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PRESO NO CEARÁ LÍDER DE QUADRILHA QUE EXTORQUIA DINHEIRO DE HOMENS SOB A AMEAÇA DE ‘VAZAR’ FOTOS ÍNTIMAS

LÍDER DA MILÍCIA GARDÊNIA AZUL FOI PRESO NO INTERIOR DA PARAÍBA E SERÁ LEVADO PARA O RIO DE JANEIRO

PRISÃO DE MILICIANO PODE 
ESCLARECER CASO MARIELLE
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PREVENÇÃO

Defesa Civil ‘veste’ as 
encostas com lonas

A Prefeitura de Maceió 
fez ontem a substituição das 
lonas que cobriam barreiras 
nas encostas da Avenida Leste-
-Oeste, no trecho que fica entre 

o Jacintinho e Mangabeiras. A 
medida visa reduzir os impac-
tos da chuva nessas regiões 
onde há riscos de deslizamentos 
de barreiras. O material colo-

cado há alguns meses estava 
danificado e sem serventia, o 
que exigiu a reposição de lonas 
novas. O método ajuda, mas 
não tem 100% de eficácia.

Numa reunião ocorrida 
hoje pela manhã, na sede do 
Ministério Público, o diretor 
da Perícia Oficial, Manoel 
Melo Filho, e o coronel Elias 

Oliveira, secretário-adjunto 
de Segurança Pública, pedi-
ram  a abertura de 100 vagas 
para sepultamentos nos cemi-
térios públicos de Maceió. 

Barreiras que ficam na Avenida Leste-Oeste foram cobertas por lonas novas; medida preventiva  para evitar deslizamento                                                                                                                

Com redução no número de casos, UTIs começam a esvaziar em Alagoas

Chefe do MP, Márcio Roberto disse que vai conversar com a gestão de JHC

3

Ocupação de leitos 
de UTI reduz 35% 

Mais 100 vagas nos 
cemitérios públicos

COVID-19

PLEITO INUSITADO
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Antônio Pereira * Jornalista

Simplesmente emocio-
nante e reconfortante o novo 
episódio do documentário 
sobre a ascensão da advo-
gada/maquiadora/cantora, 
Juliette Freire no GloboPlay. 
Um sopro de esperança 
depois de tantos dias de sofri-
mento.

De maneira bem didática, 
como deve ser um documen-
tário, Juliette mostra seu prin-
cipal lado, o lado que cativou 
milhões  de  bras i le i ros , 
elevando nossa perspectiva 
para a vida: Juliette é mais 
humana do que nunca.

A humanidade de Juliette 
se mostra perfeita desde o 
primeiro segundo do episó-
dio, mostrando como foi o 
impacto ‘violento’ da sua 
saída da casa mais vigiada do 
Brasil. Em choque, a grande 
vencedora do reality da 
Globo, revela seu deslumbra-
mento e também seus medos, 
receios e como viverá daqui 
para frente sendo uma cele-
bridade.

Para além do fenômeno, 
Juliette arreia ao falar do 
futuro e de como será sua 
vida, tendo que viver cercada 

de pessoas, envolta em uma 
redoma de idolatria e reco-
nhecimento.

Mais do que nunca, Juliette 
continua sendo Juliette, ou 
seja: sua realidade de mulher, 
nordestina e dona do seu 
próprio nariz, desmonta este-
reótipos, desnudando uma 
série de questionamentos que 
muitos fizeram e fazem com 
relação à sua autenticidade.

As lágrimas do grande 
Gilber to  Gi l  durante  a 
primeira live da vida de 
Juliette mostram claramente 
a força que tem esta mulher. 

Sua representatividade das 
nossas raízes culturais é 
gritante. Juliette mostra isso 
a cada frase, a cada momento 
de vida com seus amigos, que 
também vivem este momento 
de deslumbre.

Em resumo: valeu muito a 
pena ter vivido com ela tudo 
isso que está acontecendo. 
Ainda mais agora, quando 
estamos diante de um abismo 
político, cultural e moral. 
Juliette mostra, mais uma vez 
que há saída. Que não deve-
mos desistir dos nossos sonhos 
de um país melhor, de um 

mundo melhor. Ela e nós pode-
mos, realmente, conseguir isso.

Ainda há esperança na 
humanidade quando a gente 
ver uma figura como Juliette. 
Nordestina, lutadora, verda-
deira guerreira de uma 
geração, que batalha, sofre 
e continua com sorriso no 
rosto, apesar dos pesares.

Parabéns Juliette, sua 
energia, energiza todos nós. 
Siga em frente. Não tenho 
dúvida que ela vai seguir 
com os pés no chão, apesar 
do mundo fantástico que está 
desbravando agora.

Marcelo Firmino  * Jornalista Etienne Du Jardin  * Cofundadora e CPO da Mimo Live Sales

Em meio à pandemia com 
mais de 550 mil mortos e o 
permanente negacionismo do 
governo, Jair Bolsonaro não 
consegue ser solidário nem 
no câncer.

Há duas coisas práticas e 
bastante emblemáticas para 
entender o caráter do governo 
dele.

A primeira, também na 
saúde, é que Bolsonaro vetou 
um projeto que facilitava 
o acesso a remédios orais 
contra câncer por meio dos 
planos de saúde.

Esse projeto beneficiaria 
milhares de pacientes que 
pagam caro para ter um plano 
de saúde, mas que não são 
assistidos como deveriam. O 
argumento foi de que isso iria 
impedir os planos de faturar 
mais.

Ou seja, a vida humana 
não importa. Lembra bem 
aquela história do “e daí(?) eu 
não sou coveiro”…

A outra história é o veto a 
lei que garantia ajuda finan-

ceira para as escolas públicas 
instalarem internet para o 
acesso dos alunos pobres.

O projeto foi aprovado 
pela Câmara e foi vetado 
pelo presidente,  mesmo 
sabendo que o dinheiro para 
financiar o acesso dos estu-
dantes e professores à rede 
mundial de computadores 
viria do Fundo de Universa-
lização dos Serviços de Tele-
comunicações (Fust), que 
são contribuições obrigató-
rias das concessionárias do 
sistema de telefonia.

Ou seja, quando o assunto 
é a dor do ser humano ou 
a necessidade de ajudar a 
pobreza não há nenhuma 
ressonância no governo de 
Bolsonaro.

Mas, por outro lado, 
quando se trata de ajudar 
a cúpula do Centrão aí se 
autoriza a liberação de R$ 4 
bilhões para o Fundo Eleito-
ral bancar as campanhas das 
próximas eleições.

Dizer mais o quê?

O mundo não é binário. 
E um dos nossos grandes 
erros é querer tratar assun-
tos complexos como se eles 
fossem binários. Não são! 
Inclusive, em casos de grande 
complexidade é provável 
que tenhamos abordagens 
(e pensares) diferentes para 
a mesma coisa. Pois entre o 
preto e o branco, temos uma 
gama gigantesca de tons de 
cinza.

Um dos assuntos comple-
xos do momento se deu por 
conta do Richard Branson 
e Jeff Bezos e seus rolês no 
espaço. A discussão sobre 
homens bilionários “quei-
mando” dinheiro para explo-
rar o além-Terra na maior crise 
sanitária da atualidade, onde 
países subdesenvolvidos se 
afundam em crise econômica 
e nosso legado ambiental é 
terrível por conta da explora-
ção de recursos naturais, era 
certo. Eu não tinha dúvida de 
que isso aconteceria.

Li alguns posts sobre isso, 
onde se falava do abismo das 
desigualdades no planeta e 
questionando se esses bilio-
nários também não deveriam 
estar preocupados em resol-
ver problemas sociais atra-
vés de soluções de impacto, 
e concordo com esse questio-
namento. Mas também acom-
panhei os fóruns de ciência 
no dia do lançamento e sei o 
quanto uma iniciativa assim 
é importante para o avanço 
tecnológico do planeta, já que 

são as viagens ao espaço - e a 
ficção científica - que move-
ram grande parte das inova-
ções do mundo nos últimos 
50 anos. Sem falar que é a 
ciência falando, em um ano 
onde existem pessoas que 
acreditam que a terra é plana, 
né?

