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2OPINIÃO: VEREADORA TECA NELMA SE AGIGANTA NA CÂMARA DE MACEIÓ DIANTE DE AMEAÇA DE VEREADOR-DELEGADO

ONYX LORENZONI FAZ AMEAÇAS A TESTEMUNHA QUE DIZ SABER DE ‘COISAS GRAVES’ CONTRA O PLANALTO

PARA AZIZ, O MINISTRO 
PARECEU UM MILICIANO

Itaw
i Albuquerque

Isac Nóbrega/CP
O presidente da CPI da 

Covid-19 no Senado, Omar 
Aziz, disse que o ministro-chefe 
da Secretaria-Geral da Presi-
dência, Onyx Lorenzoni, teve 
comportamento de miliciano ao 
ameaçar uma testemunha que 
levantou a suspeita de irregu-
laridades no contrato assinado 
pelo Governo Federal para 
a compra da vacina indiana 
Covaxin. Segundo o senador, 
o gesto pode configurar inter-
ferência na investigação. Omar 
Aziz afirmou que Onyx Loren-
zoni será chamado à Comissão 
Parlamentar de Inquérito. Em 
pronunciamento, o ministro-
-chefe afirmou que o Planalto 
pediu à Polícia Federal a aber-
tura de uma investigação sobre 
as declarações do deputado 
Luis Miranda, que é irmão do 
servidor do Ministério da Saúde 
que alega que foi pressionado 
a assinar documentos para a 
importação da Covaxin.

Alagoas recebe lotes de três fabricantes de vacina contra a Covid-19; será vacina no braço de muita gente

Onyx Lorenzoni recebeu a missão de atacar a testemunha para desqualificar o teor da denúncia e ainda intimidar sua presença na CPI da Covid no Senado                 
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Grave bem este nome: Jair 
Renan Bolsonaro, o filho zero 
quatro do presidente brasileiro 
está dando o que falar ao esban-
jar sinais de enriquecimento em 
eventos com mulheres de biquíni 
e noitadas pelo Brasil a fora. Tudo 
isso em plena pandemia e com 
severas restrições sanitárias, mas 
esse não é problema principal.

Recentemente, o filho novo 
rico do presidente Bolsonaro 
foi visto e se fez ver na Praia de 
Lagoinha, em Paraipaba, no 
Ceará. No local, Jair Renan estava 
rodeado de mulheres de biquíni 
no velho estilo tô nem aí para a 
pandemia.

Tirando esse lado boêmio, 
Jair Renan também tem o lado 
empresarial. Ele conseguiu a 
proeza de se instalar em cama-
rote em pleno estádio da Copa 
do Mundo, o Mané Garrincha, 
em Brasília, cuja decoração e 
parte da mobília foram conse-
guidas de graça. Isso mesmo, 
gratuitamente. Mais ou menos. 
É que um empresário, dono de 
uma empreiteira que tem inte-
resse em negócios com o governo 
federal fez a ‘doação’, que está 
sendo investigada pelo Minis-
tério Público Federal (MPF). A 
empresa, que é apresentada pelo 
filho do presidente como uma de 
suas “parceiras”, recebeu R$ 678 
mil do governo federal.

No ano passado, a Folha de S. 
Paulo informou que a empresa de 
Jair Renan recebeu gratuitamente 
serviços da Astronauta Filmes, 

que também tem contratos com 
o governo federal. A empresa 
gravou gratuitamente a festa 
de inauguração do escritório do 
filho do presidente.

Além disso, o grupo capixaba 
Gramazini Granitos e Mármores, 
que tem como lobista Jair Renan, 
deu um carro elétrico no valor de 
R$ 90 mil a Jair Renan. A empresa 
obteve em setembro de 2019 um 
benefício fiscal que concede 75% 
de desconto no pagamento do 
Imposto de Renda de Pessoa Jurí-
dica (IRPJ) até 2028.

Não precisa ser gênio da 
matemática para ver que Jair 
Renan tem motivos para feste-
jar sua juventude de 23 anos de 
idade de forma adoiada. Ele é 
uma espécie de estrela em uma 
rede social de vídeos rápidos e 
polêmicos. Em um deles, o filho 
homem mais novo do presidente 
aparece cuspindo em sua mãe.

 
FLÁVIO, O SENADOR
 EMPREENDEDOR
Outro filho do presidente que 

também gosta das praias cearen-
ses é o senador Flávio Bolsonaro, 
que esteve recentemente na praia 
da Taíba, no município de São 
Gonçalo do Amarante. Infeliz-
mente para ele, deste passeio 
veio um acidente com quadri-
cículo que lhe custou uma lesão 
dolorida.

Flávio é aquele que está 
envolvido até o pescoço com um 
esquema conhecido como racha-
dinha. Segundo investigação do 

Ministério Público Estadual do 
Rio de Janeiro, quando Flávio era 
deputado estadual ele se apode-
rava da maior parte dos salários 
dos seus assessores. Todo esse 
dinheiro seria administrado 
pelo ex-PM Fabrício Queiroz, 
encontrado escondido em uma 
das propriedades do advogado 
do presidente Jair Bolsonaro. O 
escândalo das rachadinhas segue 
a carreira de Flávio, que tem tido 
muito trabalho para abafar as 
investigações.

A suspeita é que ele tenha 
desviado 6,1 milhões de reais de 
proventos de 12 de assessores 
entre os anos de 2007 e 2018.

O parlamentar foi denun-
ciado pelos crimes de lavagem 
de dinheiro, peculato e organiza-
ção criminosa. No âmbito dessa 
apuração, ainda pairam dúvidas 
sobre os outros 19 imóveis que ele 
comprou e vendeu entre 2010 e 
2017, pelos quais lucrou cerca de 
3,1 milhões de reais. Seu processo 
tem sofrido idas e vindas entre 
as instâncias judiciais brasilei-
ras. Recentemente, o Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) anulou 
a quebra de sigilo bancário feita 
contra ele, um revés crucial para 
os investigadores.

Flávio também já protago-
nizou episódio de opulência 
digna de um filho de presidente 
da República ao comprar uma 
mansão em Brasília por R$ 6 
milhões. O novo CEP do parla-
mentar, no setor de mansões 
Dom Bosco, uma das diversas 

áreas nobres de Brasília é, como 
se pode prever pelo nome da 
região, uma das mais luxuosas 
da capital brasileira.

EDUARDO, O LOBISTA
O deputado federal Eduardo 

Bolsonaro é apontado como 
lobista da chamada indústrias 
das armas.

Em negociação que teria sido 
apoiada pelo deputado, conhe-
cido como zero três, a empresa 
norte-americana SIG Sauer 
recebeu autorização do Exér-
cito para fabricar suas pistolas 
de calibre 9mm P320 pela Imbel 
(Indústria de Materiais Bélicos do 
Brasil), empresa estatal ligada ao 
Comando do Exército.

Segundo reportagem da 
Folha de S. Paulo, Eduardo teria 
feito lobby para a aprovação do 
plano de nacionalização. Ele 
postou vídeos e mensagens nas 
redes sociais para promover a 
empresa norte-americana.

