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RESUMO

A pesquisa tem como objetivo principal analisar como a construção discursiva em dois
importantes sites de notícias contribui para a qualificação da cobertura sobre a temática, o
que implica ainda em fazer a análise de um produto midiático em ascensão e em amplo uso,
que é o webjornalismo. A análise percorre a construção discursiva de 108 notícias online sobre
violência sexual infanto-juvenil publicadas na Folha.com e no G1, no período de 2007 a 2011.
Nesse campo discursivo foram considerados quatro enquadramentos para categorizar as
notícias: prevenção, crimes e prisões, estatísticas e políticas públicas (ações de governo). O
estudo analítico comparativo pretende responder a seguinte questão: como ocorre a
construção discursiva das webnotícias sobre violência sexual contra crianças e adolescentes na
Folha.com e no G1 e como os atores sociais são expostos nas notícias? A abordagem teóricometodológica que agrega os elementos para responder a essa questão foi desenvolvida por
intermédio dos conceitos da Análise de Conteúdo, Análise de Discursos e Teorias da
Comunicação (enquadramento, características do webjornalismo e valores-notícia). Um dos
objetivos dessa pesquisa é encontrar os modos de dizer dos atores sociais envolvidos nas
notícias: o suspeito/agressor, a criança ou adolescente violentado, a família, representantes da
justiça e outras fontes.
Palavras-chave – webjornalismo, análise de discursos, análise de conteúdo, violência sexual
infanto-juvenil, teorias da comunicação.
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ABSTRACT
The study's main objective is to analyze how the discursive construction in two major news
sites contributes to qualify the coverage on the issue, which involves still doing the analysis of
a media product on rise and in widespread use, which is the webjournalism. The research
analyzes the discursive construction of 108 news online about sexual violence in children and
adolescents published in Folha.com and G1, and in the period 2007 to 2011. In this discursive
field were considered four frameworks to categorize news: prevention, crimes and prisons,
statistics and public policy (government actions). The comparative analytical study aims to
answer the following question - How is the discursive construction of webnotícias on sexual
violence against children and adolescents in Folha.com and G1 and how the social actors are
exposed in the news? The theoretical and methodological approach which aggregates the
elements to answer this question was developed through the concepts from the Content
Analysis, the Analysis of
Discourses and Communication Theories (environment,
characteristics of web journalism and news values). One of the goals of this research is to find
the ways of saying of the social actors involved in the news: the suspect / offender, the raped
the child or adolescent, the family, the representatives of justice and other sources.
Keywords: webjournalism, discourse analysis, content analysis, children and adolescents
sexual violence, theories of communication.
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INTRODUÇÃO

Comoção, susto, revolta e indignação: esses são alguns dos sentimentos que vem
à tona quando o assunto violência sexual contra crianças e adolescentes 1 entra em
debate. Para entender um pouco sobre a construção da imagem da infância antes da
década de 90, marco da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
recorremos ao livro História da Criança no Brasil, organizado pela especialista em
história do Brasil, Mary Del Priore, na tentativa de compreender como era visto esse
ser, até então invisível na sociedade. Compreender a imagem da infância no passado foi
extremamente importante para compreender a percepção da sociedade sobre o tema.
Essa pesquisa surge da necessidade de analisar a cobertura sobre a violência
sexual contra meninos e meninas. A pesquisadora está em contato com a temática desde
a graduação concluída em agosto de 2010, onde realizou a pesquisa Cibernautas em
Ação: Estudo da Interatividade em Notícias Relacionadas à Violência Sexual Contra
Crianças e Adolescentes no A TARDE On Line, que foi contemplada para financiamento
no edital InFormação: Programa de Cooperação para a Qualificação de Estudantes de
Jornalismo, da Agência de Notícias dos Direitos da Infância (ANDI).
No mesmo ano foi selecionada como aluna especial do Mestrado em
Comunicação e Culturas Contemporâneas da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e,
em 2011, foi aprovada como aluna regular no Programa de Pós Graduação da UFBA,
no mesmo curso de mestrado, dando continuidade à pesquisa.
A escolha do tema de análise ocorreu em razão da proximidade da pesquisadora
com o tema, tendo em vista que a mesma trabalha com a temática desde a graduação, na
qual analisou notícias sobre violência-sexual infantil no A Tarde Online. Além disso, o
fato de ter sido bolsista da ANDI e de ter conhecido o universo das possibilidades da
qualificação da cobertura jornalística sobre o tema, incentivou ainda mais o
desenvolvimento da pesquisa.
No Brasil existem muitas pesquisas acadêmicas que propõem mensurar e
analisar a cobertura dessa temática em jornais impressos e na TV. No entanto, ainda é

1

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no Art.2º, determina que sejam consideradas crianças,
pessoas até 12 anos de idade incompletos, e adolescentes aquela entre 12 e 18 anos de idade.
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incipiente a análise da cobertura online sobre o tema, por isso a relevância de pesquisar
as notícias online sobre violência sexual contra crianças e adolescentes.
A escolha dos veículos online G1 e Folha.com ocorreu em razão de ocuparem o
primeiro e segundo lugar, no ranking da pesquisa da ComScore2, referente ao consumo
de notícias no Brasil no ano de 2010. O G1 com 11,8 milhões e a Folha.com com 11
milhões de visitantes únicos, em setembro3 (SILVA, 2011. p 03-04).
A Folha Online, atual Folha.com, foi lançada em 1995 e gera conteúdo para o
site e para dispositivos móveis como tablets, smarthphones e plataformas WAP e SMS.
Uma pesquisa realizada com mais de 7000 pessoas que utilizam diversas plataformas
(impressa, on-line, em vídeo, rádio, tablets e smartphones) do Grupo Folha foi
divulgada em 2011, e apresenta informações sobre o perfil do público alvo.
As mulheres representam 51% do público que têm em média 47 anos, são
casadas (59%), tem filhos (65%), ensino superior (72%) e reside na cidade de São Paulo
(38%)4. Segundo dados da Omniture em 2012, a Folha obteve audiência de 21 milhões
de visitantes únicos e 265 milhões de páginas vistas por mês.
O G1 é um portal da Globo.com e foi lançado em setembro de 2006, em ocasião
do aniversário de 56 anos da televisão no Brasil. O portal apresenta conteúdos de
diversas empresas das Organizações Globo e de agências de notícias nacionais e
internacionais. O G1, em 2011, obteve 67 milhões visitantes únicos e 408 milhões
páginas vistas / mês.
A coleta de notícias nos sites foi realizada através dos campos de pesquisa, com
a procura das palavras-chave: violência sexual infantil, abuso sexual infantil, violência
sexual infanto-juvenil e abuso sexual infanto-juvenil. Foi realizada também a seleção do
filtro do calendário delimitando o período de janeiro de 2007 a dezembro de 2011.
Inicialmente foi realizada a leitura flutuante5 do material para identificar se todos eles
podiam fazer parte do corpus dessa pesquisa, ou seja, que integravam a temática da
violência sexual infanto-juvenil.

