixa, 
Receita Federal, Controladoria-
-Geral da União e Tribunal de 

Contas da União.
Com relação à diligências 

cumpridas nesta quinta-feira, 
a Polícia Federal no Maranhão 

fez buscas em endereços de 
Imperatriz e Davinópolis, para 
investigar fraudes de R$ 38,6 
mil e R$ 14,4 mil, respectiva-
mente.

“No primeiro caso, foi 
criada uma empresa fantasma 
para possibilitar a subtração de 
valores através de transações 
indevidas com a utilização de 
máquina de cartão de crédito, 
tendo como vítimas 60 benefici-
ários do auxílio emergencial do 
Governo Federal e, no segundo 
caso, foram emitidos 24 boletos 
descontados indevidamente 
em 23 contas de vítimas distin-
tas, fatos ocorridos nos meses 
de maio e junho de 2020”, indi-
caram os investigadores.

Já os agentes da corpora-
ção em Minas cumpriram um 
mandado de busca e apreensão 
em Patos de Minas, na residên-
cia de suspeito de ter fraudado 
em R$ 8,4 mil em auxílios emer-
genciais em um único dia.

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Justiça manda Polícia Federal fazer 
buscas em oito Estados contra fraudes
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Deraldo Francisco
Repórter

As  P o l í c i a s 
Civil e Mili-
tar fizeram 

a sua parte nas investigações 
em torno do sequestro da 
menina Mariana Farias, de 14 
anos, ocorrido ontem à tarde, 
em Arapiraca. No entanto, 
conforme reconhecimento da 
cúpula da Secretaria de Segu-
rança Pública (SSP), a atuação 
da imprensa e das pessoas 
nas redes sociais pressiona-
ram os criminosos a liberta-
rem a menina. O cerco policial 
montado em terra e pelo ar foi 
decisivo para a liberdade da 
menina com vida.

Mariana Farias contou hoje 
à imprensa que, quando foi 
deixada pelos homens que lhe 
sequestraram – numa região 
de canavial, provavelmente em 
Campo Alegre – ela foi orien-
tada por um deles para pedir 
ajuda. Ela até pediu, mas não foi 
atendida. Em seguida, a polícia 
chegou ao local e a resgatou.

Ela contou que ontem à 
tarde, quando chegava em 
casa, notou dois carros dife-
rentes e uma movimentação 
estranha na rua, no bairro 
Verdes Campos. Em seguida, 
seu pai abriu o portão e a 

família entrou com o carro na 
garagem. Na sequência, arma-
dos, os bandidos vieram atrás 
e renderam todos. Os pais 
da menina foram amarrados 
com o “enforca-gatos” e deixa-
dos dentro de casa, enquanto 
Mariana Farias era levada.

Para os policiais que estive-
ram bem perto da menina, ela 
não se deu conta dos riscos que 
correu. “Mariana tem catorze 
anos, mas ainda é muito 
criança. O tempo todo ela brin-
cava com a gente [policiais] 
como se não tivesse acabado 
de ser resgatada de um seques-
tro”, comentou um delegado 
que atuou na operação para o 
resgate da menina.

Em coletiva de imprensa 
ocorrida na manhã de hoje, o 
secretário Alfredo Gaspar de 
Mendonça Neto destacou a 
atuação dos oficiais da Polí-
cia Militar e dos delegados da 
Polícia Civil no caso. Ele disse 
que o tempo-resposta da polí-
cia foi em torno de dez minu-
tos para o caso. “Acionamos 
de imediato as Polícias Civil 
e Militar em Arapiraca, colo-
camos duas aeronaves no ar e 
entramos em ação. Estive na 
casa da Mariana e falei com a 
mãe dela, que está grávida. Eu 
lhe prometi que sua filha volta-
ria para casa sã e salva”, disse 

Alfredo Gaspar.

A DINÂMICA DO CRIME
Conforme a polícia, o 

sequestro foi  planejado 
pelo comerciante “Maurício 
Gordo” que conhecia o pai de 
Mariana. Ele tinha uma loja de 
peças para veículos, em frente 
à loja do pai da menina, que 
atua no mesmo ramo. O obje-
tivo do sequestro seria extor-
quir dinheiro. Para o sequestro, 
ele chamou dois rapazes que 
trabalhavam para ele, numa 
obra, próximo à casa da 
menina. O veículo Onix de cor 
vermelha usado no sequestro 
foi locado em Maceió por um 
rapaz que mora no Conjunto 
Gama Lins, na Cidade Univer-
sitária. A polícia informou que 

esse carro foi locado para ser 
usado no transporte de passa-
geiros por aplicativo.