Ainda não há um detalha-
mento de custos da operação. A 
Imbel depende de verbas federais. 
Em 2019, recebeu R$ 152,2 milhões 
para a produção de munições, 
fuzis e pistolas, basicamente para 
consumo das Forças Armadas.

 
CARLOS, O ‘ESPIÃO’
Já o vereador Carlos Bolso-

naro, que também tem investiga-
ção contra si sob suspeita de fazer 
esquema de rachadinha, se preo-
cupa com alta tecnologia, basica-
mente de comunicação.

Carlos teria se envolvido em 
uma licitação para a aquisição de 
uma ferramenta de espionagem, 
entrando em rota de colisão com 
a alta cúpula das Forças Arma-
das. Os militares não gostaram 
de ver o filho zero dois do presi-
dente Jair Bolsonaro interme-
diando contrato da compra de 
um programa espião. O Pegasus 
já foi usado para espionar celula-
res e computadores de jornalistas 
e críticos de governos ao redor do 
mundo. Em junho de 2017, por 
exemplo, o jornal The New York 
Times revelou que o software foi 
usado pelo governo do México, 
ainda sob a gestão de Enrique 
Peña Nieto, para espionar ativis-
tas contrários à sua gestão.

Se adquirido, o Pegasus 
permitirá o monitoramento de 
pessoas e empresas sem decisão 
judicial. Ou seja: o uso da ferra-
menta dependerá apenas do 
senso ético de quem controlará o 
sistema.

Carlos Bolsonaro é tido nos 
bastidores do governo como idea-
lizador e operador do chamado 
‘gabinete do ódio’, uma extensa 
rede de seguidores através de 
dispositivos de redes sociais, 
capaz de influenciar milhões de 
pessoas em poucos minutos. Ele 
também é apontado como opera-
dor do sistema de robôs ciber-
néticos que têm capacidade de 
turbinar artificialmente audiên-
cia e mensagens nas redes sociais 
mais conhecidas no mundo, em 
especial o twitter.

Kléverson Levy  * Jornalista

o se posicionar de maneira 
clara quando se colocou diante 
da tentativa de ser ‘censurada’, 
na sessão na Câmara de Vereado-
res de Maceió, a vereadora Teca 
Nelma (PSDB) ficou maior – poli-
ticamente falando.

Neófita na política, a jovem 
vereadora não se redimiu, em 
momento algum, ao decidir votar 
contra o Título de Cidadão Hono-
rário concedido ao presidente Jair 
Bolsonaro (Sem partido).

Aprovado pela maioria 
da Casa de Mário Guimarães, 
Nelma que votou contra disse 
em sua justificativa – com clareza 
e aptidão dos fatos – que Bolso-
naro é um “genocida”.

“A minha voz não será calada 
por homem nenhum. Sem dúvi-

das e sem medo, eu digo não ao 
presidente genocida”, votou a 
tucana durante sessão.

A fala deixou o nobre vere-
ador Fábio Costa (PSB) insatis-
feito ao ponto dele informar que 
solicitará ao presidente da Casa a 
censura da fala de Teca Nelma e 
ao questionar que “talvez ela não 
saiba qual o significado da pala-
vra genocida”.

“Mais uma vez eu sou 
atacada dentro dessa casa pelo 
meu gênero. Mais uma vez o 
meu conhecimento está sendo 
colocado em cheque. Não foi a 
primeira vez que passo por isso, 
como vereadora. Sempre que eu 
profiro algo que não é comum 
aceito pelos vereadores homens 
dessa casa, a primeira palavra que 

eles falam é ‘não sei se a senhora 
sabe do que está falando’. Eu vim 
aqui eleita pelo povo, democrati-
camente. Eu tenho liberdade de 
expressão para proferir os meus 
posicionamentos. E não vai ser 
com ameaças de nenhum verea-
dor que eu vou ter a minha fala 
cerceada”, disse a vereadora.

Nas redes sociais, a filha da 
deputada federal Tereza Nelma 
(PSDB) recebeu inúmeras mensa-
gens de apoio pelo posiciona-
mento na Câmara de Maceió.

Tanto que a própria verea-
dora também desabafou e reite-
raou tudo o que havia expressado 
frente aos colegas de legislativo.

“Votei contra esse projeto e 
volto a afirmar que é INADMIS-
SÍVEL homenagear um presi-

dente negligente e responsável 
SIM pelas 500 mil mortes neste 
país! Um vereador informou 
que irá “oficiar à Presidência da 
República e à Advocacia Geral 
da União essa fala da vereadora 
Teca Nelma”, numa clara tenta-
tiva de me intimidar. O verea-
dor também informou que irá 
solicitar ao Conselho de Ética da 
Câmara que avalie se minha fala 
não ocorreu em quebra de decoro 
por confirmar o que todos sabe-
mos: A política do governo fede-
ral é Genocida! Reitero aqui que 
não serei censurada. Obrigada 
a todos pelo apoio!!”, escreveu 
novamente.

Lembrando: a concessão de 
título de cidadão honorário ao 
presidente da República é uma 

indicação do vereador Leonardo 
Dias (PSD) e recebeu 16 votos 
favoráveis (que decepção, senho-
res vereadores) e 6 contra.

Dois vereadores (Samyr Malta 
e Chico Filho) se abstiveram da 
votação. Foram contra o Título de 
Cidadão de Maceió a Bolsonaro 
apenas Aldo loureiro, Brivaldo 
Marques, Teca Nelma, Dr. Valmir, 
Cleber Costa e Cau Moreira.

Já Teca Nelma fica maior 
diante de seus posicionamentos 
na Câmara de Vereadores de 
Maceió. Firme, forte e mantendo 
suas convicções, opiniões e posi-
ções.

O resto…. deixa sem comen-
tários!

É isto!
#VidaQueSegue

Teca Nelma fica ‘grande’ diante de posicionamento 
na Câmara de Vereadores de Maceió

Filhos do presidente ficam ricos 
e dão ‘tapa na cara da sociedade’ 



Ap e s a r  d o 
feriado de São 
João hoje, a 

Prefeitura de Maceió mantém 
a campanha de imunização 
contra a covid-19. Pelo crono-
grama, estão sendo vacinadas 
pessoas com 48 anos e rema-
nescentes das etapas anteriores, 
nos oito pontos fixos da capital. 

A vacinação acontece em 
sistema de corujão, das 9h às 
21h, no drive-thru de Jaraguá,  
da Justiça Federal (Serraria), 
Maceió Shopping (Mangabei-
ras) e Pátio Shopping (Cidade 
Universitária). Já no Ginásio 
Arivaldo Maia (Jacintinho), 
Papódromo (Vergel do Lago), 

Praça Padre Cícero (Benedito 
Bentes) e Terminal do Osman 
Loureiro, a vacinação ocorre das 
9h às 16h.Hoje, o ônibus da vaci-
nação estará, das 9h às 16h, no 
Terminal em frente à Unidade 
de Saúde Arthur Ramos, no 
Henrique Equelman. Podem se 
vacinar as pessoas com 47 anos 
sem comorbidade. 