2

Resultado da pesquisa disponível em: http://www.comscoredatamine.com/2010/11/most-visited-newswebsites-in-brazil/
3

Os sites analisados não constam entre os veículos auditados pelo Instituto Verificador de Circulação
(IVC), que pesquisa as métricas de desempenho de veículos impressos e digitais. Disponível em:
http://www.ivcbrasil.org.br/aPublicacoesAuditadasWeb.asp
4
Pesquisa disponível em http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/991055-leitor-da-folha-eultraqualificado-mostra-pesquisa.shtml. Acesso em 02 de dezembro de 2011.
5
É uma primeira leitura intuitiva, muito aberta a todas as ideias, reflexões, hipóteses, numa espécie de
brain-storming individual (Bardin, 2010, p.71).
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O critério de recorte da análise de conteúdo foi o que Bardin (2010, p.131)
chama de análise temática 6. Foram retiradas da amostra notícias de agências, pois
ocorreu duplicidade de material, o que iria comprometer o resultado final.
O objetivo geral dessa pesquisa é analisar a construção discursiva da violência
sexual contra crianças e adolescentes nos webjornais Folha.com e G1 no período de
2007 a 2011. Esse período foi selecionado em razão dos respectivos anos de criação dos
sites analisados. A Folha.com foi criada em 1995, mas não foi possível começar a
análise do ano em questão por que o G1 foi criado somente em 2006. Como o objetivo é
comparar os dois veículos, selecionamos um período em que fosse possível fazer a
coleta de ambos os sites sem prejuízo para o diagnóstico.
Os objetivos específicos do estudo são analisar como os veículos selecionados
como corpora apresentam de uma maneira geral a webnotícia e seus elementos
característicos

(hipertextualidade,

multimidialidade,

interatividade,

memória,

personalização e bases de dados); analisar o posicionamento discursivo dos veículos (os
modos de dizer); analisar os títulos das webnotícias; analisar os valores notícias e
enquadramentos e analisar como e quais fontes são expostas nas notícias.
A principal questão de pesquisa engloba o objetivo dessa dissertação e durante o
trajeto tentamos responder, afinal “como ocorre a construção discursiva das webnotícias
sobre violência sexual contra crianças e adolescentes na Folha.com e no G1 e como os
atores sociais são expostos nas notícias?”.
Verificamos as pesquisas da ANDI sobre a cobertura da infância nos veículos
nacionais e diagnosticamos que, até o momento, estas foram realizadas com a mídia
impressa e televisiva, nada ainda foi mensurado com relação à mídia online. Para tentar
localizar alguma produção acadêmica que abordasse a análise de webnotícias sobre
violência sexual infanto-juvenil, utilizamos o banco de teses e dissertações da
Coordenação de Pessoal de Nível Superior, ligada ao Ministério da Educação do Brasil
(Capes), mas nenhuma produção foi encontrada. Utilizamos no campo de busca as
palavras violência sexual infantil, violência sexual crianças e adolescentes,
webjornalismo, jornalismo online e análise de discursos. Nenhuma tese ou dissertação
foi localizada.

6

Fazer uma análise temática consiste em descobrir os “núcleos de sentido” que compõem a comunicação
e cuja presença, ou frequência de aparição podem significar alguma coisa para o objeto analítico (Bardin,
2010, p.131).
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Para encontrar a construção discursiva de cada veículo para depois comparar, foi
necessário fragmentar as notícias em blocos de análise, pois acreditamos que a
associação entre a análise do conteúdo e a análise discursiva integrada com um olhar
nas teorias da comunicação e do jornalismo é capaz de apresentar respostas consistentes
com relação ao corpus estudado.
No capítulo 1, chamado Violência sexual infantil no Brasil: contexto e
cobertura noticiosa traçamos um panorama da percepção da infância no Brasil, na
tentativa de perceber o nosso referente no passado e resgatar que marcas foram
perpetuadas no discurso midiático. Essa construção imagética da infância ao longo dos
séculos permitiu apresentá-la de maneira invisível aos olhos da sociedade e que, com o
passar do tempo, conseguiu se tornar visível e detentora de direitos. Esses direitos
também são resgatados nesse capítulo, visto que o objetivo é contextualizar a questão
legal dos direitos infantis. Nesse capítulo também apresentamos dados sobre a cobertura
noticiosa sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes.
No capítulo 2, Do surgimento da internet à terceira geração do
webjornalismo: conceitos e categorias, são apresentadas as categorias de análise do
corpus, as características do webjornalismo, a utilização de base de dados, os critérios
de noticiabilidade, os valores-notícia, o framing (enquadramento) e as fontes
jornalísticas na temática infanto-juvenil. O embasamento teórico-metodológico para a
análise de conteúdo encontra-se nesse capítulo.
No capítulo 3, A construção do sentido no webjornalismo, apresentamos os
conceitos escolhidos para a análise dos discursos produzidos pelos veículos, entre eles o
enunciado, enunciação, análise enunciativa, regularidade discursiva, modos de dizer,
posicionamento discursivo e análise de títulos. Todos esses conceitos articulados
permitiram identificar os posicionamentos discursivos dos veículos.
No capítulo 4, Análise de conteúdo: estudo comparativo da Folha.com e do
G1, foi realizada a análise de conteúdo do corpus, que ficou segmentada em blocos de
análise em quatro itens, com a análise das regularidades discursivas das características
web, dos enquadramentos, dos valores-notícia e dos títulos.
No capítulo 5, Posicionamento discursivo: estudo comparativo da Folha.com
e do G1, o objetivo foi analisar os títulos-informativos (manchetes) e o posicionamento
discursivo da Folha.com e do G1, analisando as notícias e as declarações das fontes.
Nesse capítulo, apresentamos trechos das notícias que são analisados de forma
detalhada, na qual os posicionamentos e intenções são sinalizados.
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1 VIOLÊNCIA SEXUAL
COBERTURA NOTICIOSA

INFANTIL

NO

BRASIL:

CONTEXTO

E

Pensar a cobertura dos temas que envolvem a violência sexual contra crianças e
adolescentes no Brasil é fazer um resgate discursivo do imaginário que se perpetua
durante séculos, que posiciona os meninos e meninas em situação de vulnerabilidade
social constante.
É sabido que a mídia tem grande influência no discurso da sociedade, por isso a
importância de analisar como ocorre a cobertura do tema nos dois veículos online mais
acessados em 2010, o Folha.com e o G1. O corpus selecionado se estende de 2007 a
2011, totalizando 108 notícias. Este capítulo pretende contextualizar a percepção da
infância no Brasil, incluindo questões legais, civis e da cobertura noticiosa sobre o
tema.

