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Em novo boletim, Poços registra 89
casos e quatro mortes pelo Covid-19

Dólar tem forte queda e
fecha em R$ 4,85

Petrobras reduz em 31%
perda de combustível por

furto em dutos

Dupla Rodrigo Lessa e
Miguel faz doação de

alimentos para a Santa
Casa

Aulas online mantém
ativos alunos do projeto
NBA Basketball School
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NOTÍCIA

Reunião da Câmara desta terça terá participação online do
diretor do CESEC

VERSÍCULO DO DIA
Ninguém busque o proveito

próprio; antes cada um o que é de
outrem.

1 Coríntios 10:24

Agricultura lança campanha para ampliação de consumo de
orgânicos
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Assessoria da Câmara de Poços*

Dia da Imunização
Dia do Porteiro
Dia do Tenista
Dia Nacional de Anchieta

Previsão do
tempo

Datas Comemorativas e
fatos históricos

Nesta terça-feira  (9),  a
r e u n i ã o  o r d i n á r i a  d a
Câmara de Poços contará
c o m  a  p a r t i c i p a ç ã o
r e m o t a  d e  F l á v i o
C a z z a r o ,  d i r e t o r  d o
C e n t r o  E s t a d u a l  d e
E d u c a ç ã o  C o n t i n u a d a
" P r o f e s s o r a  H e lo í s a
Lacerda"  (CESEC)

A p a r t i c i p a ç ã o  d o
d i r e t o r  a t e n d e  a  u m
conv ite fe ito  a trav és de
r e q u e r i m e n t o
a p r e s e n ta d o  p e l o
vereador Gustavo Bonafé
( P D T ) .  N a  o c a s i ã o ,  o
conv idado poderá expor
seu  trabalho à frente  da
in s t i t u i ç ã o ,  a l é m  d e
a p o n t a r  o s  d e s a f i o s
e nc o n t r a d os  d u r a n te  a
gestão.

Agência Brasil*

Voltada ao estímulo da
comercialização de produtos
orgânicos de pequenos
produtores, o Ministério da
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa) lançou
hoje (8) a 16ª Campanha Anual
de Promoção do Produto
Orgânico.

A ministra Tereza Cristina,
titular da pasta, destacou as
diferentes formas de
distribuição e venda de
produtos orgânicos frescos
durante a pandemia de covid-
19. A ministra afirmou, durante
a abertura online da campanha,
que boas ideias surgem
durante momentos de crise.
“Tem muita gente se unindo
para oferecer esse tipo de
serviço porque é também na
hora da crise que surgem as
boas ideias. É muito importante
apoiarmos financeiramente
esses empreendedores, pois
estaremos garantindo, além de
alimento saudável para nossas
famílias, geração de renda para
produtores que enfrentam com
resiliência este momento difícil,
e que vão continuar precisando
do apoio do governo e da
sociedade para se reerguer.”

Segundo nota divulgada
pelo ministério, a campanha
visa criar redes que facilitem a
comercialização e incentivem a
produção de alimentos
baseados em agroecologia -
uma forma de produção voltada
aos agricultores familiares que

busca geração de renda de
forma sustentável. De
acordo com o Mapa,
atualmente há cerca de 21
mil produtores cadastrados
no Cadastro Nacional de
Produtores Orgânicos.

O Mapa oferecerá ainda,
nos dias 8 e 9 de junho,

seminários especiais voltados
para o tema da produção e do
consumo de orgânicos.
Interessados em conseguir a
certificação também
receberão, durante as
apresentações, orientações
necessárias para participar da
iniciativa. Os seminários serão

feitos por lives no canal do
ministério no YouTube.

A campanha também foi
divulgada pelo presidente
Jair Bolsonaro em redes
sociais.
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Aulas online mantém ativos alunos do projeto NBA
Basketball School

Alunos do projeto NBA
Basketball School de todas
as unidades licenciadas do
Brasil, inclusive os da
Caldense, estão participando
semanalmente de aulas
online, através do aplicativo
de videoconferência Zoom.
As aulas vêm sendo
realizadas todas quartas-
feiras, sempre às 18 horas,
desde o dia 20/05, com
duração entre 45 minutos e
1 hora.