A 2ª dose da Astrazeneca 
também será administrada nos 
oito pontos de vacinação. Já a 
2ª dose da Coronavac continua 
sendo aplicada no Pátio Shop-
ping. Mais informações sobre 
a vacina podem ser conferidas 
no endereço eletrônico: (vacina.
maceio.al.gov.br).
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Vacinação em Maceió pode 
ser feita hoje em oito pontos

FERIADO DE SÃO JOÃO não impede que a campanha de vacinação contra a Covid-19 continue para os maceioenses

Itawi Albuquerque

População deve ficar atenta ao calendário de vacinação contra a Covid-19; pessoas com 48 anos podem ser vacinadas

Ambiente de negócios, 
emprego e renda. Foram esses 
os temas abordados no encon-
tro mantido entre o prefeito 
de Maceió, JHC, ontem, com 
o presidente da Câmara de 
Negócios Internacionais de 
Alagoas, Luizandré Barreto. 
O encontro teve a partici-
pação do senador Rodrigo 
Cunha (PSDB) e da deputada 
estadual, Jó Pereira (MDB).

C o m o  r e c o n h e c e  o 
prefeito JHC, “o encon-
tro foi propositivo e tratou 
sobre ambiente de negócios 
e exportação para gerar mais 
oportunidade de emprego e 
renda para Maceió”. “Essa 
é minha visão de querer 

estimular, abraçar e acolher 
iniciativas como essa”, disse.

Para o presidente da 
C â m a r a  d e  N e g ó c i o s , 
Luizandré Barreto a entidade 
tem o propósito de acelerar o 
comércio exterior, tanto na 
esfera da exportação quanto 
da importação. “Nós temos 
uma tratativa que é justa-
mente fazer acordos bilate-
rais com países através de 
cidades irmãs, não só na área 
comercial, como na educa-
ção,  tecnologia”.

Participaram ainda do 
encontro, o senador Rodrigo 
Cunha e  a  deputada Jó 
Pereira, que também fazem 
parte da Câmara.

Estreitar o relacionamento 
das instituições e avaliar a 
viabilidade de uma coopera-
ção técnica para prevenção 
de acidentes. Foi a pauta da 
reunião entre A Defesa Civil de 
Maceió e a comitiva da Univer-
sidade Federal de Alagoas 
(Ufal), ontem. 

Como informa o coordena-
dor da Defesa Civil, Abelardo 
Nobre, a parceria entre as insti-
tuições poderá viabilizar ações 
em conjunto para dinamizar as 
ações de prevenção de aciden-
tes, principalmente nas áreas 
de risco de Maceió. “Vamos 
aproveitar a expertise da Ufal 
e estudos que possam apontar 
soluções nesse sentido”, ressalta. 

O reitor da Ufal, Josealdo 
Tonholo, destacou que os 
temas de interesses mútuos 
serão objetos de novas reuni-
ões entre o órgão e a academia 
e que a Ufal tem interesse em 
colaborar em diversas áreas. “A 
Ufal tem pesquisas em anda-
mento em áreas que podem 
ser útil à Defesa Civil, como 
os de prevenções de desastres, 
previsões meteorológicas, área 
relacionada à computação, 
questões sociais e econômicas”.

Para o coordenador da 
Defesa Civil, a reunião com 
o reitor da Ufal é um avanço 
significativo para os entendi-
mentos das providências que 
precisam ser tomadas nas ações 
do órgão por toda Maceió.

NEGÓCIOS INTERNACIONAIS PREVENÇÃO 

JHC discute meios 
para gerar renda

Ufal e Defesa
Civil avaliam
cooperação
técnica

Edvan Ferreira/ Secom Maceió

Pei Fon/ArquivoPrefeito discute oportunidades de gerar emprego e renda para Maceió

Educação básica recebe inclusão de conteúdos relativos aos direitos humanos

Portaria publicada ontem, 
pela Secretaria Municipal de 
Educação, estabelece a inclu-
são de conteúdos relativos aos 
direitos humanos e a prevenção 
de todas as formas de violência 
contra criança, adolescente e a 
mulher como tema transver-
sal nos currículos da educação 
básica.

O documento institui 
ainda a Semana Escolar de 
Combate à Violência Contra 
a Mulher, nas unidades de 
ensino de Maceió, tanto para 

rende municipal e particular. 
Como explica  Emíl ia 

Caldas, secretária adjunta 
da Semed, a lei determina 
que, na Semana Escolar de 
Combate à Violência Contra 
a Mulher, que ocorrerá anual-
mente, sejam desenvolvidas 
atividades para promover a 
reflexão crítica sobre o tema 
entre a comunidade escolar. 
“Todas as escolas vão ter em 
seus calendários também uma 
semana dedicada à mulher”, 
ressalta.

SEMED INCLUI...

...Violência contra a
mulher no currículo
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Severino Carvalho
Repórter

O governador 
Renan Filho 
a n u n c i o u , 

na manhã de hoje, por meio 
das redes sociais, a chegada 
de 104.490 doses de vacinas 
contra a Covid-19 e o avanço, 
com a nova remessa, do calen-
dário de imunização em todo 
o estado, vacinando pessoas 
com 47, 46, 45 e 44 anos de 
idade. O Estado é destaque 
nacional como um dos que 
mais aplicam, com agilidade, 
as vacinas recebidas do Minis-
tério da Saúde.

“As vacinas vão dar conti-
nuidade à vacinação por idade 
simples no estado. É um dia 
importante, porque vamos 
receber uma quantidade signi-
ficativa de vacinas e de três 
marcas. Vamos receber 42 mil 
doses da Coronavac, 37.440 
da Pfizer e 25.050 da Janssen”, 
anunciou Renan Filho. “A 
partir de amanhã vamos distri-
buir essas doses para os muni-
cípios”.

O novo lote de imunizan-
tes chega, nesta quinta-feira, 
ao Aeroporto Internacional 
Zumbi dos Palmares e será 
distribuído pelo Governo do 
Estado, através da Secretaria de 
Saúde (Sesau), aos municípios 

alagoanos. “Como sempre, o 
Estado recebe os imunizantes, 
faz o acondicionamento inicial, 
confere a quantidade e faz a 
distribuição proporcional para 
todas as cidades”, lembrou o 
governador, afirmando que 
Alagoas trabalha para avançar 
com o calendário de vacinação 
e assim imunizar toda a sua 
população contra a Covid-19.

“Alagoas é um dos estados 
que mais aplicam as doses que 
recebe e esse é o melhor cami-
nho contra a doença, nesse 
momento”, destacou o gover-
nador. Ele fez um apelo para 
que as pessoas que já tomaram 
a primeira dose retornem aos 
postos de vacinação em todo o 
estado para receber a segunda 
dose do imunizante.

“ V o c ê  q u e  t o m o u  a 
primeira dose, apareça para 
tomar a segunda e você que tá 
na dúvida se vai ou não tomar 
a vacina, eu gostaria de escla-
recer: hoje morrem muito mais 
gente entre as pessoas que não 
se vacinaram; inclusive estão 
morrendo mais pessoas jovens 
do que pessoas mais velhas em 
Alagoas, justamente porque a 

maior parte dos mais velhos já 
foi vacinada”, alertou Renan 
Filho.

O governador finalizou a 
transmissão desejando a todos 
um ótimo feriado de São João. 
“Espero que com a vacina, no 
próximo ano, o São João seja 
como sempre: com muita festa, 
com muito forró, com muita 
alegria e com muita diversão”.