1.1 A PERCEPÇÃO DA INFÂNCIA NO BRASIL

O percurso histórico da infância no Brasil inclui abandono de bebês, venda de
crianças escravizadas que muito cedo eram separadas dos pais, violências cotidianas que
incluíam abusos sexuais, queimaduras e fraturas que sofriam no trabalho escravo ou
operário (DEL PRIORE, 1991. p 3).
No século XI, as crianças eram adultos em miniatura, elas não tinham identidade
infantil.

Para Sousa (2001) o “sentimento de infância” surge através de temas

metafísicos e religiosos (imagem de Jesus Cristo, anjo, tentativa de ressurreição de
criança morta e sem batismo), entre os séculos XIII e XVIII. Nos séculos XV e XVI
surge a representação da criança na vida cotidiana (trabalho, passeio), sempre perto dos
adultos.
No século XV, começam a aparecer retratos de crianças vivas, nasce o
“sentimento de infância”, a criança passa a ser um tema de interesse, nos retratos as
crianças aparecem sozinhas ou no centro da família e começam os registros da
linguagem infantil (SOUSA, 2001).
Sousa (2001) exemplifica o apagamento da infância no Brasil colônia com um
trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, na qual a criança aparece em uma imagem
“fragmentada, encoberta e incompreendida”.
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Também andava por lá uma outra mulher, ela também nova, com um menino
ou uma menina atada com um pano – não sei é de que – aos peitos, e no resto
de seu corpo, não havia pano algum. (Carta de Pero Vaz de Caminha)
(SOUZA, 2001).

As crianças indígenas eram retiradas das tribos para morar com os jesuítas nos
colégios, e, nesse ambiente, elas eram orientadas a romper com a cultura indígena. As
crianças das camadas médias e altas da população eram reféns do papel social de filho
até o século XIX, e a família colonial ignorava ou subestimava as crianças que em geral
eram privadas de qualquer afeição ou carinho.
Outra característica inerente à criança rica do século XIX era o afastamento da
família por causa da ideia de nocividade familiar e má influência do clima doméstico: as
crianças eram enviadas para os internatos ou escolas de tempo integral (SOUSA, 2001).
O artigo 30 da Convenção dos Direitos da Criança da ONU aborda o tema protegendo
os indígenas desse rompimento cultural.

Artigo 30
Nos Estados em que existam minorias étnicas, religiosas ou linguísticas ou
pessoas de origem indígena, nenhuma criança indígena ou que pertença a
uma dessas minorias poderá ser privada do direito de, conjuntamente com
membros do seu grupo, ter a sua própria vida cultural, professar e praticar a
sua própria religião ou utilizar a sua própria língua (ONU, 1989. p 21).

O “sentimento de infância” não existia porque a estrutura social prezava pelo
passado e pelo acúmulo de experiência, percepções atribuídas a pessoas adultas. As
crianças escravas de 0 a 8 anos não desempenhavam atividade econômica, mas eram
consideradas como escravos e precisavam aprender atividades que os tornassem úteis
aos senhores. Dos 8 aos 12 anos de idade a criança começa a entrar no mundo dos
adultos, ocupando o espaço de aprendiz (SOUSA, 2001).
A escola substituiu a aprendizagem como meio de educação. Isso quer dizer
que a criança deixou de ser misturada aos adultos e de aprender a vida
diretamente, através do contato com eles. A despeito das muitas reticências e
retardamentos, a criança foi separada dos adultos e mantida à distância numa
espécie de quarentena, antes de ser solta no mundo. Essa quarentena foi a
escola, o colégio. Começou então um longo processo de enclausuramento das
crianças (como dos loucos, dos pobres e das prostitutas) que se estenderia até
nossos dias, e ao qual se dá o nome de escolarização (ARIÈS, 1981. p 5).

Esse processo de distanciamento familiar em razão da escolarização fez com que
a família prezasse mais pela criança. Nesse momento histórico a criança sai do
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anonimato e passa a ocupar um lugar de destaque na família. Ariès (1981. p 6) atribui
essa mudança de percepção da infância a uma redução da natalidade no século XVIII,
“polarização da vida social no século XIX em torno da família e da profissão”, e o
“desaparecimento da antiga sociabilidade”.
Souza (1996. p 09) lembra uma prática que era constante para “solucionar” a
questão do abandono infantil: a “roda dos expostos7”, onde crianças eram abandonadas
por suas mães para que a criação ficasse sob a responsabilidade das Santas Casas de
Misericórdia.
Na primeira metade do século XVIII, Salvador (1726), Rio de Janeiro (1738), e,
no século XIX, São Paulo (1825) e Minas Gerais (1831), disseminaram esse mesmo
mecanismo de recolhimento. O objetivo dessa prática era ser uma forma de assistência
social, mas obteve o efeito contrário, pois os senhores abandonavam os filhos de
escravizados e utilizavam suas mães como amas de leite (SOUSA, 2001).

Dentre as explicações correntes oferecidas pelos historiadores para o
abandono de crianças no período Colonial e Imperial, destacam-se: alugar a
escrava como ama-de-leite; proteger a honra das famílias, escondendo o fruto
das uniões consideradas ilícitas ou adulterinas; esperança que tinham os
escravos de que seus filhos, ao serem criados na Roda, fossem livres;
aspiração de que crianças mortas ou muito adoecidas fossem batizadas ou
recebessem enterro decente e cristão; e, finalmente, efeito das epidemias que,
dizimando famílias, deixavam muitos órfãos (ARANTES, 1999. p 1).