Por intermédio de
computadores, tablets e
smartphones, os professores
estão mantendo os alunos
ativos durante o período de
distanciamento social. Todos
estão longe das quadras e
dos companheiros de equipe
há algum tempo, porém
agora estão se reunindo no
ambiente virtual para
manterem o contato e a
paixão pelo basquete.

As dinâmicas contemplam
aquecimento, fundamentos,
exercícios físicos e desafios
via redes sociais. Os alunos
utilizam uma bola de
basquete e aparatos simples
que possuem em casa para
realizar as tarefas. Cada
semana são selecionados
alguns professores para
conduzir as dinâmicas. Em
uma das aulas, o professor

Em novo boletim, Poços registra 89 casos e quatro
mortes pelo Covid-19

Segundo Bolet im
Epidemiológico divulgado
pela Secretaria Municipal
de Saúde de Poços de
Caldas, nesta segunda,
8, são 89 casos positivos
em Poços: 68 pacientes
são considerados
recuperados, 11 seguem
em isolamento domiciliar,
seis estão em Unidade de
Terapia Intensiva,  e
destes 89 casos
posi t ivos,  quat ro
pacientes vieram a óbito.
Nesta segunda, 8, dois
novos casos foram
registrados, em relação a
última atualização feita
no domingo, 7.

Dentre os 89 casos
posi t ivos,  67,4% se
referem a pacientes do
sexo masculino e a faixa
etária de maior incidência
é dos 30 aos 39 anos,
que corresponde a 29,2%
dos casos.

A taxa de ocupação de
Unidade de Terapia
Intensiva, nesta segunda,
8, está em 23,4%. São 11
leitos ocupados, sendo

da Associação Atlética
Caldense, Raul Togni Filho
foi convidado a lecionar e
propôs diversas atividades.

As videoconferências tem
tido uma grande adesão de
alunos. Para se ter uma ideia,
somente nas duas primeiras,
mais de 500 jovens
participaram. A próxima aula
será nesta quarta-feira, dia
10, às 18 horas. Com os
professores: Eduardo Reis
(NBA Basketball School),
Alexandre (Basquete S.A.),
Edgar (Basquete S.A.),
Adriana (Bright Academy) e
Marcílio (Bright Academy).

O projeto
Atualmente a NBA

Basketball School conta com
106 unidades licenciadas no
Brasil, em 18 estados e no
Distrito Federal. No total são
mais de 6 mil alunos e 230
professores. O projeto tem
agregado novos atrativos
constantemente. Durante o
mês de junho haverá o
primeiro campeonato de e-
sports, denominado “Play the
Game”, com disputas online
utilizando o jogo NBA 2K20,
nas plataformas PlayStation
4 e Xbox One.
Recentemente foi feita uma
conferência com treinadores,
gestores e personalidades
relacionadas ao basquete. E

PM prende autor de incêndio criminoso em Poços de Caldas
Em 06 de junho de 2020, às 17h39min, na cidade de Poços de Caldas/

MG, a Polícia Mil itar compareceu a residência de um policial mi litar at ivo,
o qual  informou que um indivíduo havia jogado combust ível  na parte
frontal  da residência e ateado fogo. Com o auxí lio de imagens de câmeras
de segurança, foi  possível  observar o momento em que o condutor  de
motocicleta estacionou próximo ao cruzamento da rua, retirou o capacete,
caminhou com um galão nas mãos. Defronte a residência espalha um
liquido inflamável na parte frontal do imóvel e ateou fogo. O autor retorna
para a motocic leta,  coloca o capacete e deixa o local .  Nas imagens
captadas é possível  observar que o autor usava um capacete na cor preta
e que a motocicleta possuía característ icas di ferenciadas. Durante os
rast reamentos e levantamentos,  ver i f icou-se que o autor  do incêndio
cr iminoso era um autor de violência doméstica, o qual agrediu sua esposa
nesta data. O autor foi local izado na zona sul da cidade e na tentativa de
abordagem, acelerou a motocicleta e fugiu pelas ruas do bairro COHAB
e tomou a rotatória do Bairro Jardim Contorno, sendo monitorado pela
viatura policial.  Foi montado cerco e bloqueio e o autor,  ao perceber o
cerco, saiu da rodovia e acessou o pátio da terminal  de transporte público
municipal , ao lado de um posto de combustíveis, local  onde havia outro
b loquei o  po l i c ia l .  Pe rc ebendo que  estav a  c er cado,  o  condut or  da
motocicleta acelerou o veículo para cima dos pol iciais, na tentat iva de
atropela- los e foi necessário que estes efetuassem disparos de arma de
fogo para conter o autor. Um dos disparos atingiu a panturri lha direita do
autor, fazendo com que esse cessasse a fuga e fosse preso em f lagrante.
Ele foi  socorrido à Santa Casa de Poços de Caldas e, após, apresentado
à Delegacia de Polícia Civi l.