Agilidade na vacinação - 
Em meados de maio deste ano, 
o Governo de Alagoas alcan-
çou uma importante marca, 
sendo o primeiro Estado 
brasileiro a ter concluído a 
vacinação de grupos prioritá-
rios, seguindo o que foi deter-
minado pelo Plano Nacional 
de Operacionalização da 
Vacinação contra Covid-19 
do Ministério da Saúde (MS). 
A Campanha de Vacinação 
contra a Covid-19 em Alagoas 
foi iniciada no último dia 19 de 
janeiro.

Recentemente, Alagoas foi 
também o primeiro estado do 
Brasil a finalizar a vacinação 
dos trabalhadores da indústria 
contra a Covid-19. O Estado 
iniciou a distribuição das vaci-
nas para que os municípios 
alagoanos imunizassem os 
trabalhadores da indústria no 
dia 21 de maio e, em menos 
de um mês, a vacinação desse 
público-alvo foi finalizada.

Governador anuncia vacinação 
para maiores de 44 anos em AL

MAIS 104.490 DOSES de vacinas contra a Covid-19 chegam ao estado hoje; Governo inicia a distribuição amanhã

Márcio Ferreira

Dulce Melo
MP/AL

O Ministério Público 
de Alagoas (MPAL), após 
a conclusão da Operação 
Thénardier, desencadeada na 
última terça-feira em Goiás, 
ofereceu denúncia contra 
James Dean Ramos Moraes, 
Ana Gabriela Ferreira do 
Nascimento e Carla Sales 
pelos crimes de associação 
criminosa, estelionatos consu-
mados, estelionatos tentados 
e falsas identidades. Os três 
utilizaram nomes de promo-
tores de Justiça de vários esta-
dos para a aplicação de golpes, 
entre eles uma promotora de 
Justiça de Alagoas.

O promotor de Justiça , 

Kleber Valadares, designado 
para o caso pelo procurador-
-geral de Justiça, Márcio 
Roberto Tenório de Albu-
querque, e que esteve à frente 
da operação, enfatiza o artigo 
171, de estelionato, que trata 
da obtenção ilícita de vanta-
gem ocasionando prejuízo 
alheio e, constitui-se, afirma, 
mediante fraude, erro, vanta-
gem ilícita, e prejuízo alheio.

De acordo com Valadares, 
James Dean era o responsável 
pelo planejamento das ações 
criminosas e quem efetivou 
diversos contatos com Prefei-
turas dos estados de Mato 
Grosso, Minas Gerais, Paraná 
e Rio Grande do Sul pedindo 
que fossem feitos depósitos 
para suporte à logística de 

trabalhos a serem desenvol-
vidos por falsos promotores.

“No entanto, como já 
havíamos relatado, o James 
não agia sozinho e sim com 
duas comparsas que são a 
Ana Gabriela e a Carla Sales. 
Ambas têm conivência e auxi-
liavam nas transações, inclu-
sive disponibilizando contas 
para as transferências dos 
valores que estipulavam para 
as vítimas. Gabriela foi quem 
se passou por uma promotora 
de Justiça do nosso Ministério 
Público de Alagoas para apli-
car o golpe. Com todos estes 
elementos comprobatórios, 
decidimos pela representação 
dos três”, declara o promotor 
Kleber.

Em sua sustentação, o 

membro ministerial elenca 
várias Prefeituras e secreta-
rias municipais com as quais 
James Dean manteve contato.

“Vale assinalar que em 
caderno apreendido na resi-
dência utilizada por James 
Dean e Ana Gabriela, para a 
realização dos crimes cons-
tavam centenas de órgãos 
públicos e cidades para os 
quais ambos ligaram colo-
cando em prática as fraudes”, 
diz parte da denúncia.

No caderno, continua, há 
menção expressa a nomes 
de pessoas e seus respecti-
vos CPF’s, telefones e contas 
bancárias para lograrem 
êxito na empreitada. Noutro 
trecho, o promotor Kleber 
Valadares reforça:

“Faz-se imperioso, nessa 
perspectiva, que James Dean 
Ramos Moraes, Ana Gabriela 
Ferreira do Nascimento e 
Carla Sales dos Santos sejam 
denunciados igualmente por 
estelionato na modalidade 
tentada, em continuidade 
delitiva, haja vista as inúme-
ras tentativas da associação 
criminosa em conseguir 
vantagem mediante fraude 
e lesão do patrimônio de 
outrem, as quais só não foram 
consumadas, por circunstân-
cias alheais ao ânimo dos 
agentes”.

Além do caderno foram 
apreendidos diversos tele-
fones e chips e James Dean 
confessou o cometimento dos 
crimes

OPERAÇÃO THÉNARDIER

MP denuncia três estelionatários que usavam 
nomes de promotores de Justiça em golpes 

Renan Filho anunciou que o Estado receberá 42 mil doses da CoronaVac, 37.440 da Pfizer e 25.050 da Janssen
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Severino Carvalho
Repórter

O governador 
Renan Filho 
a n u n c i o u , 

na manhã de hoje, por meio 
das redes sociais, a chegada 
de 104.490 doses de vacinas 
contra a Covid-19 e o avanço, 
com a nova remessa, do calen-
dário de imunização em todo 
o estado, vacinando pessoas 
com 47, 46, 45 e 44 anos de 
idade. O Estado é destaque 
nacional como um dos que 
mais aplicam, com agilidade, 
as vacinas recebidas do Minis-
tério da Saúde.

“As vacinas vão dar conti-
nuidade à vacinação por idade 
simples no estado. É um dia 
importante, porque vamos 
receber uma quantidade signi-
ficativa de vacinas e de três 
marcas. Vamos receber 42 mil 
doses da Coronavac, 37.440 
da Pfizer e 25.050 da Janssen”, 
anunciou Renan Filho. “A 
partir de amanhã vamos distri-
buir essas doses para os muni-
cípios”.

O novo lote de imunizan-
tes chega, nesta quinta-feira, 
ao Aeroporto Internacional 
Zumbi dos Palmares e será 
distribuído pelo Governo do 
Estado, através da Secretaria de 
Saúde (Sesau), aos municípios 

alagoanos. “Como sempre, o 
Estado recebe os imunizantes, 
faz o acondicionamento inicial, 
confere a quantidade e faz a 
distribuição proporcional para 
todas as cidades”, lembrou o 
governador, afirmando que 
Alagoas trabalha para avançar 
com o calendário de vacinação 
e assim imunizar toda a sua 
população contra a Covid-19.

“Alagoas é um dos estados 
que mais aplicam as doses que 
recebe e esse é o melhor cami-
nho contra a doença, nesse 
momento”, destacou o gover-
nador. Ele fez um apelo para 
que as pessoas que já tomaram 
a primeira dose retornem aos 
postos de vacinação em todo o 
estado para receber a segunda 
dose do imunizante.

“ V o c ê  q u e  t o m o u  a 
primeira dose, apareça para 
tomar a segunda e você que tá 
na dúvida se vai ou não tomar 
a vacina, eu gostaria de escla-
recer: hoje morrem muito mais 
gente entre as pessoas que não 
se vacinaram; inclusive estão 
morrendo mais pessoas jovens 
do que pessoas mais velhas em 
Alagoas, justamente porque a 

maior parte dos mais velhos já 
foi vacinada”, alertou Renan 
Filho.