Ambas as abordagens 
estão certas.

E podemos abrir mais 
um monte de outros prós e 
contras sobre o tema e discu-
tir por horas. Essa é a tal gama 
cinza à qual me refiro.

O que eu gostaria de 
verdade, é que assim como 
na ficção científica, onde 
imaginamos como deveria 
ser o mundo e colocamos 
toda energia possível para 
realizar tal qual pensamos - o 
que é ótimo, pois foi graças à 
ficção científica dos desenhos 

e filmes dos anos 60, 70 e 80 
que as vídeochamadas estão 
aí e tenho uma startup de 
live commerce, onde a venda 
acontece em real time por 
vídeo dentro de uma telinha 
que cabe na mão), também 
buscássemos a ficção social 
com tanto empenho. E paixão.

Que as pessoas, principal-
mente os bilionários, fossem 
capazes de imaginar uma 
sociedade mais justa, equâ-
nime e diversa, onde a tecno-
logia, recursos e inovações 
são para todas e todos e que 
essa Ficção Social fosse nosso 
guia. Que trabalhássemos 
todos os dias e todo o tempo 
para realizar isso. Pois se é 
legal estar perto dos outros 
planetas, imaginem só o quão 
incrível seria se ninguém 
mais morresse de fome e frio 
um dia. 

Bolsonaro não é solidário 
nem no câncer…

Ficção científica X ficção social: 
não são dicotomias

Vamos continuar falando de 
Juliette Freire por muito tempo ainda



O p r e f e i t o 
de Maceió 
a n u n c i o u , 

em suas redes sociais, a ante-
cipação do calendário da 
vacinação contra a Covid-19. 
A partir das 13h de hoje, as 
pessoas com 30 anos já pode-
rão receber a primeira dose 
do imunizante em um dos 
oito pontos distribuídos pela 
capital.

“Na olimpíada da vacina, 
Maceió é ouro. Prepara o 
braço que a idade baixou. 
Hoje às 13h, 30+”, anunciou o 
prefeito JHC.

Com o avanço do aten-
dimento,  o  cronograma 
dos próximos dias fica da 
seguinte forma: amanhã, 
a vacinação segue com as 

pessoas com 30 anos. Para 
o próximo sábado,  está 
prevista a vacinação do 
grupo de 29 anos.

Um dos principais veto-
res da eficiência do processo 

de imunização em Maceió, o 
Corujão da Vacina funciona 
até as 21h nos drive-thrus da 
Justiça Federal e do Estacio-
namento do Jaraguá e nos 
shoppings Maceió e Pátio. 

Os outros quatro pontos fixos 
de vacinação funcionam na 
Praça Padre Cícero (Benedito 
Bentes), Papódromo (Vergel), 
Terminal do Osman Loureiro 
e Ginásio Arivaldo Maia 
(Jacintinho) das 9h às 16h.

A  a d m i n i s t r a ç ã o  d a 
segunda dose da Astrazeneca 
segue em todos os pontos de 
vacinação. Já a da Coronavac 
no Shopping Pátio (Benedito 
Bentes).

CONFIRA A DOCUMENTAÇÃO 
PARA SE VACINAR
Para receber a primeira 

dose da vacina, os usuários 
devem apresentar documento 
de identificação com foto, CPF 
e comprovante de residência 
(original e cópia).

As gestantes deverão 
apresentar, além destes docu-
mentos, prescrição médica 
e comprovante de estado 
gestacional, que pode ser feito 
com o Cartão de Acompanha-
mento da Gestante/Pré-natal. 
As puérperas devem apresen-
tar documentos de identifi-
cação, CPF, comprovante de 
residência, prescrição médica 
e a declaração ou certidão de 
nascimento da criança.

Para a segunda dose, a 
pessoa deve apresentar apenas 
o documento de identificação 
e o cartão de vacinação. Quem 
tem a data da segunda dose da 
Astrazeneca marcada para até 
o dia 31 já pode tomar a vacina, 
cujo calendário foi antecipado 
no último sábado.
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Prefeitura antecipa vacinação                                                                                               
para pessoas com 30 anos

PREFEITO JHC:  “Na olimpíada da vacina, Maceió é ouro; prepara o braço que a idade baixou; hoje às 13h, 30+”

A comunidade do Vergel 
do Lago passa a contar com 
um espaço adequado para 
o lazer, convívio social e 
prática de atividades físicas. 
É que o prefeito de Maceió, 
JHC, fez a entrega da Praça 
Virgem dos Pobres I total-
mente revitalizada.

Com as reformas, a Praça 
Virgem dos Pobres agora 
passa a contar com novas 
calçadas,  equipamentos 
para a prática de atividade 
física, e parque sustentável 
para as crianças. Além disso, 
foi contemplada com nova 
pintura da Capela do local e 
da Associação dos Morado-
res.

C o m o  r e c o n h e c e  o 
prefeito de Maceió, JHC, 

mais uma obra de interven-
ção pública e que traz para 
a comunidade um ambiente 
para viver em harmonia, em 
um local para leitura, conver-
sas e atividades físicas e lúdi-
cas. “Onde antes tinha barro, 
hoje é uma praça descente, 
com boa iluminação e um 
local que as pessoas podem 
praticar atividade física, de 
convívio social”, comemora.

Wi l i t a l a n e  L o p e s  d e 
França, conhecida carinhosa-
mente por “Lu”, Moradora da 
Favela Sururu, afirma que a 
praça, onde já era importante 
para a comunidade, ficou 
ainda mais bonita depois da 
revitalização. “Agora temo 
um local ainda mais cheio de 
beleza”.

As áreas de barreira com 
risco de deslizamento na 
capital começaram a rece-
ber, ontem, da Prefeitura de 
Maceió a aplicação e substi-
tuição de lonas de contenção. 
A ação teve início na Avenida 
Leste Oeste, entre os bairros 
de Jacintinho e Mangabeiras.

Os trabalhos estão sendo 
executados pela Defesa Civil 
de Maceió e a Superintendên-
cia Municipal de Desenvolvi-
mento Sustentável (Sudes). 
A ação, que é uma medida 
paliativa, visa minimizar os 
impactos da chuva nas regiões 
onde há risco de deslizamento 
e fazer a substituição perió-
dica de trechos onde a lona, 
mesmo já tendo sido instalada 

esse ano, sofreu desgaste. 
Como informa o diretor 

operacional, Osvaldo Pala-
gani, o órgão seguirá com a 
programação ao longo do 
segundo semestre e a progra-
mação prevê a instalação de 
lonas nos bairros do Mutange/
Bebedouro e Feitosa/Jacin-
tinho. Somente no primeiro 
semestre deste ano foram 
instalados 1936 metros de 
lona em 31 diferentes pontos 
de Maceió.

Palagani explica ainda 
que o primeiro local a ser 
beneficiado foi na barreira da 
Avenida Leste Oeste, e que 
a programação segue nos 
pontos mais críticos, de acordo 
com levantamento do órgão.

REVITALIZAÇÃO EM BARREIRAS...

JHC entrega praça
no Vergel do Lago

...Defesa Civil utiliza 
lonas de contenção

Fortalecer a parceria entre os 
órgãos para dar continuidade à 
intensificação das ações de fiscali-
zação no município de Maceió. Esse 
foi o propósito do encontro entre o 
coordenador da Vigilância Sanitária 
de Maceió e do Procurador-Geral de 
Justiça do MPE/AL, Márcio Roberto 
Tenório Albuquerque.  