PM RELIZA PRISÃO DE CONDUTOR APÓS TENTAR FUGA DE
ABORDAGEM EM POÇOS DE CALDAS

Durante patrulhamento realizado pela PM em um ponto de tráf ico no
bairro Santa Rita o condutor de um veículo desrespeitou ordem de parada
e evadiu em al ta velocidade.

Após aproximadamente 20 minutos de fuga o condutor foi  preso já em
sua residência,  no mento em que engarajava seu automóvel.

Assessoria de Comunicação Organizacional do 29º BPM

seis por  pacientes
confi rmados e cinco por
pacientes que aguardam
resultado de exame para
confirmação do diagnóstico.
O Boletim também informa
que já foram realizados no
município, incluindo redes
pública e privada, 1.216
testes e exames.

Informe Estadual
Segundo o Informe

Epidemiológico divulgado

pela Secretaria de Estado
da Saúde de Minas
Gerais, apresentado no
site (Clique aqui) , são
15.883 conf i rmados;
8.646 em
acompanhamento; 6.857
recuperados e 380 óbitos
por Covid-19
confirmados.

também foram realizadas
edições dos eventos “Train
the Trainer” e “Na Linha dos
3”, que ofereceu atividades
supervisionadas para
treinadores do projeto e
estratégias para formação
integral dos atletas.

Além disso, materiais
esportivos estão à venda em
uma loja online, como
tabelas e bolas, contendo o
logo NBA Basketball School.
Existem grupos no What’s
App, específicos para cada
setor. Um destinado aos
gestores das unidades para
assuntos administrativos e
outro voltado aos
professores com o intuito de
debater plano de aulas e
exercícios. Existe o grupo de
comunicação para
divulgação de materiais e
referências e demais grupos
destinados às escolas e
clubes onde são debatidos
assuntos relacionados à
metodologia de ensino.

Tudo isso para transmitir
conhecimento a professores
e alunos, com a intenção de
capacitar, treinar, aprimorar,
divertir e levar princípios à
todos, através do basquete.
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O dólar vol tou a cair
forte ante o real  nesta
segunda-feira, renovando
mínima em 12 semanas,
em mais um dia de notável
apetite por risco em todo o
mundo diante de otimismo
com a recuperação da
economia global.

O dólar  à vista caiu
2,66%, a R$ 4,855 na
venda, menor patamar
desde 13 de março (R$
4,8128).

Na B3, o dólar futuro de
maior  l iquidez cedia
2,40%, a R$ 4,8530, às
17h36.

O mercado acelerou as
vendas de moeda no fim
da sessão ao mesmo
tempo que o dólar ampliou
as perdas no exterior e
ativos de risco ganharam
ainda mais tração,
conforme prevalece no
mercado percepção de
que o pior  da crise
econômica causada pelo
coronavírus já ficou para
trás.

Em Wall Street, o índice
Nasdaq Composite, com
forte peso de papéis do
setor de tecnologia, fechou
em máxima histórica,
conf i rmando novo "bul l
market" (mercado em alta).
O S&P 500, referência
para os mercados
acionár ios dos EUA,
apagou as perdas do ano.
E o Ibovespa, principal
índice das ações
brasileiras, teve a sétima
alta seguida, mais longa
sequência do tipo desde
2018.

Boa parte dessa euforia
é expl icada ainda pela
surpresa posi t iva com
dados de emprego nos
EUA divulgados na sexta-
feira (5). A expectativa era
de perda de postos de
trabalho, mas houve
geração de vagas em
maio, o que for taleceu
esperança de que a
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Equipamentos de
proteção

A secretaria de Saúde e
hospitais de Poços de Caldas
foram contemplados com um
reforço para o combate ao
coronavírus: receberam
doações de equipamentos de
proteção individual. O
investimento social de R$ 150
milhões foi feito pelo Instituto
Votorantim, em uma iniciativa
conjunta com a Beneficência
Portuguesa, priorizando
municípios do interior do
Brasil.