O governador finalizou a 
transmissão desejando a todos 
um ótimo feriado de São João. 
“Espero que com a vacina, no 
próximo ano, o São João seja 
como sempre: com muita festa, 
com muito forró, com muita 
alegria e com muita diversão”.

Agilidade na vacinação - 
Em meados de maio deste ano, 
o Governo de Alagoas alcan-
çou uma importante marca, 
sendo o primeiro Estado 
brasileiro a ter concluído a 
vacinação de grupos prioritá-
rios, seguindo o que foi deter-
minado pelo Plano Nacional 
de Operacionalização da 
Vacinação contra Covid-19 
do Ministério da Saúde (MS). 
A Campanha de Vacinação 
contra a Covid-19 em Alagoas 
foi iniciada no último dia 19 de 
janeiro.

Recentemente, Alagoas foi 
também o primeiro estado do 
Brasil a finalizar a vacinação 
dos trabalhadores da indústria 
contra a Covid-19. O Estado 
iniciou a distribuição das vaci-
nas para que os municípios 
alagoanos imunizassem os 
trabalhadores da indústria no 
dia 21 de maio e, em menos 
de um mês, a vacinação desse 
público-alvo foi finalizada.

Governador anuncia vacinação 
para maiores de 44 anos em AL

MAIS 104.490 DOSES de vacinas contra a Covid-19 chegam ao estado hoje; Governo inicia a distribuição amanhã

Márcio Ferreira

Dulce Melo
MP/AL

O Ministério Público 
de Alagoas (MPAL), após 
a conclusão da Operação 
Thénardier, desencadeada na 
última terça-feira em Goiás, 
ofereceu denúncia contra 
James Dean Ramos Moraes, 
Ana Gabriela Ferreira do 
Nascimento e Carla Sales 
pelos crimes de associação 
criminosa, estelionatos consu-
mados, estelionatos tentados 
e falsas identidades. Os três 
utilizaram nomes de promo-
tores de Justiça de vários esta-
dos para a aplicação de golpes, 
entre eles uma promotora de 
Justiça de Alagoas.

O promotor de Justiça , 

Kleber Valadares, designado 
para o caso pelo procurador-
-geral de Justiça, Márcio 
Roberto Tenório de Albu-
querque, e que esteve à frente 
da operação, enfatiza o artigo 
171, de estelionato, que trata 
da obtenção ilícita de vanta-
gem ocasionando prejuízo 
alheio e, constitui-se, afirma, 
mediante fraude, erro, vanta-
gem ilícita, e prejuízo alheio.

De acordo com Valadares, 
James Dean era o responsável 
pelo planejamento das ações 
criminosas e quem efetivou 
diversos contatos com Prefei-
turas dos estados de Mato 
Grosso, Minas Gerais, Paraná 
e Rio Grande do Sul pedindo 
que fossem feitos depósitos 
para suporte à logística de 

trabalhos a serem desenvol-
vidos por falsos promotores.

“No entanto, como já 
havíamos relatado, o James 
não agia sozinho e sim com 
duas comparsas que são a 
Ana Gabriela e a Carla Sales. 
Ambas têm conivência e auxi-
liavam nas transações, inclu-
sive disponibilizando contas 
para as transferências dos 
valores que estipulavam para 
as vítimas. Gabriela foi quem 
se passou por uma promotora 
de Justiça do nosso Ministério 
Público de Alagoas para apli-
car o golpe. Com todos estes 
elementos comprobatórios, 
decidimos pela representação 
dos três”, declara o promotor 
Kleber.

Em sua sustentação, o 

membro ministerial elenca 
várias Prefeituras e secreta-
rias municipais com as quais 
James Dean manteve contato.

“Vale assinalar que em 
caderno apreendido na resi-
dência utilizada por James 
Dean e Ana Gabriela, para a 
realização dos crimes cons-
tavam centenas de órgãos 
públicos e cidades para os 
quais ambos ligaram colo-
cando em prática as fraudes”, 
diz parte da denúncia.

No caderno, continua, há 
menção expressa a nomes 
de pessoas e seus respecti-
vos CPF’s, telefones e contas 
bancárias para lograrem 
êxito na empreitada. Noutro 
trecho, o promotor Kleber 
Valadares reforça:

“Faz-se imperioso, nessa 
perspectiva, que James Dean 
Ramos Moraes, Ana Gabriela 
Ferreira do Nascimento e 
Carla Sales dos Santos sejam 
denunciados igualmente por 
estelionato na modalidade 
tentada, em continuidade 
delitiva, haja vista as inúme-
ras tentativas da associação 
criminosa em conseguir 
vantagem mediante fraude 
e lesão do patrimônio de 
outrem, as quais só não foram 
consumadas, por circunstân-
cias alheais ao ânimo dos 
agentes”.

Além do caderno foram 
apreendidos diversos tele-
fones e chips e James Dean 
confessou o cometimento dos 
crimes

OPERAÇÃO THÉNARDIER

MP denuncia três estelionatários que usavam 
nomes de promotores de Justiça em golpes 

Renan Filho anunciou que o Estado receberá 42 mil doses da CoronaVac, 37.440 da Pfizer e 25.050 da Janssen

Depois de ser ameaçado pelo 
ministro da Secretaria-Geral de 
Governo, Onyx Lorenzoni, em 
pronunciamento aos jornalistas 
na tarde de ontem, o deputado 
Luis Miranda (DEM-DF) usou 
as redes sociais para questio-
nar o presidente Jair Bolsonaro. 
“Sempre te defendi e essa é a 
recompensa?”, questionou o 
parlamentar.

Em denúncia revelada 
pelo jornal O Globo, o depu-
tado diz ter alertado o presi-
dente sobre um esquema de 
superfaturamento na negocia-
ção das vacinas Covaxin, da 
Índia. De acordo com matéria, 
o sobrepreço nas doses ultra-
passava  1.000% no valor real. 
Integrante da base bolsona-
rista, o irmão do deputado, 
Luís Ricardo Miranda, é servi-
dor do Ministério da Saúde e 
foi responsável por analisar a 
compra.

Ontem, Onyx advertiu o 
parlamentar: “Deputado Luis 
Miranda, Deus está vendo. Mas, 
o senhor não vai só se entender 
com Deus, vai se entender com 
a gente também. O senhor vai 

explicar e vai pagar pela irres-
ponsabilidade, mau-caratismo, 
má fé, denunciação caluniosa 
e produção de provas falsas”, 
disse. “Se o senhor achava que 
ia conseguir luz e talvez apoio 
para uma tentativa de eleição, 
deputado, o senhor errou”, afir-
mou. O ministro indicou que o 
irmão do parlamentar respon-
derá a um processo adminis-
trativo-disciplinar (PAD) pela 

Corregedoria-Geral da União 
(CGU).