Durante a exposição sobre o 
novo perfil de atuação da Vigilância 
Sanitária Municipal, foram apre-
sentadas inúmeras operações reali-
zadas pelas equipes, abordando 
diretamente estabelecimentos de 
produtos bastante consumidos pela 
população, como supermercados, 
açougues, mercadinhos, panifica-
ções, laticínios, etc.

Com o registro fotográfico das 
fiscalizações, foi possível mostrar 
as melhorias implementadas nesses 
locais após a ação da Visa de Maceió 
e o volume de alimentos impróprios 
para o consumo humano apreen-
dido, que chega a quase 30 tonela-
das de produtos, de janeiro a junho 
deste ano. Para o coordenador geral 
da Visa, Airton Santos, o encontro 
com membros do do Ministério 
Público só vem a fortalecer o traba-
lho que a Prefeitura de Maceió tem 
desenvolvido junto a cerca de 90 
segmentos comerciais no municí-
pio. “Não só resguardando a saúde 
do maceioense, mas atuando no 
disciplinamento dessas atividades 
junto aos comerciantes”, disse.

MAIS OPERAÇÕES
Vigilância 
Sanitária e 
MPE ‘apertam’
fiscalizações

Secom Maceió

Itawi Albuquerque/Secom Maceió

Isabela Keyla Silva (Estagiária)/Defesa Civil de Maceió 

Crianças e jovens contam com um local para desenvolver atividades lúdicas

Lona de contenção foi reaplicada pela Defesa Civil na Avenida Leste Oeste
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Secom Alagoas

De  a c o r d o 
com o bole-
tim emitido 

ontem pela Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesau), a 
taxa de ocupação de leitos de 
UTI exclusivos para Covid-19 
na rede pública de Alagoas 
estabilizou em 35%. Apesar 
da redução significativa, a 
população deve manter todos 
os cuidados relacionados ao 
combate à pandemia, como a 
utilização de máscaras ao sair 
de casa, a higienização perió-
dica das mãos e o respeito aos 
protocolos de distanciamento 

social.   
Em Maceió, a taxa está 

ainda menor, com 28% de 
ocupação. A queda percentual 
foi mencionada pelo secretário 
de Estado da Saúde, Alexan-
dre Ayres, em publicação nas 
redes sociais na noite da última 
quarta-feira. “O nosso boletim 
de ocupação de UTI Covid-19 
estabilizou em 35%, então é 
uma grande vitória da Saúde 
pública em Alagoas. Uma vitó-
ria do povo alagoano”, come-
morou o secretário Alexandre 
Ayres. “Vamos seguir em 
frente. Enfrentando a pande-
mia, vencendo a Covid para 
que a gente possa retomar a 

nossa normalidade”. 
A retração nos indicado-

res decorre da atuação do 
Governo do Estado que, além 
de assumir com eficácia o 
protagonismo na campanha 
de imunização (incluindo os 
repasses do programa Vacina 
Alagoas para os municípios 
acelerarem a vacinação), inau-
gurou quatro grandes hospi-
tais – uma na capital e três no 
interior – em plena pandemia 
e não mediu esforços e inves-
timentos para salvar o maior 
número de vidas alagoanas.

MANTENHA OS CUIDADOS 
Mas a luta contra a Covid-

19 não acabou. O pneumo-
logista Artur Gomes Neto, 
diretor médico da Santa Casa 
de Misericórdia de Maceió, 
adverte: “A pandemia não está 
controlada!”.  Segundo o espe-
cialista, a pandemia está sobre 
extrema vigilância, e foi justa-
mente isso que levou a queda 
do número de casos.

“Eu fiquei extremamente 
preocupado quando vi as 
pessoas mais uma vez pensa-
rem que o relaxamento natural 
das medidas significasse que 
a pandemia estivesse contro-
lada”, aponta o médico. “Uma 
vez havendo relaxamento das 
pessoas em relação às medidas 

sanitárias de proteção – espe-
cialmente em relação ao uso 
de máscara e aglomeração em 
locais fechados e abarrotados 
de gente –, sobretudo com os 
que não foram vacinados, a 
gente vai ter a terceira onda.  
A preocupação nossa é com 
relação a uma possível cepa 
nova. Temos que continuar em 
alerta”, explica Artur Gomes 
Neto.  

E para que as taxas de 
ocupação de leitos caiam ainda 
mais é preciso continuar atento 
aos cuidados no combate ao 
vírus, inclusive para evitar a 
proliferação de novas varian-
tes. 

Ocupação de leitos de UTI cai 
para 35% em AL, diz Sesau

MESMO COM REDUÇÃO, governo alerta para população manter cuidados relacionados ao combate à pandemia

Policiais civis do 17º 
Distrito Policial (17ºDP) de 
Marechal Deodoro deram 
cumprimento a três manda-
dos de prisão em União 
dos Palmares que resultou 
na prisão de três pessoas 
acusadas de um homicídio 
ocorrido em 2012 na cidade 
de Marechal Deodoro.

Foram presas uma 
mulher de 62 anos, a filha 
dela de 31 anos e o filho de 
35 anos. Ele são acusados 
de participarem da morte 
de José Adeílson Batista, 
ocorrido no Povoado 
Bosque da Massagueira. A 
vítima foi morta a paula-
das, enterrada em cova rasa 
e o corpo foi encontrado 48 
horas depois do crime por 
seus familiares.

De acordo com as infor-
mações do chefe de opera-
ções do 17ºDP, Antônio 
Augusto, o crime se deu 
por disputa patrimonial.

O cumprimento dos 
mandados de prisão 
ocorreu ontem. Os três 
estão presos no Centro 
Integrado de Segurança 
Pública (CISP) de Marechal 
Deodoro. Após a realiza-
ção dos trâmites legais, 
eles serão encaminhados 
ao sistema prisional de 
Alagoas e ficaram à dispo-
sição da Justiça.

O de legado  Leonam 
Pinheiro, titular da Delegacia 
de Roubos da Capital (DERC), 
da Polícia Civil, informou 
que um homem foi preso e 
indiciado, na última terça-
-feira, por extorquir o próprio 
parente por meio das redes 
sociais. A vítima é um servi-
dor público comissionado. 
O acusado utilizava um chip 
com dados falsos para não ser 
identificado.

De acordo com o delegado, 
o crime demorou para ser 
elucidado porque encontrou 
um grande obstáculo que foi o 
fato de o criminoso ter se utili-
zado de dados falsos no CHIP 
cadastrado, mas mesmo assim 
o setor de inteligência da dele-
gacia conseguiu identificar 
a verdadeira identidade do 
criminoso.

“As  ameaças  t inham 
conteúdo que aterrorizavam a 
todos que as liam.  Ameaças de 
morte a vítima e a seus familia-
res, e em seguida um pedido 
de alta quantia em dinheiro. 
O criminoso, para transmitir 
credibilidade, seguia a vítima 
e tirava fotos do local onde ela 
estava, dizendo que ela estava 
sendo monitorada”, revelou 
Leonam Pinheiro.

Agora indiciado pela 
Polícia Civil, o acusado será 
responsabilizado pelos crimes 
de extorsão qualificada e falsi-
dade ideológica.

FORAGIDOS PRÓPRIO PARENTE

PC prende 
três em
União dos 
Palmares

DERC prende 
suspeito por 
extorsão a 
servidor

Um homem apontado 
como chefe de um grupo 
criminoso que extorquia e 
aliciava vítimas casadas, 
principalmente homens, 
foi preso nessa quarta-feira 
(28/07) no Bairro de Fátima, 
em Fortaleza. O grupo atuava 
em Maceió (AL) e Natal (RN). 
A prisão de Gerson Alves 
Vieira, de 41 anos, aconteceu 
após solicitação de apoio da 
Polícia Civil do Rio Grande 
do Norte, pois o suspeito 
estava foragido na capital 
cearense.