Em Minas Gerais, algumas crianças chegavam a ser rejeitadas ou devolvidas aos
seus senhores. A autora acredita que isso se deva ao fato de serem descendentes de
escravizados. Tal fato não ocorreu na Bahia durante o período colonial, já que,
independente da coloração da pele, as crianças eram aceitas pela Câmara ou pela Santa
Casa (SOUZA, 1991. p 18).
A recusa em criar mulatinhos às expensas do erário público se insere num
contexto geral de horror à mestiçagem: a lei poderia aparecer como justa,
mas a prática acusava a mentalidade discriminatória dos colonizadores e
colonos brancos, bem situados na escala social. A situação era tanto mais
estranha quando se considera que a sociedade se tornava cada vez mais
mulata, e mais difíceis de cumprir os estatutos de pureza de sangue que
vedavam o acesso de portadores de sangue impuro às camaras e ao clero: a
esquizofrenia e a hipocrisia brasileiras no que diz respeito à mestiçagem já se
delineavam e se constituíam nas práticas cotidianas mineiras no século XVIII
(SOUZA,1991. p 22).
7

Foi criada em 1738, pelo comerciante Romão de Mattos Duarte, no Hospital Geral da Santa Casa, no
Rio de Janeiro.
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As crianças no século XIX passam a ser denominadas de “menor”, para
delimitar a questão da responsabilidade civil, ou “menor criminoso”, nos casos em que
não estavam sob a guarda de alguma autoridade (pais ou tutores). Essas eram, segundo a
percepção da sociedade na época, mais suscetíveis a cometerem delitos frequentes
(LONDONO, 1991. p 139).
Depois da proclamação da Independência, os termos menor e menoridade
foram utilizados pelos juristas na determinação da idade, como um dos
critérios que definiam a responsabilidade penal do indivíduo pelos seus atos.
O Código Criminal do Império de 1830 através de seus artigos definiu, de
fato, três períodos de idade antes dos 21 anos, com respeito à
responsabilidade penal e às penas. Primeiro, os menores de 14 anos não têm
responsabilidade penal, o que só terá validade para os escravos a partir de
1885. Segundo, os maiores de 14 e menores de 17 anos que "podera o juiz
parecendo-lhe justo, impôr-lhe as penas de cumplicidade". Terceiro, o limite
de 21 anos para a imposição de penas drásticas como as galés que será
estendida também aos maiores de sessenta (LONDONO, 1991.p 140).

Londono (1991. p 142), quando comenta a atualização do Código Penal em
1890, afirma que o documento não trouxe grandes benefícios para a situação da criança
no que compete a responsabilidade penal. Ficou estabelecido o limite mínimo de nove
anos para a imputabilidade do agente do crime. Assim, o menor de 14 poderia ser
punido quando “obrava em discernimento” (o juiz perguntava ao júri se o réu cometeu o
ato em discernimento).
No entanto, os maiores de nove e menores de 14 eram submetidos a um regime
educativo e disciplinar. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988,
institui que “são penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às
normas da legislação especial8” (Art. 228.).
Ariès (1981. p 32-33) lembra que o termo infância (Enfant), na França do século
XVII, não era delimitado por características biológicas, mas sim designava a ideia de
dependência. Alguns exemplos são “petit graçon” (menino pequeno), termo que era
usado para designar os jovens trabalhadores de 20 a 25 anos. No entanto, nas famílias
nobres, a expressão "petit enfant" (criança pequena ou criancinha) era usada para
designar a primeira idade, já que nesse contexto a dependência era atribuída à condição
de fragilidade física.
8

A legislação especial é o Estatuto da Criança e do Adolescente, criado em 1990, com objetivo de
assegurar “a proteção integral à criança e ao adolescente”.
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Embora um vocabulário da primeira infância tivesse surgido e se ampliado,
subsistia a ambiguidade entre a infância e a adolescência de um lado, e
aquela categoria a que se dava o nome de juventude, do outro. Não se possuía
a ideia do que hoje chamamos de adolescência, e essa ideia demoraria a se
formar (ARIÈS, 1981. p 35).

A questão da maioridade penal é importante porque os adolescentes também
podem ser os agressores ou suspeitos nos casos de violência sexual contra crianças e
adolescentes. O relatório do Disque 100, do período de 2004 a 2010, revela que dos
187.110 suspeitos, 5.339 eram crianças e adolescentes, ou seja, 2,81% tinham idade de
12 a 18 anos (BRASIL, 2011. p 14-15).
Outro tema de extrema importância são os aspectos da sexualidade infantil e
como ela era vista pela sociedade na década de 70. Mott (1991. p 33) lembra que nesse
período o sexo era sinônimo de pecado, só poderia ser feito por seres maduros
(considerando as crianças como seres imaturos) e era destinado somente para a
reprodução dentro do casamento. “Daí a dessexualização da infância e adolescência
impor-se como um valor humano fundamental de nossa civilização judaico-cristã”.
O Código Penal determina que "corromper ou facilitar a corrupção de pessoa
menor de 18 anos e maior de 14, com ela praticando ato de libidinagem ou induzindo-a
a praticá-lo ou presenciá-lo, incorre o infrator na pena de até 4 anos de reclusão" (artigo
218). O Art.5º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990), diz que “nenhuma
criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado,
por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais”.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão (Art.4º do ECA, 1990. p 19)

Mott (1991. p 35), revela um aspecto de impunidade com relação aos crimes
sexuais ocorridos no Brasil no século XVIII: os principais acusados de cometer os atos
eram os mestres (que abusavam dos seus alunos) e membros do clero. A sociedade da
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época não condenava o fato de um adulto violentar uma criança, mas sim a ocorrência
da sodomia9, prática extremamente condenada pela igreja.
Em nossa tradição luso-brasileira, parece que as relações sexuais entre
adultos e adolescentes, além de frequentes, não eram conduta das mais
condenadas pela Teologia Moral, pois mesmo quando realizada com
violência, a pedofilia em si nunca chegou a ser considerada um crime
específico por parte da Inquisição (MOTT,1991. p 35).