“Diga a verdade presidente, 
e que de fato estivemos com o 
Senhor dia 20/03 e denuncia-
mos uma irregularidade na 
aquisição da Covaxin e que 
o Senhor deu o devido trata-
mento ao caso, conforme infor-
mou que o DG da PF receberia 
os documentos ainda no dia 
20/03”.
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“ESCUDO” DO GOVERNO, Onyx tentou ameaçar testemunhas e atrapalhar investigação sobre compra da vacina Covaxin

O presidente da 
CPI da Covid-
19 no Senado, 

Omar Aziz, afirmou ao Jornal 
da CBN que o ministro-chefe 
da Secretaria-Geral da Presi-
dência, Onyx Lorenzoni, teve 
comportamento de miliciano 
ao ameaçar uma testemunha 
que levantou a suspeita de irre-
gularidades no contrato assi-
nado pelo governo federal para 
a compra da vacina indiana 
Covaxin. Segundo o senador, 
o gesto pode configurar inter-
ferência na investigação. Omar 
Aziz afirmou que Onyx Loren-
zoni será chamado à Comissão 
Parlamentar de Inquérito.

Em um pronunciamento 
na noite de ontem, o ministro-
-chefe afirmou que o Planalto 
pediu à Polícia Federal a aber-
tura de uma investigação sobre 
as declarações do deputado 
Luis Miranda, que é irmão do 
servidor do Ministério da Saúde 
que alega que foi pressionado 

a assinar documentos para a 
importação da Covaxin. Onyx 
também disse que o governo 
vai solicitar um procedimento 

administrativo disciplinar para 
apurar a conduta do funcio-
nário público. O deputado e 
o irmão devem prestar depoi-

mento amanhã à CPI.
Para o presidente da CPI, 

discurso de Onyx traz uma 
série de incoerências. O minis-

tro, por exemplo, não desmen-
tiu que Luis Miranda e a família 
tivessem alertado Bolsonaro 
sobre as possíveis irregularida-
des. Aziz cita, ainda, que é estra-
nho o fato de o governo não ter 
tomado qualquer providência 
após a denúncia. Na avaliação 
do senador, a própria negocia-
ção da Covaxin envolve fatos 
suspeitos, como a rapidez das 
tratativas, o alto custo e a exis-
tência de um intermediário na 
compra da vacina, que sequer 
tinha aprovação da Anvisa.

Omar Aziz afirmou, ainda, 
que em seu primeiro contato 
com Luis Miranda, o deputado 
disse ter informações que pode-
riam ‘derrubar a república’. 
‘Entendo que se um deputado 
federal se oferece para falar 
sobre um assunto tão delicado, 
eu tenho obrigação de ouvi-
-lo’, disse Aziz. ‘É uma denún-
cia que pode dar muita dor de 
cabeça para qualquer gover-
nante’.

Omar Aziz: “Lorenzoni pareceu 
miliciano ameaçando pessoas”

Isac Nóbrega/PR

 Agência Câmara 

Soldado obediente do presidente Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni já ocupou diferentes ministérios no Planalto

LUIS MIRANDA PARA BOLSONARO:

“Sempre te defendi e 
essa é a recompensa?”

Bolsonarista, deputado ficou magoado com invertida no caso da Covaxin

Com a saída de Ricardo 
Salles do comando do Meio 
Ambiente, o governo Bolso-
naro acumula 16 demissões de 
ministros ao longo de dois anos 
e meio da gestão.

Salles, que pediu demis-
são ontem, é alvo de inquérito 
no STF por operação da Polí-
cia Federal que mira suposto 
favorecimento a empresá-
rios do setor de madeiras por 
meio da modificação de regras 
com o objetivo de regularizar 
cargas apreendidas no exterior. 
Joaquim Pereira Leite, secre-
tário da Amazônia e Serviços 
Ambientais, foi nomeado como 
novo ministro.

A saída de Salles é emble-
mática, já que era próximo do 
presidente e fazia sucesso com a 
militância bolsonarista, embora 
estivesse com a imagem arra-
nhada no cenário internacional 
por causa das queimadas na 
Amazônia.Outras demissões 
importantes ocorreram em 
março deste ano, quando Bolso-
naro cedeu a pressão política do 
centrão e trocou titulares de seis 
ministérios.

Uma delas foi a saída do 
general Fernando Azevedo e 

Silva, então titular do Ministé-
rio da Defesa. Ele foi substitu-
ído pelo então ministro da Casa 
Civil, Braga Netto. Para a Casa 
Civil foi deslocado, por sua vez, 
o general Luiz Eduardo Ramos, 
que estava na Secretaria de 
Governo.

O presidente ainda anun-
ciou Anderson Gustavo Torres, 
secretário da Segurança do 
Distrito Federal, como ministro 
da Justiça no lugar de André 
Mendonça, que voltou para o 
comando da AGU (Advocacia-
-Geral da União) no lugar de 
José Levi, que deixou o governo.

RICARDO SALLES

Ministro é o 16° a 
‘arrumar as malas’

As 16 demissões nos Ministérios

• Gustavo Bebianno
• Ricardo Vélez Rodríguez
• Carlos Alberto dos Santos Cruz
• Gustavo Canuto
• Osmar Terra
• Luiz Henrique Mandetta
• Sergio Moro
• Nelson Teich
• Abraham Weintraub
• Abraham Weintraub
• Marcelo Álvaro
• Eduardo Pazuello
• Ernesto Araújo
• Fernando Azevedo e Silva
• José Levi
• Ricardo Salles
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Agência Tatu

Pa r i c o n h a , 
l o c a l i z a d a 
no Sertão, é 

o município alagoano com 
maior percentual da popula-
ção que já completou a imuni-
zação contra a Covid-19, ou 
seja, que já tomou as duas 
doses necessárias, segundo 
informações coletadas pela 
Agência Tatu na plataforma 
Localiza SUS, do Ministério 
da Saúde.

A cidade tem uma esti-
mativa de 10.539 habitantes, 
conforme dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE) de 2020, e já 
imunizou o correspondente a 
28,83% da população total. 

Em segundo lugar aparece 
Mar Vermelho, que já vacinou 
14,31% de uma população de 
3.924 habitantes com as duas 
doses, sendo considerada a 
segunda cidade com a menor 
população do estado; e, em 
seguida, Porto Real do Colé-
gio, que aplicou a 2ª dose em 
13,47 % dos seus 20.112 habi-
tantes.

Do outro lado, a cidade 
de Campo Alegre registrou o 
menor número de aplicações 
da segunda dose do imuni-

zante, correspondendo a 
apenas 4,71% de seus 57.537 
habitantes. Em seguida vem 
a cidade da Barra de São 
Miguel, que, de uma estima-
tiva de 8.378 habitantes, vaci-
nou com a segunda dose 5,56 
%. Ocupando o terceiro lugar, 
com uma estimativa de 34.692 

habitantes, está a cidade de 
São Luís do Quitunde com 
5,74 % de vacinados. 

Além disso, Pariconha 
também sai na frente na apli-
cação da primeira dose, conta-
bilizando 40,33% de pessoas 
vacinadas. Mar Vermelho 
também se mantém em 

segundo lugar na primeira 
dose, correspondendo a 
30,57%. E em  terceiro lugar 
vem a cidade de Porto Real 
do Colégio resultando em 
28,74%.

VACINÔMETRO
De acordo com os dados 

da  Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesau), até essa terça-
-feira(22), 1.226.580 doses das 
vacinas contra a Covid-19 
foram aplicadas em todo o 
estado. São 896.278 pessoas 
vacinadas com a primeira 
dose e 330.302 já imunizadas 
com a segunda dose.