C o n f o r m e  a  P o l í c i a 
Federal, Gerson responde 
por aliciamento de mais 
de 100 vítimas e extorquia 
essas pessoas por meio de 
ameaças de divulgação de 
imagens e vídeos íntimos. 
Ele já foi preso anterior-
mente em Maceió e fugiu de 
um flagrante pela atuação 
suspeita em Natal/RN.

REGISTROS ÍNTIMOS
O grupo criminoso atuava 

procurando uma pessoa do 
sexo masculino, geralmente 
casada, com quem flertava 
e a levava para um hotel na 
Zona Sul de Natal, conforme 
a Secretaria de Comunicação 
Social da Polícia Civil do RN 
(SECOMS).

No local, a vítima era 
ameaçada, coagida, fotogra-
fada e mantida sob violência 
física e psicológica, na inten-

ção de obter vantagens finan-
ceiras. Enquanto isso, outros 
membros do grupo utiliza-
vam de todos os possíveis 
dados bancários e de cartões 
de crédito para efetuar diver-
sos tipos de transações finan-
ceiras em nome da vítima, 
tais  como empréstimos, 
compras, transferências e 
saques.

OPERAÇÃO EROS
A prisão de Gerson em 

Fortaleza é um desdobra-
mento da Operação “Eros”, 
ocorrida no mês de abril, em 
Natal, com objetivo de pren-
der suspeitos pela prática de 
extorsão qualificada a clien-
tes, em supermercados. A 

primeira parte da operação 
resultou na prisão de outros 
dois membros do grupo.

Conforme a SECOMS, o 
homem apontado como chefe 
foi preso no momento em 
que se preparava para coagir 
mais uma vítima. Contra 
ele existiam dois mandados 
de prisão em aberto, além 
de seis inquéritos policiais 
instaurados pela Delegacia 
Especializada em Furtos e 
Roubos de Natal (DEFUR).

O suspeito foi conduzido 
a delegacia e, em seguida, 
foi encaminhado ao sistema 
prisional. O preso continua 
a responder pelos fatos indi-
cados e está à disposição da 
Polícia Civil e Justiça do RN.

NO CEARÁ, PRESO CHEFE DE GRUPO...

...Que ameaçava vazar 
fotos íntimas de homens

Reprodução Internet

Gerson aliciava homens casados com ameaças de exposição de fotos íntimas
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O secretário de 
Segurança 
P ú b l i c a 

da Paraíba, Jean Francisco 
Bezerra Nunes, disse ao 
Congresso em Foco que 
Almir Rogério Gomes da 
Silva, acusado de ser um dos 
líderes da milícia Gardênia 
Azul, preso ontem em Quei-
madas (PB), será transferido 
para o Rio de Janeiro. A milí-
cia é apontada pela mulher 
do miliciano Adriano da 
Nóbrega como mandante 
do assassinato da verea-
dora carioca Marielle Franco 
(Psol), de acordo com entre-
vista dada por ela à revista 
Veja.

“Ele vai ser de grande inte-
resse para a polícia do Rio de 
Janeiro esclarecer esses fatos 
da morte da Marielle. Ele vai 
ter mais utilidade para o Rio de 
Janeiro. Nossa parte foi tirá-lo 
de circulação e autuá-lo”, disse 

o secretário.
De acordo com Jean Fran-

cisco, a polícia da Paraíba tinha 
informações sobre a chegada de 
milicianos cariocas ao estado. 
“A gente estava acompanhando 
o movimento de um grupo de 
milicianos do Rio de Janeiro 
que estava vindo para a região 
de Campina Grande e Queima-
dos. Hoje conseguimos efetivar 
essa prisão com a Polícia Civil 
e o Almir foi preso com arma 
e droga. Ele é miliciano ligado 
ao grupo Gardênia Azul, que é 
apontado em delação de uma 
senhora como mandante do 
assassinato de Marielle. Ele é 
uma das lideranças desse grupo 
que responde por vários crimes 
no Rio. Detalhes com relação ao 
caso Marielle nós não temos”, 
disse o secretário. “A gente está 
mantendo contato com a Polí-
cia do Rio para que, tão logo 
ele seja autuado aqui, possa ser 
transferido para colaborar com 

as investigações”, explicou.
A prisão foi realizada 

por policiais da Delegacia de 
Repressão ao Crime Organi-
zado (Draco), no município de 
Queimadas, a cerca de 140 km 
de João Pessoa. Almir Rogério 
estava na companhia de outro 
homem, que também foi preso. 
A operação atendeu a um 
pedido do Ministério Público 

do Rio de Janeiro (MPRJ), que 
investiga o caso.

A denúncia do MP flumi-
nense, no entanto, se refere a 
outra execução, ocorrida em 
12 de outubro daquele mesmo 
ano, na zona oeste do Rio de 
Janeiro. Almir, junto com outros 
três criminosos, teriam assassi-
nado um homem que teve uma 
briga com a esposa em público 

durante uma festa, o que não 
teria agradado aos milicianos.

A relação da milícia com o 
assassinato de Marielle Franco 
foi revelada por Julia Lotufo, 
viúva de outro miliciano, 
Adriano da Nóbrega. Adriano 
acabou morto em troca de tiros 
com a polícia no interior da 
Bahia, no início de 2020, sem ser 
interrogado pela polícia sobre 
sua participação no assassi-
nato da vereadora. A polícia e 
o Ministério Público do Rio, no 
entanto, não confirmam a infor-
mação da viúva de Adriano.

Com base em informações 
publicadas em nota à imprensa 
divulgada pela própria Polícia 
Civil, o Congresso em Foco 
noticiou anteriormente que o 
preso era acusado de mandar 
matar a vereadora. O delegado 
do caso, Diego Beltrão, afirmou 
que não é possível estabelecer a 
ligação entre o preso e a morte 
de Marielle.

Miliciano preso na PB poderá 
esclarecer o ‘Caso Marielle’

PRESO NA PARAÍBA vai ser transferido para o RJ e pode ser peça-chave para elucidar o assassinato da vereadora carioca

A indicação do senador 
Ciro Nogueira (PP-PI) para a 
chefia da Casa Civil e o rearranjo 
ministerial feito para acomodar 
o líder do Centrão no Planalto 
desatualizou, ainda mais, a foto 
de Jair Bolsonaro tirada após a 
posse dele, em 2019,  junto com 
a equipe com a qual  iniciou o 
governo. Dos 22 ministros que 
aparecem ao lado de Bolsonaro, 
11 deixaram de integrar o núcleo 
de comando da atual gestão, 
alguns deles tornando-se desa-
fetos públicos do presidente.

Sergio Moro, um dos nomes 
mais populares da primeira 
formação do gabinete, deixou 
o Ministério da Justiça e Segu-
rança Pública em abril de 2020, 
acusando o presidente de 
interferir na Polícia Federal. 
Outro exemplo de mudança de 
campo é o general Santos Cruz, 
primeiro chefe da Secretaria do 
Governo. Hoje Santos Cruz faz 
criticas recorrentes ao governo 
Bolsonaro, inclusive nas redes 
sociais. 

O médico Luiz Henrique 
Mandetta, apesar de bem 
avaliado pela opinião pública 
durante o período que condu-
ziu o Ministério da Saúde, 

deixou a pasta no ano passado. 
Desde então, tornou-se uma das 
principais vozes indicativas de 
erros na forma como governo 
tem lidado com a pandemia 
da covid-19. Também é possí-
vel citar na lista dos ex-aliados 
o nome de Gustavo Bebianno, 
que morreu com mágoa da 
relação abalada com Bolsonaro, 
quase um ano depois de deixar 
um cargo no Planalto.