Entre os itens doados,
estão máscaras de proteção
(dois tipos), luva
emborrachada, avental
descartável e impermeável,
touca e álcool em gel. Os
equipamentos vão beneficiar
cerca de 3.500 profissionais
de saúde da microrregião de
Poços. Para viabilizar as
doações, a CBA, foi
responsável pelo
levantamento dos municípios
contemplados, considerando
um conjunto de indicadores
que definem o índice de
vulnerabilidade, tais como: o
número de equipamentos de
saúde (unidades) e de
profissionais em cada
localidade.

Voltando ao normal
Aos poucos a Câmara

Municipal vai retomando suas
atividades. Na terça-feira
realizou a primeira sessão
ordinária presencial, após
decisão da mesa diretora que
a tinha transformado em
sessão remota.  Pelo ato 10
da mesa diretora haverá
atividades presenciais as
terças e quintas-feiras para
atendimento ao público. O
plenário não poderá exceder
20% de sua capacidade,
sendo vedada a participação
de menores de 12 anos e
maiores de 60 e de quem
estiver sem o uso de máscara.
A Câmara disponibilizará
máscara e álcool gel. O
atendimento ao público pelo
vereador só será permitido
com agendamento prévio,
sempre possibilitando o
intervalo para limpeza entre
um atendimento e outro.

Curtas
 * Foi mal. No mínimo infeliz

a mensagem postada pela
Secretária de Administração,
Ana Alice de Souza, no grupo
de whatsapp dos secretários
municipais. Na sua opinião, a
EPTV fez uma excelente
matéria sobre a inauguração
da ETE-1, tão boa que deveria

servir de exemplo para
emissoras locais (TV
Poços e TV Plan). Em
artigo publicado no
facebook neste final de
semana, o professor de
jornalismo William de
Oliveira mostra que a
reportagem da EPTV não
foi tão boa como disse a
secretária.

* Mesmo sendo um fato
altamente positivo para a
atual administração o vice-
prefeito Flávio Faria, que
costuma aparecer nas
fotos quando a notícia é
positiva, não apareceu e
nem justificou a ausência.
Sinal de que está mesmo
magoado com seu colega
de governo Sérgio
Azevedo por conta da
demissão do seu aliado
Mateus Lopes, da
Secretaria de
Desenvolvimento. Era a
gota d’água que faltava
para oficializar o
rompimento.

* No seu discurso de
inauguração o prefeito fez
justiça ao elogiar os
servidores do DMAE e
principalmente o ex-
diretor, Antonio Roberto de
Menezes, pela conclusão
da obra que só foi em
frente quando Menezes
decidiu dispensar a
empreiteira contratada
para o serviço e assumir
com o pessoal do DMAE,
a responsabilidade pelo
término da obra. Claro que
o atual diretor, Paulinho
Corominas também teve
importância na obra ao dar
sequência no trabalho.

* Na feira de sábado,
quem estava na entrada
oferecendo álcool em gel
para os compradores e
feirantes eram os próprios
fiscais da feira-livre, ao
contrário da semana
anterior quando servidores
da saúde é quem
desempenhavam esta
tarefa. Ao que parece, a
troca tem a ver com o corte
de horas extras para os
agentes de saúde.

* Na opinião do ex-
diretor do DMAE, Luiz
Antonio Fonseca, que em
1997 assinou o contrato
com a Caixa Econômica
Federal para construção
da ETE-1, a estação
entregue na semana
passada não tem nada a
ver com o projeto inicial.
Pode ser, afinal de

Dólar tem forte queda e
fecha em R$ 4,85

economia começa a se
recuperar.

O otimismo dos últimos
dias pegou um mercado
de câmbio no Brasil com
posição técnica
amplamente comprada
em dólar.  A vi rada na
moeda forçou desmonte
de posições, o que
retroal imentou a
correção.

Depois de perder no fim
de maio a média móvel de
50 dias, o dólar fechou
nesta segunda abaixo da
l inha de 100 dias pela
pr imeira vez desde
janeiro. As médias móveis
são acompanhadas de
perto pelo mercado e
quedas sustentadas
abaixo delas costumam
ser entendidas como
indicação de continuação
do movimento (no caso,
de recuo do dólar).