Após o sequestro, no 
retorno para Maceió, o condu-
tor do Onix vermelho deixou 
a menina e os dois criminosos 
que aparecem nas imagens do 
sequestro, em Campo Alegre. 
A menina foi para um lado e os 
criminosos teriam ido direto 
se encontrar com “Maurício 
Gordo”. Pouco tempo depois, 
o carro e o condutor foram 
localizados pela polícia, no 
Gama Lins, em Maceió.

Interrogado, o condutor 
contou a sua versão para o caso 
e foi preso. O carro foi apreen-
dido. Enquanto isso, Mariana 
Farias era localizada pela polí-
cia sem nenhum ferimento. As 

investigações prosseguiram e 
“Maurício Gordo” foi locali-
zado pelo comboio da Polícia 
Civil, inclusive com a presença 
do secretário Alfredo Gaspar, 
numa região próxima a Mari-
bondo.

“O carro [um Honda 
Civic] dos bandidos prati-
camente se chocou com o 
nosso. Demos voz de prisão, 
mas eles revidaram a tiros. 
Os delegados reagiram e os 
criminosos foram atingidos 
e tombaram mortos”, disse o 
secretário. Nesse confronto, 
morreram “Maurício Gordo”, 
um homem identificado 
apenas como “Coroa” e outro 
chamado “Marcos Neguinho”. 
Outro homem, cuja identidade 
não foi revelada, também foi 
preso. Ao todo, a ação crimi-
nosa envolveu cinco pessoas 
[dois presos e três mortos] e 
dois carros [um Onix e Honda 
Civic].

“Quem não reagiu à ação 
policial, foi preso e responderá 
na justiça pelo crime que come-
teu. Quem reagiu foi morto 
e será enterrado. Mando um 
recado para os bandidos: não 
temos flores para vocês. Não 
saímos de casa para matar 
ninguém, mas não quero 
enterrar policiais”, comentou 
o secretário.

Caso Mariana: Repercussão e 
polícia ‘assustaram bandidos’

ATUAÇÃO DA IMPRENSA E DAS REDES SOCIAIS foi decisiva para evitar violência contra a menina Mariana Farias

Deraldo Francisco

Em coletiva, secretário Alfredo Gaspar destacou a atuação das forças policiais

A Polícia Federal em 
Alagoas, em conjunto com a 
Controladoria-Geral da União 
e o Ministério Público Federal, 
deflagrou na manhã de hoje, 
a Operação Sufocamento 
visando desmantelar um 
grupo criminoso que atuou 
nas simulações de dois proce-
dimentos de dispensa de lici-
tação no município de Girau 
do Ponciano/AL e desvios de 
recursos públicos oriundos do 
Governo Federal destinados 
ao enfrentamento da pande-
mia de COVID19.

A investigação comprovou 
que o grupo criminoso simu-
lou dois processos de dispensa 
de licitação para o forneci-
mento de uma central de gases 
e respiradores mecânicos 
para tratamento de pacientes 

com COVID19 no Hospital 
de Campanha de Girau do 
Ponciano/AL, nos quais foram 
contratadas duas empresas 
sediadas no Rio de Janeiro/RJ.

Os policiais federais averi-
guaram que uma das empre-
sas contratadas sequer atuaria 
no ramo de comercialização 
de central de gases, sendo, 
em verdade um comércio 
de materiais de construção 
(blocos cimentícios).

Além dos direcionamen-
tos das licitações para tais 
empresas, houve desvio de 
recursos públicos também 
com a utilização de interpos-
tas pessoas (“laranjas”) tanto 
para a execução dos desvios, 
como para a posterior oculta-
ção das origens dos valores. 
Os policiais apuraram que 

uma dessas empresas seria 
de propriedade da esposa de 
um dos agentes públicos com 
direta e efetiva participação 
nas contratações e pagamen-
tos sob investigação.

Durante a  invest iga-
ção foi observado que esse 
mesmo agente público, em 
apenas cinco meses, entre 
abril e agosto de 2020, rece-
beu R$ 264.000,00 (duzentos e 
sessenta e quatro mil reais) dos 
cofres de Girau do Ponciano/
AL, à título de remuneração, 
inclusive com recursos oriun-
dos do FMS/SUS.