A entrada de Ciro no 
governo faz dele o quarto 
ministro da Casa Civil durante 
a gestão Bolsonaro. Esse cargo 
já foi ocupado por Onyx Loren-
zoni e pelos generais Walter 
Braga Netto e Luiz Eduardo 
Ramos fazendo com que a Casa 
Civil - pasta que coordena e 
integra as ações presidenciais 
- mantenha uma rotatividade 
semelhante apenas à do Minis-
tério da Saúde durante o perí-
odo Bolsonaro. O recordista 
de mudanças, no entanto, é a 
Secretaria-Geral da Presidên-
cia, que teve cinco ministros 
desde 2019 (Gustavo Bebianno, 
Floriano Peixoto Vieira Neto, 
Jorge Oliveira, Onyx Lorenzoni 
e Luiz Eduardo Ramos).

Outros ministérios também 

computaram alta rotatividade: 
o Ministério da Educação teve 
três nomes à frente da pasta 
(Ricardo Vélez-Rodríguez, 
Abraham Weintraub e Milton 
Ribeiro), assim como o Minis-
tério da Justiça e Segurança 
Pública, que desde abril do ano 
passado foi comandado por 
Sergio Moro, André Mendonça 
e Anderson Torres.

Enquanto isso, a Saúde está 
no quarto ministro desde o 
início da pandemia, em março 
do ano passado.

Onyx Lorenzoni, deputado 
eleito pelo Rio Grande do Sul 
e próximo de Bolsonaro desde 
antes da eleição do presidente 
em 2018, é um dos que mais 
ocupou cargos na esplanada. 
Ele foi chefe da Casa Civil no 
primeiro mês de mandato, 
depois migrou para o Ministé-
rio da Cidadania e, em seguida, 
ocupou a Secretaria-Geral da 
Presidência. Hoje ocupa a pasta 
de Emprego e Previdência, 
desmembrada da Economia 
para que o Planalto acomo-
dasse o nome de Ciro Nogueira.

Oito ministros permane-
cem em seus cargos desde o dia 
um: Paulo Guedes (Economia), 

Bento Albuquerque (Minas e 
Energia), Marcos Pontes (Ciên-
cia, Tecnologia e Inovações), 
Tereza Cristina (Agricultura), 
Augusto Heleno (Gabinete 
de Segurança Institucional), 
Wagner Rosário (Controlado-
ria-Geral da União), Tarcísio 
Gomes de Freitas (Infraestru-
tura) e Damares Alves (Mulher, 
Família e Direitos Humanos).

Já André Mendonça, que 
ocupa o cargo de advogado-
-geral da União, está numa 
categoria singular de ministro 
que voltou a ocupar o mesmo 
cargo depois de ser designado 
para outra função. Em abril 
de 2020, Mendonça foi alçado 
ao comando do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública no 
lugar de Sergio Moro. Acabou 
por retornar à AGU neste ano, 
no lugar de José Levi, que o 
substituiu.

O próprio Mendonça pode 
engrossar a lista no segundo 
semestre, caso sua indicação ao 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
seja aceita pelo Senado Federal.

MILITARES MANTÊM 
PRESENÇA NO GABINETE
Há, nesta mesma foto, 

quatro militares que inicia-
ram o mandato em cargos 
de ministro: além de Heleno, 
Santos Cruz e Bento Albu-
querque, está o general 
Fernando Azevedo e Silva, 
que comandou a pasta da 
Defesa até março deste ano.

Apesar das constantes 
mudanças, Bolsonaro mantém 
quatro militares no grupo de 
ministros: Bento, que é almi-
rante da Marinha e o Gene-
ral Heleno se mantiveram, 
ganhando a companhia de 
Braga Netto (hoje na Defesa) e 
Luiz Eduardo Ramos, colega 
de Jair Bolsonaro cuja amizade 
remonta à formação militar de 
ambos.

Apesar do discurso recor-
rente do governo de diminui-
ção da máquina pública e de 
descentralização de poder, 
desde que iniciou o mandato, 
há 939 dias, Bolsonaro já criou 
dois ministérios. No ano 
passado ressurgiu o Ministério 
das Comunicações, ocupado 
de maneira contínua pelo 
deputado Fábio Faria (PSD-
RN) e nesta semana foi a vez da 
Previdência, para abrigar Onyx 
Lorenzoni.

TROCA-TROCA

Dos ministros que assumiram com Jair 
Bolsonaro, metade já deixou o governo

 Governo do Estado da Paraíba

Nunes: “Mantemos contato com a polícia do RJ para acelerar as investigações”
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Secom Alagoas

De  a c o r d o 
com o bole-
tim emitido 

ontem pela Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesau), a 
taxa de ocupação de leitos de 
UTI exclusivos para Covid-19 
na rede pública de Alagoas 
estabilizou em 35%. Apesar 
da redução significativa, a 
população deve manter todos 
os cuidados relacionados ao 
combate à pandemia, como a 
utilização de máscaras ao sair 
de casa, a higienização perió-
dica das mãos e o respeito aos 
protocolos de distanciamento 

social.   
Em Maceió, a taxa está 

ainda menor, com 28% de 
ocupação. A queda percentual 
foi mencionada pelo secretário 
de Estado da Saúde, Alexan-
dre Ayres, em publicação nas 
redes sociais na noite da última 
quarta-feira. “O nosso boletim 
de ocupação de UTI Covid-19 
estabilizou em 35%, então é 
uma grande vitória da Saúde 
pública em Alagoas. Uma vitó-
ria do povo alagoano”, come-
morou o secretário Alexandre 
Ayres. “Vamos seguir em 
frente. Enfrentando a pande-
mia, vencendo a Covid para 
que a gente possa retomar a 

nossa normalidade”. 
A retração nos indicado-

res decorre da atuação do 
Governo do Estado que, além 
de assumir com eficácia o 
protagonismo na campanha 
de imunização (incluindo os 
repasses do programa Vacina 
Alagoas para os municípios 
acelerarem a vacinação), inau-
gurou quatro grandes hospi-
tais – uma na capital e três no 
interior – em plena pandemia 
e não mediu esforços e inves-
timentos para salvar o maior 
número de vidas alagoanas.

MANTENHA OS CUIDADOS 
Mas a luta contra a Covid-

19 não acabou. O pneumo-
logista Artur Gomes Neto, 
diretor médico da Santa Casa 
de Misericórdia de Maceió, 
adverte: “A pandemia não está 
controlada!”.  Segundo o espe-
cialista, a pandemia está sobre 
extrema vigilância, e foi justa-
mente isso que levou a queda 
do número de casos.

“Eu fiquei extremamente 
preocupado quando vi as 
pessoas mais uma vez pensa-
rem que o relaxamento natural 
das medidas significasse que 
a pandemia estivesse contro-
lada”, aponta o médico. “Uma 
vez havendo relaxamento das 
pessoas em relação às medidas 

sanitárias de proteção – espe-
cialmente em relação ao uso 
de máscara e aglomeração em 
locais fechados e abarrotados 
de gente –, sobretudo com os 
que não foram vacinados, a 
gente vai ter a terceira onda.  
A preocupação nossa é com 
relação a uma possível cepa 
nova. Temos que continuar em 
alerta”, explica Artur Gomes 
Neto.  

E para que as taxas de 
ocupação de leitos caiam ainda 
mais é preciso continuar atento 
aos cuidados no combate ao 
vírus, inclusive para evitar a 
proliferação de novas varian-
tes. 

Ocupação de leitos de UTI cai 
para 35% em AL, diz Sesau

MESMO COM REDUÇÃO, governo alerta para população manter cuidados relacionados ao combate à pandemia

Policiais civis do 17º 
Distrito Policial (17ºDP) de 
Marechal Deodoro deram 
cumprimento a três manda-
dos de prisão em União 
dos Palmares que resultou 
na prisão de três pessoas 
acusadas de um homicídio 
ocorrido em 2012 na cidade 
de Marechal Deodoro.