A punição nos casos de violência sexual infantil ocorria somente após muita
insistência e após várias denúncias e depoimentos (espontâneos ou convocados) sobre o
mesmo agressor ao Tribunal do Santo Ofício. “Na maioria desses casos, além do
tormento, o pederasta é degredado para as galés 10, via de regra, por 10 anos” (MOTT,
1991. p 38).
Mott (1991. p 52) demarca dois momentos históricos que pontuam mudanças na
percepção da sexualidade no período: a extinção do Santo Ofício em 1871, quando a
sodomia deixa de ser crime religioso; e em 1823, quando ocorre a promulgação da
primeira Constituição do Império e a homossexualidade deixa de ser crime.
Os direitos humanos e o respeito à pluralidade ganham cada vez mais
adeptos. A infância e a identidade infanto-juvenil adquirem foros de
cidadania, tímidos ainda, porém, crescendo dia a dia. Cabe agora ao Estado
zelar pela moral e inocência dos imaturos, tanto que é aos próprios
presidentes das províncias que os cidadãos injuriados se dirigem para exigir
justiça quando suas crianças são alvo de suposta corrupção por adultos
(MOTT, 1991. p 52).

O que podemos perceber até o momento é que a imagem da infância, da
adolescência e a percepção da violência sexual contra meninos e meninas mudaram ao
longo dos séculos, antes não era considerado crime violentar uma criança, mas sim a
prática de sodomia contra a mesma. O crime era praticado por pessoas próximas, o
mestre ou algum membro do clero. Atualmente o cenário dos crimes sexuais contra
meninos e meninas mudou, os pais são aqueles que mais agridem nesse sentido, fato
comprovado pelos altos índices de violência sexual intra-familiar11, mesmo com todas
as subnotificações. De acordo com dados do Sistema de Informação de Agravos de

9

"Dormir por de trás, ou dormir no 6º Mandamento, ou dormir carnalmente pelo vaso traseiro eram
eufemismos para descrever a cópula anal nos tempos da Inquisição” (MOTT, 1991. p 39).
10
Galés eram embarcações a remo do século XVI para onde eram levados os condenados pelo Tribunal
do Santo Ofício, criado em 1536, em Portugal. Os galerianos vivam presos em correntes nesses barcos e
eram obrigados a trabalhar durante anos para cumprir suas penas.
11
Tipo de violência realizada dentro do ambiente familiar por parente consanguíneo ou que tenha alguma
relação de responsabilidade com a vítima, ou uma relação de poder.
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Notificação (SINAN) do Ministério da Saúde, compilados pelo Mapa da Violência
2012, a residência prevalece como local mais frequente de violência contra crianças e
adolescentes de <1 a 19 anos de idade, com 21.042 casos, de um total de 33.327 casos.
Outro dado alarmante é que no Brasil as crianças que mais receberam
atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS) referente à violência foram aquelas com
menos de 1 ano de idade, o que representou 118,9 atendimentos do total de 100 mil
crianças nessa faixa etária. Em segundo lugar, nesse quesito aparecem os adolescentes
de 15 a 19 anos, que de 100 mil adolescentes, 84.6 foram atendidos (WAISELFISZ,
2012. p 62).
O tipo de violência predominante é a violência física, que representa 40,5% dos
atendimentos para crianças e adolescentes: desses, 59,6% tem idade de 15 a 19 anos. A
violência sexual ocupa o segundo lugar no ranking, notificada em 20% dos
atendimentos, com especial concentração na faixa de 5 a 14 anos de idade
(WAISELFISZ, 2012. p 67).

Figura 1: Número e % de atendimentos de crianças e adolescentes (<1 a 19 anos) por violências segundo
relação com o agressor e faixa etária das vítimas (WAISELFISZ, 2012. p 68).

É importante ressaltar que esses indicadores são apenas uma parte do cenário,
muitas vítimas não são direcionadas para atendimento no SUS, logo não entram nessa
estatística e as subnotificações estão presentes em todos os dados que envolvem esse
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tema delicado e considerado tabu, que é a violência sexual contra crianças e
adolescentes.
A subnotificação dos casos de exploração sexual, a falta de sistemas
integrados que armazenem e analisem as informações e dados e o despreparo
da sociedade civil para encaminhar e tratar casos dessa natureza compõem
um cenário de sombras e incertezas. Esse cenário esconde casos de crianças e
adolescentes que não recebem nenhum tipo de atendimento ou recebem
atendimento inadequado, provocando até revitimização. De maio de 2003 a
março de 2011, 156 mil denúncias foram registradas pelo Disque Denúncia
Nacional (Disque 100) 32% são de violência sexual contra crianças e
adolescentes em todo o país (BRASIL, 2012. p 11).

O Art.30 do ECA (1990. p 75) apresenta uma medida de proteção nos casos de
violência intra-familiar: “verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual
impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar, como
medida cautelar, o afastamento do agressor da moradia comum”. Ainda assim, muitas
famílias optam por manter a situação em sigilo, por questões de dependência financeira
do abusador, medo de retaliação, entre outros motivos.
Dados do Relatório do Disque 100 12, que analisou as denúncias no período de
2004 a 2010, divulgado em 2011, revelam que de todos os suspeitos e suspeitas de
praticar violência contra crianças e adolescentes, 68% eram do sexo masculino e 32%
do sexo feminino. Na faixa etária de 28 a 38 anos é onde aparece a maioria dos
suspeitos nas 61.880 denúncias.
O Disque 100 fez um levantamento das denúncias no período de janeiro a
fevereiro de 2011 e detectou que as meninas sofrem mais os diversos tipos de violência
sexual13 (exploração sexual, abuso sexual, tráfico de criança e/ou adolescentes para fins
de exploração sexual e pornografia).

12

Segundo a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República (SEDH), o Disque
Denúncia Nacional, ou Disque 100, é um serviço de proteção de crianças e adolescentes com foco em
violência sexual, vinculado ao Programa Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças
e Adolescentes, da SPDCA/SEDH. Trata-se de um canal de comunicação da sociedade civil com o poder
público, que possibilita conhecer e avaliar a dimensão da violência contra crianças e adolescentes e o
sistema de proteção, bem como orientar a elaboração de políticas públicas (SDRH, 2010).
13
“A macro categoria violência sexual está subdividida em outras subcategorias: exploração sexual;
tráfico de criança e/ou adolescentes para fins de exploração sexual, pornografia e abuso sexual; conforme
revisão de categorias realizada em 2007 no serviço” (BRASIL, 2011. p 14).
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Disque Denúncia 100 - Ano 2011 (jan / fev)
Sexo das Vítimas em Porcetagem, por Tipo de Violência Sexual
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Figura 2: Distribuição das denúncias por sexo - Disque 100 (BRASIL, 2011, p.13).