Os contratos em análise 
somam R$ 600.000,00 (seis-
centos mil reais) e os desvios, 
até o momento, somariam 
R$ 250.000,00 (duzentos e 
cinquenta mil reais).

Além disso, a investigação 
constatou inúmeras outras 
ilegalidades, tais como ausên-
cia de cotações de preços nos 
procedimentos, propostas de 
preços simuladas, superfatu-
ramento nas aquisições, notas 
fiscais graciosas, utilização de 
“laranja” na constituição da 
pessoa jurídica, fornecimento 
de respiradores obsoletos, 
dentre outras.

Vale destacar que o muni-
cípio de Girau do Ponciano/
AL recebeu no ano de 2020 o 
valor de R$ 9.508.040,52 (nove 
milhões quinhentos e oito mil 
quarenta reais e cinquenta e 
dois centavos) do Governo 
Federal para ações de enfren-
tamento ao novo coronavírus.

De acordo com a investi-
gação, há robustos indícios 

da ocorrência dos crimes de 
desvios de recursos públicos 
federais (art. 1º, I, do Dec.-Lei 
n. 201/67), ilícitas dispensas 
de licitações (art. 89 da Lei 
8.666/93 c/c art. 337E, do CPB) 
e lavagem de dinheiro (art. 1º, 
da Lei 9613/98), cujas penas 
máximas somadas totalizam 
27 anos de prisão.

Estão  envolvidos  na 
Operação mais de 80 policiais 
federais e auditores da Contro-
ladoria Geral da União, que 
dão cumprimento simultâneo 
a 19 (dezenove) Mandados de 
Busca e Apreensão nos muni-
cípios de Maceió/AL (3), Girau 
do Ponciano/AL (5), Arapi-
raca/AL (3), Campo Grande/
AL (1), Rio de Janeiro/RJ (4), 
Belford Roxo/RJ (1) e Alegre/
ES (2).

DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS 

Polícia Federal e CGU desencadeiam 
“Operação Sufocamento” em três Estados
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Na última terça-feira, 
os comerciantes do 
Mercado da Produção, 
localizado no bairro da 
Levada, tiveram que 
lidar com alagamen-

tos pelos corredores devido às 
chuvas ocorridas no início da 
manhã. Diante da situação, que 
impossibilita a circulação de 
consumidores no local, o presi-
dente do Sistema Fecomércio/
Sesc/Senac Alagoas, Gilton 
Lima, formalizará ofício junto 
à Prefeitura de Maceió, reque-
rendo celeridade no andamento 
do projeto de requalificação do 
estabelecimento, que é visto 
como um potencial polo de 
abastecimento gastronômico, 
turístico e cultural da capital 
alagoana.

Em janeiro, após apresenta-
ção de projetos dos arquitetos 
Gilvan Rodrigues e Gardência 
Nascimento, a prefeitura reco-
nheceu que o espaço é muito 
importante para a mobilidade 
da cidade e garantiu que está 
estudando soluções que, além 
de mobilidade urbana, contem-
plam também as áreas de 
infraestrutura, abastecimento, 
turismo, cultura e geração de 
emprego e renda. As propos-

tas apresentadas contam com 
área climatizada, box para a 
comercialização de insumos, 
quiosques, tabuleiros, restau-
rantes, amplo estacionamento 
e terminais que atendem os 
diversos tipos de transporte, 
como o rodoviário, o ferroviário 
e o marítimo.

Contudo, apesar da criação 
da Comissão Participativa do 
Mercado da Produção, oficiali-
zada via Diário Oficial, em feve-
reiro, com o intuito de elaborar 
o plano de melhorias do espaço, 

e dos mutirões de limpeza reali-
zados no local e seus arredores 
desde o início do ano, inclusive 
com desobstrução das galerias 
de águas pluviais, registrando 
em maio o recolhimento de 
mais de 120 toneladas de resí-
duos, a situação de alagamento 
percebida na manhã desta 
terça-feira evidencia que ainda 
há muito por fazer.

Para Lima, é preciso dar 
condições de trabalho para os 
comerciantes. “Do jeito que 
está, é inviável. Reconhecemos 

que a prefeitura tem se movi-
mentado para mudar o cenário 
que o Mercado se encontra, mas 
é preciso maior celeridade”, 
ressaltou.