Foram presas uma 
mulher de 62 anos, a filha 
dela de 31 anos e o filho de 
35 anos. Ele são acusados 
de participarem da morte 
de José Adeílson Batista, 
ocorrido no Povoado 
Bosque da Massagueira. A 
vítima foi morta a paula-
das, enterrada em cova rasa 
e o corpo foi encontrado 48 
horas depois do crime por 
seus familiares.

De acordo com as infor-
mações do chefe de opera-
ções do 17ºDP, Antônio 
Augusto, o crime se deu 
por disputa patrimonial.

O cumprimento dos 
mandados de prisão 
ocorreu ontem. Os três 
estão presos no Centro 
Integrado de Segurança 
Pública (CISP) de Marechal 
Deodoro. Após a realiza-
ção dos trâmites legais, 
eles serão encaminhados 
ao sistema prisional de 
Alagoas e ficaram à dispo-
sição da Justiça.

O de legado  Leonam 
Pinheiro, titular da Delegacia 
de Roubos da Capital (DERC), 
da Polícia Civil, informou 
que um homem foi preso e 
indiciado, na última terça-
-feira, por extorquir o próprio 
parente por meio das redes 
sociais. A vítima é um servi-
dor público comissionado. 
O acusado utilizava um chip 
com dados falsos para não ser 
identificado.

De acordo com o delegado, 
o crime demorou para ser 
elucidado porque encontrou 
um grande obstáculo que foi o 
fato de o criminoso ter se utili-
zado de dados falsos no CHIP 
cadastrado, mas mesmo assim 
o setor de inteligência da dele-
gacia conseguiu identificar 
a verdadeira identidade do 
criminoso.

“As  ameaças  t inham 
conteúdo que aterrorizavam a 
todos que as liam.  Ameaças de 
morte a vítima e a seus familia-
res, e em seguida um pedido 
de alta quantia em dinheiro. 
O criminoso, para transmitir 
credibilidade, seguia a vítima 
e tirava fotos do local onde ela 
estava, dizendo que ela estava 
sendo monitorada”, revelou 
Leonam Pinheiro.

Agora indiciado pela 
Polícia Civil, o acusado será 
responsabilizado pelos crimes 
de extorsão qualificada e falsi-
dade ideológica.

FORAGIDOS PRÓPRIO PARENTE

PC prende 
três em
União dos 
Palmares

DERC prende 
suspeito por 
extorsão a 
servidor

Um homem apontado 
como chefe de um grupo 
criminoso que extorquia e 
aliciava vítimas casadas, 
principalmente homens, 
foi preso nessa quarta-feira 
(28/07) no Bairro de Fátima, 
em Fortaleza. O grupo atuava 
em Maceió (AL) e Natal (RN). 
A prisão de Gerson Alves 
Vieira, de 41 anos, aconteceu 
após solicitação de apoio da 
Polícia Civil do Rio Grande 
do Norte, pois o suspeito 
estava foragido na capital 
cearense.

C o n f o r m e  a  P o l í c i a 
Federal, Gerson responde 
por aliciamento de mais 
de 100 vítimas e extorquia 
essas pessoas por meio de 
ameaças de divulgação de 
imagens e vídeos íntimos. 
Ele já foi preso anterior-
mente em Maceió e fugiu de 
um flagrante pela atuação 
suspeita em Natal/RN.

REGISTROS ÍNTIMOS
O grupo criminoso atuava 

procurando uma pessoa do 
sexo masculino, geralmente 
casada, com quem flertava 
e a levava para um hotel na 
Zona Sul de Natal, conforme 
a Secretaria de Comunicação 
Social da Polícia Civil do RN 
(SECOMS).

No local, a vítima era 
ameaçada, coagida, fotogra-
fada e mantida sob violência 
física e psicológica, na inten-

ção de obter vantagens finan-
ceiras. Enquanto isso, outros 
membros do grupo utiliza-
vam de todos os possíveis 
dados bancários e de cartões 
de crédito para efetuar diver-
sos tipos de transações finan-
ceiras em nome da vítima, 
tais  como empréstimos, 
compras, transferências e 
saques.

OPERAÇÃO EROS
A prisão de Gerson em 

Fortaleza é um desdobra-
mento da Operação “Eros”, 
ocorrida no mês de abril, em 
Natal, com objetivo de pren-
der suspeitos pela prática de 
extorsão qualificada a clien-
tes, em supermercados. A 

primeira parte da operação 
resultou na prisão de outros 
dois membros do grupo.

Conforme a SECOMS, o 
homem apontado como chefe 
foi preso no momento em 
que se preparava para coagir 
mais uma vítima. Contra 
ele existiam dois mandados 
de prisão em aberto, além 
de seis inquéritos policiais 
instaurados pela Delegacia 
Especializada em Furtos e 
Roubos de Natal (DEFUR).

O suspeito foi conduzido 
a delegacia e, em seguida, 
foi encaminhado ao sistema 
prisional. O preso continua 
a responder pelos fatos indi-
cados e está à disposição da 
Polícia Civil e Justiça do RN.

NO CEARÁ, PRESO CHEFE DE GRUPO...

...Que ameaçava vazar 
fotos íntimas de homens

Reprodução Internet

Gerson aliciava homens casados com ameaças de exposição de fotos íntimas
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Ap ó s  d o z e 
meses osci-
lando entre 

recuperação e queda, o indi-
cador que mede a confiança 
do empresário do comércio na 
capital alagoana cresceu 14,25% 
entre os meses de junho e julho 
(junho – 6,47% e julho – 7,31%), 
conforme sinaliza a pesquisa 
realizada pelo Instituto Feco-
mércio AL, em parceria com 
a Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC). Com esse 
desempenho, o Índice de 
Confiança do Empresário do 
Comércio (Icec) demonstra 
tendência de crescimento após 
a queda vista em maio, quando 
marcou 98,9 pontos; o menor 
resultado de 2021.

Com a recuperação, o 
indicador marcou 113 pontos 
neste mês de julho. Em termos 
comparados, na variação 
anual, o indicador está 59,8% 
acima do registrado no mesmo 
mês de 2020, quando fechou 
em 70,7 pontos. “Vale lembrar 
que na época vivíamos um 
momento crítico de parali-
sação parcial das atividades 
econômicas causada pelo 
agravamento da pandemia 
de Covid-19 nos primeiros 
meses de 2020, apresentando, 
portanto,  índices muito 

abaixo da média”, avalia 
Victor Hortencio, assessor 
econômico da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de Alagoas 
(Fecomércio AL), que também 
atribui o desempenho à maior 
flexibilização nos horários de 
funcionamento das atividades 
comerciais. 

SUBÍNDICES
A análise do Icec consi-

dera os subíndices que o 
compõe: Condições Atuais 

do Empresário do Comércio, 
Expectativas do Empresário 
do Comércio e Intenções de 
Investimento. Em julho, os três 
tiveram aumento.

O de Condições Atuais 
do Empresário do Comércio 
subiu 14,6%, sendo puxado 
por seus índices secundários, 
como o de Condições Atuais 
da Economia (32,3%); o de 
Condições Atuais do Comér-
cio (10,2%); e o de Condições 
Atuais das Empresas Comer-
ciais (7,3%).

No que se refere ao subín-
dice de Expectativas do 
Empresário do Comércio, 
houve o crescimento foi de 
1,9%, destacando-se a expec-
tativa positiva para o indica-
dor Economia Brasileira, com 
crescimento de 5,6%. Ainda 
de acordo com os dados da 
pesquisa do Instituto Feco-
mércio, este índice é o que está 
em melhor posição melhor 
entre os outros indicadores 
formadores do índice geral 
Icec, com média de 146,4 

pontos.
Para o economista,  o 

segundo semestre de 2021 se 
inicia com indícios de recupe-
ração econômica no tocante 
à expectativa do empresário 
do Comércio. “Após um perí-
odo profundamente crítico 
de incertezas e de colapso 
da saúde mundial, a vacina-
ção em massa iniciada em 
janeiro de 2021, junto com os 
programas federais e estadu-
ais, começou a mostrar seus 
reflexos positivos”, avalia 
Hortencio, acrescentando que 
mesmo com índices recordes 
de desemprego (de 14,7%), o 
mês de maio apresentou, em 
Alagoas, saldo de empregabi-
lidade positivo de 2.725 vagas, 
somado ao crescimento de 
5,5% do volume de vendas do 
varejo naquele mês.