Para tentar compreender o alto índice de 80% nos casos de exploração sexual de
meninas, recorremos ao 5º Mapeamento de Pontos Vulneráveis à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes 2011-2012. que foi realizado nas rodovias federais brasileiras,
e apresenta o quantitativo dos focos de exploração sexual infanto-juvenil no país. O
mapeamento foi conduzido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), com colaboração da
Organização Internacional do Trabalho (OIT), Secretaria Especial dos Direitos
Humanos (SDH) e o apoio da Childhood Brasil. O objetivo desse levantamento é de
planejar ações de prevenção e repressão contra esse tipo de crime, além de promover a
proteção das vítimas.
O mapeamento é importante para dimensionar a amplitude desse problema que é
de saúde pública. De acordo com os dados do relatório de denúncias do Disque 100, de
maio de 2003 a abril de 2009, das 162.503 vítimas, 62% são garotas e 38% são garotos.
Para compreender a evolução do Mapeamento de Pontos Vulneráveis à
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas rodovias federais, apresentamos uma
tabela que dimensiona a quantidade de pontos vulneráveis localizados de 2003 a 2012.
Outro dado importante é que de “maio de 2003 a março de 2011, das 156 mil denúncias
foram registradas pelo Disque Denúncia Nacional (Disque 100) 32% são de violência
sexual contra crianças e adolescentes em todo o país” (BRASIL, 2012. p 11).
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Ano
2003

Pontos Vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes
nas rodovias federais do país
844

2005

1.222

2007

1.819

2009-2010

1.820

2012

1.77614
Tabela 1: Dados sobre os pontos vulneráveis (BRASIL, 2012, p.11).

Crianças e adolescentes representam 33% da população brasileira, segundo o
Plano Plurianual (PPA) 2008/2011. “Hoje, isso representa cerca de 60 milhões de
pessoas, dos quais 45,9% residem em domicílios com renda per capita de até meio
salário mínimo” (BRASIL, 2012. p 11). A pobreza e a vulnerabilidade social são alguns
dos fatores que colaboram para a violência e exploração sexual de meninos e meninas,
por isso abordar o assunto na internet de forma qualificada é uma atividade
imprescindível para difundir informação sobre o tema e manter a sociedade consciente
dos direitos das crianças e adolescentes.

1.2 DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

No início desse capítulo, quando falamos sobre a percepção da infância no
Brasil, traçamos um cenário da imagem da infância em um momento em que as crianças
e adolescentes não tinham voz e direitos. Em 1886, a Lei do Ventre Livre foi uma
tentativa de libertar da escravização os filhos de escravizados. No entanto, o que
aconteceu foi um aumento de crianças e adolescentes negros nas ruas 15.
A roda dos expostos foi um primeiro mecanismo de atendimento à infância e foi
extinta no início do século XX. Em 1922 ocorre a inauguração do primeiro
estabelecimento público para “menores”, no Rio de Janeiro, e em 1924, a criação do

14

Avalia-se que esse número não reflete redução real dos pontos vulneráveis, devido à margem de erro de
5% sobre o total de pontos mapeados (BRASIL, 2012. p 23).
15 Os direitos da infância e adolescência ao longo da história. Disponível em:
http://www.redeandibrasil.org.br/eca/sobre-o-eca/linha-do-tempo. Acesso em: 01 de dezembro de 2012.
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Tribunal de Menores: estrutura jurídica que serviu de base para o primeiro Código de
Menores16.
Com a investida médico-higienista a partir de meados do século passado,
com a extinção da Roda dos Expostos e o início da legislação sobre a infância
nas primeiras décadas do nosso século, a criança passa de objeto da caridade
para objeto de políticas públicas. É nesta passagem que vamos encontrar os
especialistas: os assim chamados técnicos ou trabalhadores sociais. Todo um
novo ciclo se inicia (ARANTES, 1999. p 1).

Para Arantes (1999. p 1) a ação médico-higienista (que gradativamente agregava
profissionais de outras áreas), tinha como propósito a formalização de modelos de
atendimento e de racionalização da assistência. Essa forma de atendimento não alterou
as condições de pobreza. Na verdade, constituiu em “uma estratégia de criminalização e
medicalização da pobreza”.
O Código de Menores foi criado em 1927 e tinha a intenção de “higienizar” o
Rio de Janeiro, deixar as ruas livres das crianças abandonadas e carentes. Essa Lei 6697
foi atualizada em 10 de outubro de 1979, e tinha como objetivo a “proteção e vigilância
aos menores em situação irregular 17”. Foi revogada em 1990 e substituída pelo Estatuto
da Criança e do Adolescente Lei 8.069/1990 (ECA) (SOUZA, 2004).
Outros documentos que marcam a história dos direitos infanto-juvenis são a
Declaração Universal dos Direitos da Criança, de 1959, e a Declaração Internacional
dos Direitos da Criança, promulgada pela Organização das Nações Unidas em 1989.
Eles surgem no momento de transição entre a concepção do “menor em situação
irregular” que devia ficar sob o poder do Estado (como exemplo temos a ação médicohigienista que esclarecemos mais adiante), para uma concepção protecionista no sentido
de assegurar direitos fundamentais para o desenvolvimento físico e mental das crianças
e adolescentes.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) amplia a assistência a todas as
crianças e adolescentes e não somente àqueles em situação dita irregular. Pode-se
entender “irregular” como toda criança pobre que estivesse em situação de
vulnerabilidade social: no sentido arbitrário de higienização social, todas as crianças
nessa situação deveriam ficar sob a tutela do Estado.

16

Os direitos da infância e adolescência ao longo da história. Disponível em:
http://www.redeandibrasil.org.br/eca/sobre-o-eca/linha-do-tempo
17
“Abandonado, carente, infrator, apresentando conduta dita anti-social, deficiente ou doente, ocioso,
perambulante” (ARANTES. 1999 p 1).

26

A pobreza era compreendida como “irregularidade jurídica”. A natureza dessa
irregularidade foi legitimada pelos profissionais envolvidos na ação médico-higienista,
e, dessa forma, surge a distinção entre criança e “menor”, diferenciação que não diz
respeito à idade, mas à classe social do indivíduo. É curioso perceber como o problema
não era resolvido na sua origem, mas sim na sua consequência, ou seja, era mais
confortável punir ou aplicar medidas nas crianças do que resolver a situação que gerava
todo esse cenário (ARANTES, 1999. p 1).
Assim, através de um artifício que transformou pobreza em irregularidade
jurídica, a criança pobre passou a ser definida como “menor carente” ou
“menor infrator” (hipóteses de situação irregular) e, através de um conteúdo
médico-psico-social atribuído a estes menores, as medidas (ou penas) para
sanar tal situação, dita de irregularidade, foram deslocadas para os próprios
menores, e não para a situação (ARANTES, 1999. p 1).