A próxima média móvel
a ser testada é a mais
relevante, de 200 dias,
atualmente em R$
4,5511.

Nos úl t imos 14
pregões, o dólar caiu em
11. A moeda recua 9,09%
em junho e 17,73% desde
que bateu a máxima
recorde para um
fechamento (de R$
5,9012  em 13 de maio).

Mas a magnitude do
ajuste,  bem como da
recuperação dos

mercados no mundo,
começa a atrair alguma
cautela.

"Vejo esse ot imismo
todo como meio
exagerado",  disse Luis
Laudisio,  operador da
Renascença. No entanto,
ele ponderou que, mesmo
com a exuberante
recuperação, o real ainda
ocupa o posto de pior
desempenho entre as
moedas globais neste
ano. "Ainda acho que o
noticiário sobre fiscal pode
atrapalhar (a alta do real),
mas, por ora, isso vem
sendo ignorado, e não
apenas aqui."

Em 2020, o real ainda
perde 17,35%.

O Rabobank vê o
câmbio mais pressionado
até o fim do ano, com o
dólar fechando a R$ 5,45,
al ta de 12,3% ante o
encerramento desta
segunda.

"Embora a al ta
volatilidade de meados de
maio tenha diminuído nas
últ imas duas semanas,
ainda vemos incertezas
globais e domésticas se
aproximando. Com uma
volatilidade mais forte e
persistente, o Covid-19 e
as incertezas fiscais ainda
deixarão o real
pressionado até o final do
ano", disseram em nota.

contas,depois de passar por
cinco prefeitos, e 23 anos após
o início com pelo menos
quatro empreiteiras
trabalhando e abandonando a
serviço pela metade,pode até
ser que o ex-diretor tenha uma
certa dose de razão.

* Que as eleições
municipais serão realizadas
ainda este ano, não dando
chance para prorrogação de
mandatos, isso já é definitivo,
resta saber se a data será
mantida em outubro ou se
será prorrogada por dois
meses. Cabe então aos pré-
candidatos ao executivo já ir
quebrando a cabeça com
seus estrategistas de
campanha para apresentar ao
eleitorado um projeto de
governo que possa
praticamente reinventar a
cidade que nasceu das águas
sulfurosas, viveu um período
como as Las Vegas brasileira
na época do jogo, depois veio
a cafeicultura e nos anos
sessenta a mineração com a
chegada das grandes
empresas. Agora teremos que
nos reinventar para a fase pós-
pandemia.

* Paulo Tadeu está ativo nas
redes sociais e como é o único
vereador que se debruça
sobre números e não tem
preguiça mental para ler e
analisar números, seu alvo
preferido são os gastos da
Prefeitura, segundo ele, já
acima do permitido por lei. As
postagens, no entanto, a julgar
pelas curtidas e comentários,
tem despertado pouco
interesse dos internautas.

* Através da Lei Aldir Blanc
o setor cultural em Poços de
Caldas vai receber R$
1.195.303,58 para socorrer os
artistas e produtores locais. O
critério utilizado para a
distribuição foi o Fundo de
Participação dos Municípios
(FPM). Um socorro que chega
em boa hora e a distribuição
deve ficar a cargo da
Prefeitura.

* A secretaria de turismo
deveria providenciar junto ao
gabinete, um ofício do prefeito
Sérgio Azevedo, agradecendo
a direção do jornal Diário de
Pernambuco pela matéria de
página inteira, destacando
Poços de Caldas como a
primeira charmosa e elegante
estância hidromineral da
América Latina. Uma
propaganda e tanto para a
cidade nesta fase em que a
estância se prepara para
reabrir as portas aos turistas.



Lançado em junho do
ano passado, o Programa
Integrado Petrobras de
Proteção de Dutos (Pró-
Dutos) já conseguiu reduzir
em 31% a perda de
combustível por furtos em
dutos da empresa. A
Petrobras informou hoje (8)
que o percen tual
corresponde a 3,4 milhões
de litros de combustíveis
que não se perderam por
causa dos crimes, o que
significa menor ameaça
para quem vive no entorno
dos dutos.