Como reflexo, o índice de 
Investimento do Empresário 
do Comércio teve incremento 
de 9,6%. Dentre seus três pila-
res secundários, o indicador 
que mensura a contratação 
de funcionários foi o que 
mais sofreu impacto posi-
tivo, aumentando em 21,4%. 
Também tiveram aumento, 
embora mais tímidos, as inten-
ções de nível de investimento 
(3,2%) e a situação atual dos 
estoques (3%).

Maceió: Confiança no comércio 
sobe 14,25% em dois meses

EM JULHO DE 2020 o indicador marcou 70,7 pontos, em julho de 2021, com maior flexibilização, alcançou 113 pontos

Divulgação
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Susep, e o novo modelo do Seguro DPVAT?
Ao longo dos anos o 

seguro DPVAT enfrentou 
várias transformações. Após 
ter passado pelo mercado 
privado, hoje ele é operado 
como um seguro social, que 
atende a todos. Entretanto, o 
modelo utilizado atualmente 
já sofreu muitas críticas por 
conta, principalmente, das 
fraudes envolvidas na sua 
operacionalização. 

Segundo dados da Segu-
radora Líder, em 2020 foram 
negados mais de 125 mil 
sinistros por fraudes ou falta 
de cobertura técnica, gerando 
uma economia de indeniza-
ção de mais de R$ 390 milhões.

 Mesmo assim, foram as 
fraudes e a enorme quanti-
dade de reclamações que leva-
ram a Susep a buscar novas 
alternativas para o produto, 
principalmente por conta do 
volume dos excedentes finan-
ceiros. 

Em 2018, o Deputado 
Lucas Vergílio (SD-GO) apre-
sentou um projeto de um 
produto denominado SOAT 
– Seguro Obrigatório de 
Acidentes de Trânsito. Pela 
proposta, os proprietários 
de veículos poderiam esco-
lher a companhia seguradora 
autorizada de sua preferência 
para contratar o Soat. Para a 
oferta do seguro, as segura-
doras poderiam ser autori-

zadas a atuar isoladamente 
ou por meio de consórcio. 
Prêmios e valores de indeni-
zação passariam a ser esta-
belecidos livremente pelo 
mercado, observadas as dire-
trizes do Conselho Nacional 
de Seguros Privados (CNSP), 
vinculado ao Ministério da 
Fazenda, segundo informa-
ções da Agência Câmara de 
Notícias. 

A livre concorrência é 
sempre mais desejada, pois 
garante as melhores condi-
ções para o consumidor. 
Entretanto, há discrepâncias 

nas dimensões continentais 
do país que podem gerar 
problemas. Um seguro para 
carros em São Paulo é dife-
rente de um risco no interior 
do Nordeste. É preciso que 
seja discutido o projeto com 
preço justo e com indeniza-
ções que atendam a necessi-
dade da sociedade.

Justamente neste ponto, a 
deputada Rejane Dias (PT-PI) 
apresentou no ano passado 
outro projeto, desta vez para 
mudar os valores das indeni-
zações do seguro. Conforme 
o projeto, as indenizações 

por morte ou por invalidez 
permanente passariam de R$ 
13,5 mil para R$ 25 mil. Já o 
valor total do reembolso pago 
à vítima em caso de despe-
sas médicas devidamente 
comprovadas subiria dos 
atuais R$ 2,7 mil para R$ 5 mil.

Ambos os projetos ainda 
tramitam na Casa e depen-
dem de passagens por comis-
sões e pelo plenário.

Há várias alternativas 
possíveis, mas como este é um 
seguro de cunho social, será 
difícil despertar o interesse da 
iniciativa privada. Este seguro 

já teve caráter concorrencial, 
de livre de mercado. Mas, no 
passado, isso não deu certo, 
o que acarretou em várias 
mudanças.

CONCLUSÃO
Em suma, há um entendi-

mento do Superior Tribunal 
de Justiça de que o DPVAT 
é tratado como um tributo, 
porque não há relação de 
consumo. Portanto a deci-
são de desonerar o custo em 
2021 tem respaldo no sistema 
tributário nacional.

É importante que seja 
mantida a universalidade do 
produto, pois ele possui cerca 
de 70 milhões de bilhetes de 
seguro. Além da cobertura 
por morte, a invalidez perma-
nente precisa ser revista. 

Este é um tema com grande 
apelo social e deve ser revisto 
em breve. Se houver disposi-
ção dos agentes e do Governo, 
com acordo das lideranças, é 
possível colocar este projeto 
em votação ainda em 2021.

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! 
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Ap ó s  d o z e 
meses osci-
lando entre 

recuperação e queda, o indi-
cador que mede a confiança 
do empresário do comércio na 
capital alagoana cresceu 14,25% 
entre os meses de junho e julho 
(junho – 6,47% e julho – 7,31%), 
conforme sinaliza a pesquisa 
realizada pelo Instituto Feco-
mércio AL, em parceria com 
a Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC). Com esse 
desempenho, o Índice de 
Confiança do Empresário do 
Comércio (Icec) demonstra 
tendência de crescimento após 
a queda vista em maio, quando 
marcou 98,9 pontos; o menor 
resultado de 2021.

Com a recuperação, o 
indicador marcou 113 pontos 
neste mês de julho. Em termos 
comparados, na variação 
anual, o indicador está 59,8% 
acima do registrado no mesmo 
mês de 2020, quando fechou 
em 70,7 pontos. “Vale lembrar 
que na época vivíamos um 
momento crítico de parali-
sação parcial das atividades 
econômicas causada pelo 
agravamento da pandemia 
de Covid-19 nos primeiros 
meses de 2020, apresentando, 
portanto,  índices muito 

abaixo da média”, avalia 
Victor Hortencio, assessor 
econômico da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de Alagoas 
(Fecomércio AL), que também 
atribui o desempenho à maior 
flexibilização nos horários de 
funcionamento das atividades 
comerciais. 

SUBÍNDICES
A análise do Icec consi-

dera os subíndices que o 
compõe: Condições Atuais 

do Empresário do Comércio, 
Expectativas do Empresário 
do Comércio e Intenções de 
Investimento. Em julho, os três 
tiveram aumento.

O de Condições Atuais 
do Empresário do Comércio 
subiu 14,6%, sendo puxado 
por seus índices secundários, 
como o de Condições Atuais 
da Economia (32,3%); o de 
Condições Atuais do Comér-
cio (10,2%); e o de Condições 
Atuais das Empresas Comer-
ciais (7,3%).

No que se refere ao subín-
dice de Expectativas do 
Empresário do Comércio, 
houve o crescimento foi de 
1,9%, destacando-se a expec-
tativa positiva para o indica-
dor Economia Brasileira, com 
crescimento de 5,6%. Ainda 
de acordo com os dados da 
pesquisa do Instituto Feco-
mércio, este índice é o que está 
em melhor posição melhor 
entre os outros indicadores 
formadores do índice geral 
Icec, com média de 146,4 

pontos.
Para o economista,  o 

segundo semestre de 2021 se 
inicia com indícios de recupe-
ração econômica no tocante 
à expectativa do empresário 
do Comércio. “Após um perí-
odo profundamente crítico 
de incertezas e de colapso 
da saúde mundial, a vacina-
ção em massa iniciada em 
janeiro de 2021, junto com os 
programas federais e estadu-
ais, começou a mostrar seus 
reflexos positivos”, avalia 
Hortencio, acrescentando que 
mesmo com índices recordes 
de desemprego (de 14,7%), o 
mês de maio apresentou, em 
Alagoas, saldo de empregabi-
lidade positivo de 2.725 vagas, 
somado ao crescimento de 
5,5% do volume de vendas do 
varejo naquele mês.