O ECA surgiu de uma mobilização social que deu origem ao Fórum Nacional de
Entidades Não-Governamentais de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Esse movimento foi um marco, pois mobilizou mais de seis milhões de assinaturas para
garantir a criação de um artigo que contemplasse os direitos de crianças e adolescentes
na Constituição. A Lei Nº 8.06918, de 13 de julho de 1990, substitui o antigo Código de
Menores e instituiu o Sistema de garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente
(SGD) (BRASIL, 2009. p 11-12).
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à saúde, à alimentação, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Artigo 227 da
Constituição Federal de 1988).

Na tabela a seguir podem ser observadas as principais diferenças entre as duas
Leis:

18

Lei disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm. Acesso em: 06 de novembro de 2012.
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Tabela 2: comparação entre o ECA e o Código de Menores (BRASIL, 2009, p.14).

O ECA trouxe muitos avanços para a manutenção dos direitos fundamentais para
as crianças e adolescentes, transformou os meninos e meninas que antes eram invisíveis
em cidadãos e detentores de direitos. No lugar das Rodas dos Expostos, hoje existe um
sistema de adoção, regido pelo capítulo III do ECA, que dispõe sobre o direito à
convivência familiar e comunitária.
O ECA estabeleceu a descentralização das políticas e criou mecanismos para
participação social no monitoramento das políticas voltadas para infância e
adolescência, através dos conselhos de direitos, que contam com a
participação popular, e os conselhos tutelares, parte decisiva na garantia dos
direitos e atendimento direto de crianças, adolescentes e famílias (OIT, 2011.
p 10).

Os Conselhos de Direitos exercem controle social sobre as políticas e
orçamentos públicos direcionados para os direitos infanto-juvenis. Eles contam com a
participação da sociedade civil e de representantes do poder público. Os Conselhos de
Direitos são apoio importante para o funcionamento dos Conselhos Tutelares (OIT,
2011, p.10).
Os Conselhos Tutelares compõem o ECA: eles são órgãos municipais,
permanentes e autônomos, e têm como função “zelar pelo cumprimento dos direitos da
criança e do adolescente”, de acordo com o Art. 131. A escolha dos conselheiros ocorre
através de Lei municipal, a eleição é de responsabilidade do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, e fiscalização do Ministério Público (ECA, 2009,
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p.79-95). O trabalho era não remunerado, até a Lei nº 12.696/2012, de 26 de julho de
2012, sancionar e tornar obrigatória a remuneração e direitos trabalhistas para os
conselheiros.
O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), da
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, sugere que exista um
Conselho Tutelar para cada 200 mil habitantes, no entanto, no Brasil existem apenas
5.925 Conselhos Tutelares, com um total de 29.600 conselheiros em 98% dos
municípios.
Após a CPI da Pedofilia que foi iniciada em março de 2008, a Lei nº. 12.650, de
17 de maio de 2012, conhecida como Lei Joana Maranhão em referência a atleta de
natação da seleção olímpica brasileira que revelou, em 2008, ter sido vítima de abuso
sexual do seu treinador quando tinha nove anos de idade, alterou o Código Penal,
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que trata da prescrição da punição dos
crimes contra crianças e adolescentes.
Essa Lei, nº 12.650, entrou em vigor e foi publicada no Diário Oficial da União
no dia 18 de maio de 2012, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual
Infanto-juvenil19, e decreta que a prescrição nos casos de violência sexual contra
crianças e adolescentes comece a contar a partir da data em que a vítima complete 18
anos. Anteriormente a prescrição começava a contar a partir da data do crime. Uma
observação importante é que os casos anteriores a essa Lei não serão beneficiados.
Existem também outras instâncias que atuam na proteção dos direitos infantojuvenis, como o Ministério Público, o Poder Judiciário, os Conselhos Setoriais
(educação, saúde, assistência social e de segurança pública), os Centros de Referência,
as Delegacias Especializadas, além das organizações não governamentais, dos fóruns e
redes da sociedade civil e dos organismos internacionais de defesa de direitos (OIT,
2011. p 11).

19

O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes foi criada
pela Lei nº 9,970, de 17 de maio de 2000, de autoria da então deputada Rita Camata, e é uma homenagem
a menina Araceli Cabrera Crespo, de oito anos, que na cidade de Vitória (ES) em 1973, foi agredida,
violentada e assassinada.
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1.3 COBERTURA NOTICIOSA SOBRE A VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Antes de abordar a cobertura noticiosa sobre a violência sexual contra crianças e
adolescentes é importante abordar o conceito de violência e a percepção desse tema pela
sociedade. A sensibilidade da sociedade em relação a alguns tipos de violência (física,
sexual, negligência ou psicológica) está banalizada, ou seja, as pessoas estão habituadas
com assaltos, assassinatos, agressões verbais e físicas, entre outras, lembrando que o
estado de banalização ocorre quando essas formas de violência estão distantes ou não
acontecem com pessoas próximas.
Na violência sexual contra crianças e adolescentes existe um agravante moral
ainda mais intenso no que diz respeito à condenação da sociedade contra quem pratica
esse tipo de ato, pois a crianças e adolescentes são considerados seres em
desenvolvimento e frágeis. “A condenação moral da violência, e em particular a
condenação moral da violência de pais contra filhos, faz com que o ato cotidiano que
implica risco de ser submetido ao crivo moral seja sonegado à consciência de seu autor
e mais ainda ao conhecimento do profissional que o interroga”. (GONÇALVES E
BRANDÃO, 2004. p 286).
A violência sexual consiste em todo ato ou jogo sexual, relação heterossexual
ou homossexual cujo agressor está em estágio de desenvolvimento
psicossexual mais adiantado que a criança ou o adolescente. Tem por
intenção estimulá-la sexualmente ou utilizá-la para obter satisfação sexual.
Apresenta-se sob a forma de práticas eróticas e sexuais impostas à crianças
ou ao adolescente pela violência física, ameaças ou indução de sua vontade.
Esse fenômeno violento pode variar desde atos em que não se produz o
contato sexual (voyerismo, exibicionismo, produção de fotos), até diferentes
tipos de ações que incluem contato sexual sem ou com penetração. Engloba
ainda a situação de exploração sexual visando lucros como é o caso da
prostituição e da pornografia (BRASIL, 2002).