A companhia lembrou
que esse tipo de crime
coloca em risco a
população e o  meio
ambiente. No dia 23 de
maio do ano passado,
depois de internada em 24
de abril,  morreu Ana
Cris tina Pacheco,  uma
menina de 8 anos. Ana
Cristina teve queimaduras
em 80% do corpo ao cair
em uma poça de gasolina
quente, provocada pelo
vazamento de um duto da
Petrobras,  após uma
tentativa de furto de
combustível no Parque
Capivari, município de
Duque de Caxias,  na
Baixada Fluminense.

Segundo a Petrobras, no
primeiro semestre deste

Dupla Rodrigo Lessa e Miguel faz doação de alimentos
para a Santa Casa

A dup la  s e r tane j a
Rodrigo Lessa e Miguel
esteve na Santa  Casa
realizando uma grande
doação de mantimentos
a r rec ad a d o s  e m  s ua
p r im e ira  l iv e ,  q ue
aconteceu no dia 23 de
maio e  arrecadou um
total de três toneladas de
alimentos, 600 litros de
leite e 100 litros de álcool
ge l ,  que  fo ram
d is t r ibu íd os  en t re
en t id ade s  d e  P oç o s ,
c idad e  o nd e  n as c eu
Rodrigo e entidades de
Ex t re m a / MG,  c ida de
natal  de Miguel.

“As lives são um novo
modelo de trabalho que
surgiu dentro da música
e que tem se mostrado
promissor. É muito bom
poder cantar para amigos
e ainda poder ajudar a
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Petrobras reduz em 31% perda de combustível por
furto em dutos
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ano, manteve-se a
tendência de queda dos
volumes perdidos, com
retração superior a 30% na
média mensal de perdas
entre 2019 e os primeiros
seis meses de 2020. O
número de furtos  de
petróleo e derivados nos
dutos entre 2018 e 2019
caiu 22%, passando de 261
para 203 casos. Neste ano,
até o mês de maio, foram
ident if icadas 101
ocorrências.

A Petrobras pretende
reduzir em 75% a
incidência desse crime até
o fim de 2021, bem como
alcançar em breve a
eliminação das derivações
clandestina, a partir de
ações integradas com os
estados e o governo
federal.

Segurança
Para aumentar a

segurança na operação
dos dutos, foi instalada
mais de uma centena de
sis temas de
monitoramento ao longo da
malha de dutos, com o
objetivo de aperfeiçoar a
percepção e localização de
furtos. De acordo com a
companhia, o
monitoramento 24 horas e
a manutenção adequada
garantem que os dutos

operem continuamente
dentro de rígidos padrões de
segurança.

A Petrobras des tacou
também que, em abril deste
ano, entrou em operação
uma nova rota de transporte
por dutos de gás liquefeito de
petróleo (GLP). Altamente
inflamável, o produto deixou
de ser transportado por áreas
densamente povoadas na
região metropolitana de São
Paulo, percorrendo o trajeto
pela  perifer ia do núcleo
urbano entre a Estação de
Bombeio de São Bernardo do
Campo e a Refinaria de
Capuava (Recap), de modo
a reduzir os r iscos à
população.

A Transpetro, subsidiária
integral da Petrobras, opera
14.873 quilômetros de dutos
que transportam
combustíveis em todo o país.
“Quando não há intervenção
de criminosos, os dutos são
a opção mais segura, rápida
e confiável para o transporte
desses produtos. O volume
transportado por essa malha
de dutos representa 20 mil
caminhões-tanque deixando
de trafegar por dia pelas
estradas”, diz a empresa.

Segundo a Petrobras, o
Pró-Dutos é um
compromisso da empresa
para combater, reduzir e

mitigar riscos de furto nos
dutos . A companhia
acrescenta que apoia o
endurecimento da pena
para quem pratica o furto
de combust ível, que
atualmente é comparável
ao crime de furto comum.
Projeto nesse sentido está
na pauta do Congresso
Nacional.

Conscientização
A Petrobras adv ert iu

que, apesar de o transporte
de combustíveis por dutos
ser seguro e eficiente, as
ações criminosas podem
trazer consequências
graves para a comunidade,
como incêndios, explosões,
vazamentos, poluição e
contaminação de áreas
sensíveis ambientalmente.