Covid-19: Pariconha é a cidade 
alagoana que mais imunizou

PLATAFORMA LOCALIZA SUS, do Ministério da Saúde, aponta 28,83% dos pariconhenses vacinados contra o coronavírus

Ascom/Prefeitura de Pariconha

Vacinação de indígenas 
na cidade de Pariconha
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O que fazer na chuva para não perder a cobertura do seguro Auto

Vários pontos de Maceió 
ficaram alagados por 
causa das fortes chuvas 

que caem desde a madru-
gada desta terça-feira (15). Em 
menos de 24 horas, choveu 
mais de 100 milímetros em 
alguns pontos de Maceió, 
cerca de 25% do esperado para 
todo o mês.

Um veículo Toyota/Hilux 
caiu em córrego, no bairro 
da Levada, após o motorista 
tentar transitar na região 
alagada com as chuvas inten-
sas da capital. 

Uma dúvida comum entre 
os proprietários de veículos é 
sobre a cobertura do seguro 
auto para enchentes e alaga-
mentos. Afinal, o seguro 
cobre danos ao veículo causa-
dos pela água nesse tipo de 
desastre? Depende do tipo de 
cobertura que você contratou. 
Todos os seguros com cober-
tura compreensiva incluem 
proteção contra fenômenos 
naturais (deslizamento de 
terra, granizo, alagamento e 
objetos que caíram no carro). 

A cobertura compreensiva 
é a apólice completa e é a que a 
maioria dos brasileiros fazem. 
Existem outras modalidades 
de seguros, que oferecem 
cobertura contra incêndio e 
roubo, por exemplo, e que não 
incluem a assistência em casos 
de danos ao carro devido a 

chuvas fortes e alagamentos. 
Portanto, é preciso tomar 
cuidado porque as outras 
coberturas não vão proteger o 
carro contra as enchentes.

Mas a dúvida tem razão de 
ser. É que essa cobertura não 
é válida para toda e qualquer 
situação envolvendo alaga-
mento, enchente e inundação. 
Os danos serão cobertos se 
tiverem sido provocados pelo 
desastre natural, mas não se 
o motorista tiver exposto o 
carro a risco deliberadamente.

Por exemplo, se seu carro 
estava estacionado e a rua 

alagou, o seguro cobrirá os 
danos. O mesmo ocorrerá se a 
água da chuva invadir a gara-
gem da sua casa ou prédio 
enquanto seu carro estiver 
ali. Agora, se você sai com o 
carro na chuva e enfrenta ruas 
alagadas, se força o funcio-
namento do carro mesmo ele 
não tendo condições de conti-
nuar, o seguro não cobrirá os 
eventuais danos.

EXCLUSÃO DE COBERTURA
A negativa de cobertura 

para danos provocados por 
mau uso do veículo não valem 

apenas para alagamentos e 
enchentes. No caso da ressaca, 
por exemplo, pode ou não 
haver cobertura.  A cobertura 
para ressaca é válida quando 
o carro está na rua ou estacio-
nado e a maré o atinge. Não 
seria válida, por exemplo, se 
o motorista resolver dirigir na 
areia da praia e se aproximar 
do mar.

Aliás, danos causados ao 
veículo quando ele trafega por 
estradas ou caminhos impedi-
dos, não abertos ao tráfego ou 
de areias fofas ou movediças 
jamais são cobertos.

CONCLUSÃO
Em suma, felizmente, a 

cobertura contra enchentes 
que causem submersão total 
ou parcial do veículo está 
inclusa em todas as apólices 
de seguro de automóveis 
completas ou “compreen-
sivas” que incluem ainda 
vendaval, terremoto, roubo, 
colisão, incêndio etc. Essa 
proteção é uma exigência da 
Superintendência de Segu-
ros Privados (Susep) para os 
pacotes de seguro de automó-
veis completos desde 2004.

No entanto, quando o 
consumidor contrata este 
seguro, é importante estar 
atento a todos os detalhes 
do contrato, incluindo as 
cláusulas de exclusão. Além 
disso, a apólice restrita de 
seguro de automóveis que 
cobre apenas os riscos de 
raio, incêndio, explosão e 
roubo ou furto não garante 
indenização para alagamen-
tos e enchentes de qualquer 
natureza.

Gostou do tema de hoje? 
Acompanhe também nosso 
quadro “Momento Seguro” 
todas as quintas feiras na 
rádio 98,3 FM, a partir das 
7h30 e, na TVMAR (Canal 525 
NET), a partir das 9h. Partici-
pem com suas perguntas!  Até 
a próxima se Deus quiser! 
Um grande abraço! 

Internet
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Agência Tatu

Pa r i c o n h a , 
l o c a l i z a d a 
no Sertão, é 

o município alagoano com 
maior percentual da popula-
ção que já completou a imuni-
zação contra a Covid-19, ou 
seja, que já tomou as duas 
doses necessárias, segundo 
informações coletadas pela 
Agência Tatu na plataforma 
Localiza SUS, do Ministério 
da Saúde.

A cidade tem uma esti-
mativa de 10.539 habitantes, 
conforme dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE) de 2020, e já 
imunizou o correspondente a 
28,83% da população total. 

Em segundo lugar aparece 
Mar Vermelho, que já vacinou 
14,31% de uma população de 
3.924 habitantes com as duas 
doses, sendo considerada a 
segunda cidade com a menor 
população do estado; e, em 
seguida, Porto Real do Colé-
gio, que aplicou a 2ª dose em 
13,47 % dos seus 20.112 habi-
tantes.

Do outro lado, a cidade 
de Campo Alegre registrou o 
menor número de aplicações 
da segunda dose do imuni-

zante, correspondendo a 
apenas 4,71% de seus 57.537 
habitantes. Em seguida vem 
a cidade da Barra de São 
Miguel, que, de uma estima-
tiva de 8.378 habitantes, vaci-
nou com a segunda dose 5,56 
%. Ocupando o terceiro lugar, 
com uma estimativa de 34.692 

habitantes, está a cidade de 
São Luís do Quitunde com 
5,74 % de vacinados. 

Além disso, Pariconha 
também sai na frente na apli-
cação da primeira dose, conta-
bilizando 40,33% de pessoas 
vacinadas. Mar Vermelho 
também se mantém em 

segundo lugar na primeira 
dose, correspondendo a 
30,57%. E em  terceiro lugar 
vem a cidade de Porto Real 
do Colégio resultando em 
28,74%.

VACINÔMETRO
De acordo com os dados 

da  Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesau), até essa terça-
-feira(22), 1.226.580 doses das 
vacinas contra a Covid-19 
foram aplicadas em todo o 
estado. São 896.278 pessoas 
vacinadas com a primeira 
dose e 330.302 já imunizadas 
com a segunda dose.