Em março, em audiência 
pública com procuradores 
do município de Maceió e 
representantes da Compa-
nhia Alagoana de Recursos 
Humanos e Patrimoniais 
(CARHP),  o  Minis tér io 
Público de Alagoas (MPAL) 
chegou a estipular um prazo 
de 60 dias para que o Muni-

cípio apresente projetos que 
culminem em soluções defini-
tivas para o local. À época, o 
promotor Jorge Dória alegou 
que a estrutura do espaço não 
condiz com o título de polo 
turístico conquistado por 
Maceió e alertou que é preciso 
investir urgentemente na rees-
truturação das instalações e na 
melhoria dos serviços presta-
dos no local, para que se possa 
estar em conformidade com as 
exigências legais, urbanísticas 
e de vigilância sanitária.

Fecomércio pede celeridade 
em reestruturação do Mercado

PARA O PRESIDENTE Gilton Lima, alagamento dos corredores provocado pelas chuvas exige que reforma seja realizada logo

Reprodução

Fortes chuvas da última terça-feira 
evidenciaram o problema estrutural 
do Mercado da Produção que ficou 

totalmente alagado
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Chega ao mercado o primeiro seguro vinculado à CNH no Brasil

Os bras i l e i ros  não 
precisam mais ter um 
veículo para contra-

tar um seguro. Após um perí-
odo de testes, acaba de chegar 
ao mercado o RC Condutor, o 
primeiro produto vinculado 
exclusivamente à Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH), voltado a proteger 
motoristas contra danos 
corporais e materiais causa-
dos contra terceiros.

Totalmente digital, o novo 
seguro poderá ser contratado 
na hora, sem burocracia ou 
grandes questionários, tendo 
como única exigência que o 
motorista possua a CNH. A 
novidade é uma exclusivi-
dade da Argo Seguros.

Como esse seguro está 
vinculado a uma pessoa e 
ampara danos a terceiros, não 
existe restrição de idade do 
veículo, o que o torna perfeito 
para quem aluga um carro ou 
possui automóvel com mais 
de 20 anos de uso, por exem-
plo, que geralmente não são 
aceitos pelas seguradoras.

Com limite até R$ 150 
mil, o RC Condutor oferece 
coberturas para despesas 
com a defesa do segurado, 
de contenção de sinistros e 
de salvamento de sinistros. 
O seguro também possui 
serviços de assistências sob 
medida, como reparo/guin-
cho, socorro mecânico 24h, 
chaveiro e meio de transporte 

alternativo (taxi ou carro 
de aplicativo). Vale lembrar 
ainda que a contratação é 
exclusivamente através do 
corretor de seguros.

CONCLUSÃO
Em suma, o novo seguro 

tem potencial para atender 

mais de dez milhões de brasi-
leiros. De acordo com a Susep 
indicam que, em 2020, o ramo 
Auto representou 44,8% do 
mercado de seguros de danos. 
No entanto, apenas 16% da 
frota de veículos no Brasil 
tinha cobertura de seguros 
em 2019. Só no segmento de 

aluguel de veículos, cerca de 
dois milhões de motoristas 
poderão ser beneficiados, já 
que não haverá mais neces-
sidade de pagar as diárias do 
seguro contra terceiros. 

E aí ,  gostou do tema 
dessa semana? Espero que 
tenha gostado! Acompa-

nhe 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. Participem 
com suas perguntas!  Até a 
próxima se Deus quiser! Um 
grande abraço! 
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Na última terça-feira, 
os comerciantes do 
Mercado da Produção, 
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Levada, tiveram que 
lidar com alagamen-

tos pelos corredores devido às 
chuvas ocorridas no início da 
manhã. Diante da situação, que 
impossibilita a circulação de 
consumidores no local, o presi-
dente do Sistema Fecomércio/
Sesc/Senac Alagoas, Gilton 
Lima, formalizará ofício junto 
à Prefeitura de Maceió, reque-
rendo celeridade no andamento 
do projeto de requalificação do 
estabelecimento, que é visto 
como um potencial polo de 
abastecimento gastronômico, 
turístico e cultural da capital 
alagoana.

Em janeiro, após apresenta-
ção de projetos dos arquitetos 
Gilvan Rodrigues e Gardência 
Nascimento, a prefeitura reco-
nheceu que o espaço é muito 
importante para a mobilidade 
da cidade e garantiu que está 
estudando soluções que, além 
de mobilidade urbana, contem-
plam também as áreas de 
infraestrutura, abastecimento, 
turismo, cultura e geração de 
emprego e renda. As propos-

tas apresentadas contam com 
área climatizada, box para a 
comercialização de insumos, 
quiosques, tabuleiros, restau-
rantes, amplo estacionamento 
e terminais que atendem os 
diversos tipos de transporte, 
como o rodoviário, o ferroviário 
e o marítimo.