O programa Pró-Dutos
investe na conscientização

da população sobre os
riscos causados pelo roubo
nos dutos. Por meio de
campanha, o programa
incentiva a população a
denunciar, pelo telefone
168, atividades criminosas
nos dutos. Os alertas
qualif icados registrados
pelo  número 168
aumentaram 60% noano
passado.

Santa Casa .  Eu  nas c i
aqui na Santa Casa , já
fiz cirurgias aqui e fico
m u i to  fe l iz  em  pod e r
contribuir com esse lugar
que gosto tanto. Podem
c o n ta r  c om  a  d up la
Rodrigo Lessa e Miguel
sempre que precisarem”,
conta Rodrigo Lessa.

“A  gen te  n ã o
imaginava poder ter esse
gosto e esse prazer de
fazer essa doação aqui.
É uma coisa que é muito
g ra t i f ica n te ,  n ão
im ag in áv am o s  q ue
íamos conseguir  tanta
coisa assim. Nossa ideia
foi tentar tirar o melhor
do  p io r,  qu e  é  es sa
situação de pandemia. É
o que eu acred ito  que
todos os artistas estão
fazendo nesse momento.
Trabalhando todos juntos

para tentar levar o melhor
nes sa  ho ra  tão  d i f í c i l ” ,
completa Miguel.

Doações de alimento
J á  é  um a  t r a d iç ão  a

sociedade se juntar para
re a l i za r  do aç õ es  de
a limentos  para a  Santa
c a sa .  Re c en t em e n te  a
turma do  Jó ia Hotel fez
uma grande doação, assim
como a Cervejaria Gorilaz,
que trocou alimentos por
máscaras exclusivas.

Todas essas  doações
são  de v ital importância
pa ra  o  H os p i ta l .  Pa ra
aqueles que quiserem doar
a l im en tos ,  os  p rodu tos
m a is  nec ess i tad os  no
momento são leite, arroz,
açúcar cristal, farinha de
trigo e margarina.
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STF prorroga inquérito sobre suposta interferência na
Polícia Federal

ONU coleta informações para compreender violência
contra mulher

A Organ ização das
Nações  Unidas  (ONU)
recebe, até o dia 30 de
junho, informações que
permitam am plia r a
compreensão sobre  a
violência contra a mulher
no contexto da pandemia
da  cov id-19.  As
contribuições podem ser
de  o rgan izações  da
soc iedad e c iv il ,
p e s q u i s a d o r e s ,
instituições de defesa dos
d ire itos  humanos,
a u t o r i d a d e s
g o v e r n a m e n t a i s ,
o r g a n i z a ç õ e s
inst ituc iona is  e  demais
interessados.

O material irá subsidiar
análise da relatora da ONU
res ponsáv el por essa
área, Dubravka Šimonovic.
Em meados de março, a
rela tora  alertou  para a
tendência de aumento de
casos de agressão durante
a crise sanitária.

A v io lênc ia  con tra
mulher pode acontecer de
v ár ias form as:  mora l,
ps ico lóg ica,  f ís ica ,
patrimonial e sexual, que
inclui o estupro marital, ou
se ja ,  dentro  de  um
cas amento.  Em  12
es tados  do Bras i l ,  em
março e abril deste ano,
houv e  um aumento  de
22 ,2% no número  de
feminicídios, a expressão
máxima  da  v io lênc ia
con tra  m ulher.  O
apontamento ,  que
compara o índice com o
reg is trado em março e
abril de 2019, consta de
um re la tór io  p roduzido
pelo Fórum Brasileiro de
Seg urança Pública
(FBSP), a pedido do Banco
Mundial.

De acordo com a ONU,
inúmeros fa to res  da

O ministro Celso de
Mello, do Supremo Tribunal
Federal (STF), autorizou a
prorrogação, por 30 dias, do
inquérito aberto pela Polícia
Federal (PF) para apurar a
suposta interferência

pandemia têm limitado as
poss ib i l idades de  as
vítimas romperem o ciclo
de violência. Conforme
cita a ONU na chamada
para adesão à iniciativa,
elas estão, atualmente,
ainda mais suscetíveis às
agressões e tendo mais
dificuldades na hora de
pedir socorro, já que as
med idas  de
distanciamento social as
lev am a  f ic ar,  muitas
vezes, sob o mesmo teto
dos agressores, o que as
inibe de prestar queixa.