Covid-19: Pariconha é a cidade 
alagoana que mais imunizou

PLATAFORMA LOCALIZA SUS, do Ministério da Saúde, aponta 28,83% dos pariconhenses vacinados contra o coronavírus

Ascom/Prefeitura de Pariconha

Vacinação de indígenas 
na cidade de Pariconha
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Concurso FALLING WALL LAB BRAZIL de inovação

Programa de bolsa Helmut Schmidt - Alemanha
Fonte: DAAD

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

Bolsa de Pesquisa Curatorial Brasil-Alemanha-França 2021
Fonte: DAAD

DAAD anuncia que já estão abertas 
as inscrições para o Programa Helmut 
Schmidt. O programa concede bolsas 
para oito cursos de master na área de 
Políticas Públicas e Boa Governança 
na Alemanha. 
Os candidatos podem esco-
lher entre cursos em inglês ou 
alemão oferecidos por oito insti-
tuições alemãs:
•Hochschule Bonn-Rhein-Sieg | 
Analysis and Design of Social Protec-
tion Systems (curso em inglês, quatro 
semestres);
•Universität Magdeburg | Peace and 
Conflict Studies (curso em inglês, 
quatro semestres);
•Universität Passau | Development 
Studies (curso em inglês, quatro 

semestres);
•Universität Duisburg-Essen | Master 
of Development and Governance 
(curso em inglês, dois semestres);
•Willy Brandt School of Public Policy 
at the University of Erfurt | Master of 
Public Policy (MPP) (curso em inglês, 
quatro semestres);
•Hochschule Osnabrück | Mana-
gement in Non-Profit Organisations 
(curso em alemão, quatro semes-
tres);
•Universität Passau | Master of Gover-
nance and Public Policy (curso em 
inglês e alemão, quatro semestres);
•Universität Potsdam | Master of 
Public Management (MPM) (curso 
em inglês, dois semestres).
Além da graduação completa até o 

momento da candidatura, é neces-
sário ter rendimento acadêmico 
excelente e bons conhecimentos de 
alemão ou inglês. Os selecionados 
ganham uma bolsa mensal no valor 
de 861 euros, auxílio para passagem 
aérea de 1.575 euros, seguro-saúde e 
curso preparatório de alemão de seis 
meses na Alemanha (iniciando em 
abril de 2022).
Em 2021, as inscrições estarão aber-
tas de 01/06 a 31/07 para jovens 
formados em Ciências Sociais, Ciên-
cias Políticas, Direito, Administração 
Pública, Economia ou áreas afins. 
Mais informações no site do DAAD 
Brasil. Em caso de dúvidas, envie um 
e-mail para o endereço: aufbau@
daad.org.br.

A City University of Hong Kong está 
oferecendo uma excelente oportuni-
dade aos estudantes internacionais 
na forma de programas totalmente 
financiados para o ano acadêmico 
de 2021-2022
Para serem elegíveis, os candida-
tos devem ser admitidos em um 

programa de bacharelado em tempo 
integral na CityU, bem como atingir 
pontuações mínimas nos seguin-
tes testes de proficiência na língua 
inglesa: IELTS - 6,5 TOEFL IBT - 79 
TOEFL PBT - 550.
Mais informações em https://bit.
ly/35uje93 .

O Goethe-Institut e o Serviço Cultural 
do Consulado Geral da França no Rio 
de Janeiro lançaram a convocatória 
para a Bolsa de Pesquisa Curato-
rial Brasil-Alemanha-França 2021. 
O edital é voltado para curadores, 
curadoras e coletivos de curadores 
de artes visuais com até 10 anos de 
trajetória profissional, baseados em 
qualquer região do Brasil.
A premiação consiste no comissiona-
mento de um processo de pesquisa 
e a subsequente realização de um 
projeto que envolva colaborações no 
Brasil, França e Alemanha. O objetivo 
principal dessa bolsa é fomentar a 
troca cultural entre agentes e insti-
tuições de arte nos referidos países 
e contribuir para a formação de cura-
dores que estejam nos primeiros 10 
anos de suas trajetórias profissionais.
 As candidaturas devem indicar insti-
tuições, associações ou espaços 
independentes da cidade do Rio de 

Janeiro com os quais gostariam de 
desenvolver parcerias para a realiza-
ção do projeto final. Não são exigidas 
cartas de anuência das instituições no 
ato da inscrição. 
A Bolsa de Pesquisa Curatorial Brasil-
-Alemanha-França 2021 oferece uma 
premiação no valor de R$ 30.000,00 
para a realização da fase de pesquisa. 
Quem for selecionado será responsá-
vel, também, por administrar o uso da 
bolsa de acordo com as necessida-
des de seu projeto. Além da Bolsa de 
Pesquisa, o prêmio também contem-
plará um orçamento de R$ 30.000,00 
para a realização da atividade final em 
2022, que pode ter qualquer modelo 
de ação, como exposições, seminá-
rios, publicações, sites, grupos de 
estudo, e outros formatos híbridos de 
troca de conhecimento. 
Inscrições até  30 de Julho de 2021. 
Maiores informações em https://bit.
ly/3gKIkH9.

A queda do Muro de 
Berlim,  importante 
marco na história 

mundial,  serviu como inspi-
ração para o surgimento do 
Falling Wall Conference.  
Segundo seus organizadores, 
se este fato histórico signifi-
cou  um novo momento pela 
liberdade e pela quebra de 
barreiras físicas e imaginárias 
na Alemanha e no mundo, 
as conferências significam a 
ânsia de buscar respostas para 
a seguinte questão: quais são 
as próximas paredes a cair na 
ciência e na sociedade?”

A cada ano, as institui-
ções acadêmicas organizam 
os Laboratórios Falling Walls 
locais em uma competição que 
leva os melhores projetos de 
pesquisa, planos de negócio 
ou iniciativas sociais interna-
cionais inovadoras ao concurso 

final, normalmente sediado em 
Berlim. Desde o ano passado, 
no entanto, mudanças foram 
incrementadas devido à pande-
mia; mas nada que retire a 
importância do evento. 

No Brasil, o Falling Wall 
Lab está situado em São Paulo, 
e já está recebendo inscrições 
para o concurso. Estudantes, 
empresários, pesquisadores em 
início de carreira e acadêmicos 
de todas as disciplinas podem 
participar. Para tanto, devem 
apresentar sua ideia em apenas 
3 minutos, apresentando uma 
inovação que cria um impacto 
positivo na ciência e na socie-
dade. Os ganhadores defende-
rão seus projetos no concurso 
global em 09 de novembro, 
durante a conferência.

Jonas Cunha da Silva, estu-
dante do curso de engenharia 
de bioprocessos da Universi-

dade Federal do Pará (UFPA), 
apresentou como proposta 
um bioplástico líquido, feito a 
partir de cascas de frutas, que 
funciona como uma película 
protetora, prolongando a vida 
útil de alimentos. Com este 
projeto, além de propor uma 
forma de  diminuir o desper-
dício na cadeia agrícola e de 
alimentação, Jonas foi eleito o 
inovador de 2020.

O Falling Wall Lab Brazil 
é um concurso da instituição 
alemã Falling Walls Founda-
tion organizado pelo DWIH 
São Paulo, em parceria com o 
Serviço Alemão de Intercâmbio 
Acadêmico (DAAD), o Minis-
tério das Relações Externas da 
Alemanha,  a EURAXESS Brasil 
e a Inova Unicamp. Para obter 
mais informações e apresentar 
candidatura, visite https://bit.
ly/3wNmLvl. 