Contudo, apesar da criação 
da Comissão Participativa do 
Mercado da Produção, oficiali-
zada via Diário Oficial, em feve-
reiro, com o intuito de elaborar 
o plano de melhorias do espaço, 

e dos mutirões de limpeza reali-
zados no local e seus arredores 
desde o início do ano, inclusive 
com desobstrução das galerias 
de águas pluviais, registrando 
em maio o recolhimento de 
mais de 120 toneladas de resí-
duos, a situação de alagamento 
percebida na manhã desta 
terça-feira evidencia que ainda 
há muito por fazer.

Para Lima, é preciso dar 
condições de trabalho para os 
comerciantes. “Do jeito que 
está, é inviável. Reconhecemos 

que a prefeitura tem se movi-
mentado para mudar o cenário 
que o Mercado se encontra, mas 
é preciso maior celeridade”, 
ressaltou.

Em março, em audiência 
pública com procuradores 
do município de Maceió e 
representantes da Compa-
nhia Alagoana de Recursos 
Humanos e Patrimoniais 
(CARHP),  o  Minis tér io 
Público de Alagoas (MPAL) 
chegou a estipular um prazo 
de 60 dias para que o Muni-

cípio apresente projetos que 
culminem em soluções defini-
tivas para o local. À época, o 
promotor Jorge Dória alegou 
que a estrutura do espaço não 
condiz com o título de polo 
turístico conquistado por 
Maceió e alertou que é preciso 
investir urgentemente na rees-
truturação das instalações e na 
melhoria dos serviços presta-
dos no local, para que se possa 
estar em conformidade com as 
exigências legais, urbanísticas 
e de vigilância sanitária.

Fecomércio pede celeridade 
em reestruturação do Mercado
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Iniciativa da SciencePo discute futuro do Brasil

Bolsa de Doutorado em Imunidade e 
Inflamação - Reino Unido
Fonte: Newcastle University

Bolsa de graduação - China
Fonte:  City University of Hong Kong

Bolsa de estudos para alunos internacionais - Portugal
Fonte: Universidade de Coimbra

Estão abertas as inscrições para o Douto-
rado em Imunidade e Inflamação com bolsa 
na Universidade de Newcastle. Os candidatos 
aceitos receberão benefícios para o paga-
mento integral da mensalidade, bem como 
um estipêndio para cobrir suas despesas de 
subsistência.
Os candidatos deverão ser admitidos no 
programa de doutoramento na área de Ciên-
cias Médicas. Para tanto, devem preencher 
o formulário geral de admissão no portal da 
universidade . Os alunos podem candidatar-
-se à bolsa mencionando o código TC026 no 
campo de referência da bolsa ao preencher o 
formulário de candidatura.
Candidatos são obrigados a apresentar os 
seguintes documentos:
•Afirmação pessoal
•Carta de referência
•Histórico escolar e certificado de graduação 
e requisitos específicos do programa.
•Certificado de grau
•Proposta de pesquisa
•Duas cartas de referência
Podem participar os candidatos com diploma 
em genética, imunologia, biomedicina, bioquí-
mica ou uma área relacionada. Também  deve-
rão apresentar pontuação  6,5 no IELTS, teste 
de proficiência exigido pela IES.
Para maiores informações, visite https://bit.
ly/3wy10PV .

A City University of Hong Kong está oferecendo 
uma excelente oportunidade aos estudantes 
internacionais na forma de programas total-
mente financiados para o ano acadêmico de 

2021-2022
Para serem elegíveis, os candidatos devem ser 
admitidos em um programa de bacharelado 
em tempo integral na CityU, bem como atingir 

pontuações mínimas nos seguintes testes de 
proficiência na língua inglesa: IELTS - 6,5 TOEFL 
IBT - 79 TOEFL PBT - 550.
Mais informações em https://bit.ly/35uje93 .