"O risco é agravado
pelo fato de haver menos
intervenções  polic iais;
fechamento de tribunais
e aces so l im itado  à
Justiça; fechamento de
abrigos  e  de serv iços
para as vítimas e acesso
reduzido aos serviços de
saúde reprodutiva", diz a
ONU.

As informações devem
ser  env iadas  pa ra
v aw@ohchr.o rg .  Os
id iomas ace itos  s ão
ing lês ,  f rancês  e
espanhol. Caso o autor
não deseje que o material
env iado  se ja
d is pon ib i l izado  ao
público, deve informar na
mensagem. Para facilitar
o envio de conteúdos, a
ONU des tacou
referênc ias  que  os
colaboradores do projeto
deverão ter em mente ao
formular as respostas.

Confira abaixo:
1  -  Até  que  pon to

houve um aumento da
v io lênc ia  con tra  as
mulheres, especialmente
a violência doméstica, no
con texto  das
quarentenas promovidas
por conta da pandemia de
covid-19? Forneça todos

os dados disponíveis sobre
o aumen to  da v io lênc ia
contra  as  mulheres ,
inc lu indo  v io lênc ia
doméstica e feminicídios,
registrados desde o início
da crise de covid-19.

2 - As linhas de apoio
administradas pelo governo
e/ou sociedade civil estão
d is pon íve is ? Houve um
aum ento  no número  de
chamadas no contexto da
pandemia de covid-19?

3 - As mulheres vítimas
de  v io lênc ia  domést ica
podem ter  isenç ão nas
med idas  res t r i t iv as  de
movimento se enfrentarem
violência doméstica?

4.  Os abr igos  es tão
abe rtos  e  d isponív e is?
Existem alternativas para
abrigos disponíveis se eles
estiverem fechados ou sem
capacidade suficiente?

5 - As ordens de proteção
es tão  d ispon íve is  e
acessíveis no contexto da
pandemia de covid-19?

6 - Quais são os impactos
no acesso das mulheres à
justiça? Os tribunais estão
abe rtos  e  fo rnecem
proteção e  decisões em
cas os  de v io lênc ia
doméstica?

7 - Quais são os impactos
das  a tua is  medidas
restritivas e bloqueios no
acesso das mulheres aos
serv iços  de  saúde?
Especifique se os serviços
es tão  fechados ou
suspensos, particularmente
aqueles que se concentram
na saúde reprodutiva.

8 - Forneça exemplos de
obs tácu los  enco ntrados
para prevenir e combater a
violência doméstica durante
os bloqueios provocados
pela pandemia de covid-19.

9 - Forneça exemplos de
boas práticas para prevenir

política do presidente Jair
Bolsonaro na Polícia
Federal (PF) e o crime de
denunciação caluniosa por
parte do ex-ministro da
Justiça e Segurança
Pública Sergio Moro.

e combater a v iolência
contra as mulheres e a
v io lênc ia  domés t ica  e
combater outros impactos
de gênero da pandemia de
covid-19 pelos governos.

10 - Forneça exemplos
de  boas  prá t icas  pa ra
prev enir  e  combate r a

v io lênc ia  con tra  as
mulheres e a v iolência
dom ést ic a e  para
combater  ou tros
impactos de gênero da
pandemia de covid-19 por
organ iza ções  não
gov ernam enta is  e
instituições nacionais de

d i re itos  h umanos ou
organismos de igualdade.

11 - Envie informações
ad ic iona is  sobre os
impactos da crise de covid-
19 na violência doméstica
contra  mulheres  não
cobertas pelas perguntas
acima.

A decisão do ministro foi
assinada no dia 4 de junho e
divulgada hoje (8).

Na semana passada, a
delegada Christiane Correa
Machado, chefe do Serviço de
Inquéritos da Diretoria de

Investigação e Combate ao
Crime Organizado, pediu
mais 30 dias para concluir a
investigação criminal.

Diante do pedido, o
ministro, que é relator do
inquérito, pediu a

manifestação do
procurador-geral da
República, Augusto Aras,
antes de autorizar o
prosseguimento das
investigações. No parecer
enviado ao Supremo, Aras

concordou com a
prorrogação.

Desde a exoneração de
Moro, o presidente nega que
tenha pedido para o então
ministro interferir em
investigações da PF.