Como reflexo, o índice de 
Investimento do Empresário 
do Comércio teve incremento 
de 9,6%. Dentre seus três pila-
res secundários, o indicador 
que mensura a contratação 
de funcionários foi o que 
mais sofreu impacto posi-
tivo, aumentando em 21,4%. 
Também tiveram aumento, 
embora mais tímidos, as inten-
ções de nível de investimento 
(3,2%) e a situação atual dos 
estoques (3%).

Maceió: Confiança no comércio 
sobe 14,25% em dois meses

EM JULHO DE 2020 o indicador marcou 70,7 pontos, em julho de 2021, com maior flexibilização, alcançou 113 pontos

Divulgação
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Instituto Britânico de Direito Internacional e Comparado discute regimes iliberais

Bolsa de graduação – Espanha
Fonte: IE Reinventing Higher Education

Programa de Bolsa de Pós-graduação - Alemanha
Fonte: DAAD

Programa de bolsas de doutorado e pós-doutorado - Argentina
Fonte: CONICET

A IE University está oferecendo uma 
excelente oportunidade por meio do 
Prêmio de Alto Potencial para candi-
datos de destaque para a sessão 
acadêmica 2021-2022.
As bolsas serão válidas para gradu-
ação em todas as áreas disciplinares 
oferecidas pela universidade. Os 
candidatos devem ter certificados de 

ensino médio com um bom histórico 
acadêmico para concorrer.
Para se inscrever para esta bolsa, 
os candidatos devem fazer a admis-
são em um curso de graduação na 
universidade. Depois disso, todos 
os candidatos são considerados 
automaticamente para este prêmio 
com base no mérito. Será dada, no 

entanto, preferência para os candi-
datos com maior necessidade finan-
ceira.
Para a admissão, as inscrições, os 
candidatos deverão considerar todos 
os requisitos de entrada na IES, 
incluindo o relacionado ao idioma.
Mais informações em https://bit.
ly/2UQInJG .

O Serviço Alemão de Intercâmbio 
Acadêmico (DAAD) está com inscrições 
abertas para o programa de bolsas de 
estudos para cursos de pós-graduação 
na Alemanha em faculdades públicas 
ou reconhecidas pelo governo alemão 
(staatlich anerkannt) nas seguintes 
áreas: 
Arquitetura
 Artes Cênicas
Dança
Artes Plásticas
Design
Comunicação Visual
Cinema e
 Música. 
Podem se candidatar à bolsa estudantes 
que estejam no último ano da gradua-

ção, matriculados em uma universidade 
brasileira, e também recém-formados 
com título de bacharelado/licenciatura 
ou mestrado.
O objetivo é viabilizar estudos adicio-
nais nas áreas mencionadas, com a 
possibilidade de obter ou não um título 
acadêmico em uma instituição alemã de 
ensino superior. Os selecionados rece-
berão bolsa mensal de 861 euros pelo 
período de 10 a 24 meses, dependendo 
do curso escolhido, passagem aérea e 
seguro-saúde.
Os prazos de inscrição são diferentes 
para cada área de estudo e vão de 27 
de setembro de 2021 a 2 de novembro 
de 2021. Mais informações podem ser 
obtidas no site https://bit.ly/2W5XUWa .

O Conselho Nacional de Investigações 
Científicas e Técnicas (Conicet) está 
recebendo candidaturas para o seu 
programa de bolsa para pós-graduação 
na Argentina. Ele é voltado a estudantes 
provenientes de países latino-america-
nos. 
As bolsas de doutorado na Argentina têm 
duração de 60 meses e não são renová-
veis. Os bolsistas recebem um subsídio 
e têm obrigação de se dedicar exclusi-
vamente ao seu projeto de pesquisa. 
Em se tratando de pós-doutorado, a 
duração máxima do programa é de 36 
meses.Também para o pós-doutorado 

se exige dedicação exclusiva, com exce-
ção de cargos docentes secundários ou 
universitários.
O prazo final de inscrição vai depen-
der do programa. Os interessados no 
doutorado podem candidatar-se de 19 
de julho a 13 de agosto de 2021. No 
caso de  pós-doutorado, os interessados 
deverão esperar um pouco mais, já que 
as inscrições vão de 14 de fevereiro a 4 
de março de 2022. 
Veja o edital completo em https://bit.
ly/3hlKpbJ .Em caso de dúvidas, é possí-
vel enviar e-mail para concursobecas@
conicet.gov.ar.

Questões ligadas à demo-
cracia estão sendo amplamente 
debatidas nos espaços de 
discussão do mundo inteiro. 
Por isso, esta semana, o 
Bingham Centre for the Rule 
of Law realizou um webinar 
fascinante sobre os processos 
legislativos em regimes com 
tendências iliberais. 

O Bingham Centre foi 
fundado em 2010 pelo Instituto 
Britânico de Direito Internacio-
nal e Comparado (BIICL), tema 
desta coluna já por diversas 
vezes. Para este evento, o centro 
trabalhou em cooperação com 
a revista Theory and Practice of 
Legislation, reconhecida como 

fórum internacional e interdis-
ciplinar para o estudo da legis-
lação, com foco no trabalho do 
legislativo, codificação, direi-
tos, direito e linguagem.

Segundo os organizado-
res, “além da Hungria e da 
Polônia, que têm merecido 
muita atenção nos últimos 
anos, os palestrantes também 
discutiram as experiências 
da Indonésia, Itália, Turquia 
e Brasil. O webinar também 
se beneficiou de uma visão 
geral do trabalho do Escritó-
rio de Instituições Democrá-
ticas e Direitos Humanos da 
OSCE (Organização para a 
Segurança e Cooperação na 

Europa) sobre princípios de 
legislação democrática.” 

As discussões mostraram 
que, “apesar da diversidade 
de países analisados, alguns 
temas foram recorrentes. Em 
praticamente todos os países, o 
majoritarismo era usado como 
justificativa para dispensar os 
freios e contrapesos constitu-
cionais sobre as ações de presi-
dentes ou primeiros-ministros. 
Também os legislativos usaram 
procedimentos acelerados para 
fazer leis, contornando alguns 
canais normais de votação. 
Mesmo se os procedimentos 
normais fossem usados, gran-
des volumes de legislação 

ainda eram empurrados pelos 
parlamentos sem tempo efetivo 
para debate e consideração”.

Outro ponto importante 
apresentado durante as discus-
sões está ligado aos grupos 
minoritários, a exemplo das 
mulheres e da comunidade 
LGBT. Neste caso, a constatação 
foi no sentido de forte tendên-
cia para ignorar considerações 
de igualdade ou, às vezes, a 
prática de discriminação deli-
beradamente.

O webinar foi dirigido 
pelo Dr. Ronan Cormacain 
(Bingham Centre) e pela Profes-
sora Tímea Drinóczi (Universi-
dade de Pécs - Hungria).  Esta 

última é autora de uma obra 
recentemente publicada sobre 
o Estado de Direito na Polô-
nia e Hungria (Rule of Law, 
Common Values, and Illiberal 
Constitutionalism. Poland and 
Hungary within the European 
Union). Thomas Bustamante 
e Emilio Peluso Neder Meyer, 
ambos da Universidade Fede-
ral de Minas Gerais, estão no rol 
de speakers.

Interessados poderão aces-
sar a gravação em https://bit.
ly/3rGio3B  e os artigos comple-
tos em https://bit.ly/2UPL523 .

*Texto baseado na divulga-
ção do Bingham Centre for the 
Rule of Law.