A Universidade de Coimbra abrirá inscrições para 
o seu programa de bolsa para alunos internacio-
nais. Aqui estão algumas modalidades:
•BOLSAS DE MÉRITO ESTUDOS GRADUADOS 
A UC poderá apoiar, com valores variáveis, alguns 
estudantes no pagamento da mensalidade (taxa 
de frequência), dependendo de suas classifica-
ções, quando entra na UC, e ao longo do curso. 
Estão disponíveis até 200 Bolsas de Mérito 
Estudos Graduados. Se o candidato tiver uma 
classificação de ingresso igual ou superior a 160 
pontos pode vir a receber uma bolsa que pode 
variar entre 1.000 e 2.000 €.
•BOLSA DE APOIO ESTRATÉGICO PARA ESTU-
DOS GRADUADOS
Para certos cursos (definidos anualmente) a 
Universidade de Coimbra atribui uma bolsa de 
apoio de 2.000 euros, no primeiro ano de forma-
ção, aos estudantes que se candidatem e sejam 
colocados em áreas relevantes em termos de 
emprego e de formação de qualidade.
•BOLSA EXTRAORDINÁRIA DE MÉRITO ESTU-
DOS GRADUADOS
A UC também poderá ajudar no pagamento inte-
gral da mensalidade para estudantes de elevado 

mérito (classificação de ingresso igual ou supe-
rior a 180 pontos, sem arredondamentos) e que 
comprovam necessidade de apoio financeiro 
para prosseguir os seus estudos.
•ESTUDOS DE MESTRADO (2º Ciclo)
Se pretende se candidatar e frequentar um 
MESTRADO na UC, o candidato pode ter acesso 
a BOLSA DE INCENTIVO À INVESTIGAÇÃO E 
PRODUÇÃO CIENTÍFICA DE MESTRADO, no valor 

de 2.000€, no pagamento da propina. Ela será 
atribuída em cada ano ou semestre, consoante 
o caso, até à conclusão do ciclo de estudos 
(pelo número de anos ou semestres de duração 
normal a tempo integral). 
Todas as modalidades de bolsa  constituem-se 
um estímulo à investigação de qualidade e à 
internacionalização na UC. Para maiores infor-
mações, visite https://bit.ly/2TFF2vJ .

Debater sobre os principais desafios e solu-
ções rumo a um futuro mais sustentável, 

inclusivo e igualitário na reconstrução do Brasil 
pós-pandemia é, indubitavelmente, necessário. 
Pensando nisso, a segunda edição da  Confe-
rência Pour Le Brésil estará realizando seis 
painéis de discussão entre os dias 18 e 27 de 
junho de 2021.
Conferência Pour Le Brésil é uma iniciativa 
liderada por estudantes do Instituto de Estudos 
Políticos de Paris (Sciences Po) que, segundo 
os participantes,  “busca promover discussões 
e trocas frutíferas por meio de painéis online, 
produtos de advocacy e conteúdos exclusivos 
sobre como superar os principais desafios polí-

ticos, econômicos e sociais do Brasil”.
A edição de 2020 promoveu uma discussão 
sobre os principais desafios e oportunidades 
para a cooperação e governança global em um 
contexto cada vez mais complexo. Este ano, a 
Conferência versará sobre “Desigualdades e 
Reconstrução pós-Covid: Perspectivas para o 
Brasil” com a presença de palestrantes como 
Anielle Franco, Luiza Trajano, Erika Hilton, 
Eduardo Suplicy, Ailton Krenak e Fernando 
Henrique Cardoso.
Na abertura, dia 18 de junho, contará com a 
presença de FHC. A sequência da programação 
ocorrerá observando os subtópicos escolhidos 
pelos organizadores :

•18 de junho às 17h00 - Painel sobre Educação
Palestrantes: Anielle Franco, Fernanda Castro 
Marques e Macaé Evaristo
Debatedor: Odair Ribeiro
•19 de Junho às 11h00 - Painel sobre Direitos 
Humanos
Palestrantes: Erika Hilton, Maria Laura Canineu 
e Preta Rara
Debatedor: Arthur Murta
•20 de Junho às 11h00 - Painel sobre Saúde
Palestrantes: Alexandre Padilha, Luiza Trajano 
e Ester Sabino
Debatedora: Flávia Ferrari
•25 de Junho às 17h00 - Painel sobre Econo-
mia

Palestrantes: Eduardo Suplicy e Débora Freire
Debatedor: Daniel Duque
•26 de Junho às 11h00 - Painel sobre Demo-
cracia
Palestrantes: Marcelo Freixo, Renata Giannini e 
Emmanuel Colombié
Debatedor(a): a confirmar
•27 de Junho às 11h - Painel sobre Meio 
Ambiente
Palestrantes: Angela Mendes e Ailton Krenak
Debatedor: Felipe Milanez
Para assistir, basta acessar o canal no YouTube 
da “Pour le Brésil”. O evento é online, gratuito 
e sem necessidade de inscrição prévia. Mais 
informações em https://bit.ly/3gwOole .