O Art.19 da Convenção sobre os Direitos da Criança da adotada pela Assembleia
Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em 20 de Novembro de 1989, e
ratificada por Portugal em 21 de Setembro de 1990, aborda sobre a proteção contra a
violência sexual, nos artigos 19º, 34º, 35º e 36º.

Artigo 19
1. Os Estados Partes tomam todas as medidas legislativas, administrativas,
sociais e educativas adequadas à protecção da criança contra todas as formas
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de violência física ou mental, dano ou sevícia, abandono ou tratamento
negligente; maus tratos ou exploração, incluindo a violência sexual, enquanto
se encontrar sob a guarda de seus pais ou de um deles, dos representantes
legais ou de qualquer outra pessoa a cuja guarda haja sido confiada.
Artigo 34
Os Estados Partes comprometem-se a proteger a criança contra todas as
formas de exploração e de violência sexuais. Para esse efeito, os Estados
Partes devem, nomeadamente, tomar todas as medidas adequadas, nos planos
nacional, bilateral e multilateral para impedir:
a) Que a criança seja incitada ou coagida a dedicar-se a uma actividade
sexual ilícita;
b) Que a criança seja explorada para fins de prostituição ou de outras práticas
sexuais ilícitas;
c) Que a criança seja explorada na produção de espectáculos ou de material
de natureza pornográfica.
Artigo 35
Os Estados Partes tomam todas as medidas adequadas, nos planos nacional,
bilateral e multilateral, para impedir o rapto, a venda ou o tráfico de crianças,
independentemente do seu fim ou forma.
Artigo 36
Os Estados Partes protegem a criança contra todas as formas de exploração
prejudiciais a qualquer aspecto do seu bem-estar.

O ECA também apresenta uma série de artigos (Art. 4º, 5º, 17º, 18º e 70º) que
preconizam a efetivação dos direitos das crianças e adolescentes, e que explicita que a
proteção de meninos e meninas é problema de todos, não apenas dos órgãos
especializados ou governo.
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder
Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária.
Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão,
punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus
direitos fundamentais.
Art. 17 O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física,
psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da
imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos
espaços e objetos pessoais.
Art. 18 É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente,
pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante,
vexatório ou constrangedor.
Art. 70 É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos
direitos da criança e do adolescente.

Em 2006 a Agência de Notícias dos Direitos da Infância (ANDI) realizou uma
pesquisa na mídia impressa sobre os temas mais abordados sobre a temática “eleições e
infância”. O tema saúde, que engloba violência em geral, abuso, exploração sexual e
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trabalho infantil, estiveram praticamente ausentes do debate. A cobertura da temática
não chegou a 2% em 2006 (ANDI, 2006).
Os veículos de comunicação no geral não privilegiam a temática da violência
sexual infanto-juvenil em suas pautas. Dados de uma pesquisa da ANDI e da Rede
ANDI América Latina sobre a cobertura jornalística de 12 países, de 2005 a 2007, na
qual foram analisados 795 mil textos sobre a temática dos direitos e qualidade de vida
de crianças e adolescentes, revelou um quadro preocupante no que refere à divulgação
de indicadores que qualificam a cobertura. As notícias com referência a políticas
públicas representaram apenas 7,92% (ANDI, 2009).
A imprensa tem uma função importante no exercício da cidadania: através dos
meios de comunicação, os jornalistas podem sugerir e executar pautas que favoreçam a
cobertura dos direitos e deveres do cidadão, ou seja, informar sobre temas de interesse
público de maneira qualificada. No Título III do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), que trata da prevenção, art.70, tem-se a indicação - “É dever de todos prevenir a
ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente” (ECA, 1990.
p 42).
Nesse contexto, a imprensa pode ainda influenciar a agenda pública:
constantemente os assuntos pautados na mídia são pautados na agenda pública e
inspiram, de certa forma, a atuação dos decisores políticos ou atores sociais. Essa
influência dos meios de comunicação na agenda pública é a Teoria do Agenda-Setting20
ou Teoria do Agendamento. Outra teoria que perpassa o agendamento é a Teoria do
Framing21 ou enquadramento da cobertura na qual aspectos específicos de uma questão
são destacados em detrimento de outros, o que ajuda a construir a interpretação do
público (ANDI, 2009. p 11).
É possível para a mídia colaborar com a prevenção da violência sexual infantojuvenil, pautando assuntos que visam informar sobre os riscos do ato, políticas públicas
sobre a temática, questões legais, utilização de fontes confiáveis sobre o tema para
apresentar dados estatísticos, ou ainda apresentando dicas aos pais de como perceber se
o filho (a) está sofrendo violência, por exemplo. Divulgar apenas o evento final e
explorar a vitimização não colabora para a diminuição das ocorrências.
20

Surgiu na década de 70 e defende a ideia de que a mídia agenda as questões que serão discutidas
socialmente, além da capacidade da mídia de influenciar a posição dos temas no ranking de prioridades.
21
Entman (1993) define o enquadramento como a seleção de alguns aspectos da realidade percebida mais
salientados em um texto de comunicação, de tal forma a promover a definição de um problema, a
interpretação causal, a avaliação moral e/ou recomendação de tratamento para o item descrito.
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Os jornalistas devem submeter a exame crítico as reportagens realizadas e as
reivindicações feitas pelos governos sobre a implementação da Convenção da
ONU sobre os Direitos da Criança em seus respectivos países. A mídia não
deve considerar nem fazer reportagens sobre as condições das crianças
apenas como eventos; deve discutir constantemente o processo que
provavelmente leva ou levou à ocorrência desses eventos. (CARLSSON e
FEILITZEN, 2002. p 474).

Uma das funções desse estudo é destacar o papel dos webjornais, no domínio
dos direitos da criança e do adolescente, referente ao tratamento editorial qualificado em
temas alusivos à prevenção da violência sexual infanto-juvenil. No Guia de Referência
para o Diálogo com a Mídia da Agência de Notícias dos Direitos da Infância (ANDI),
são destacadas três importantes características para uma abordagem qualificada dos
temas sociais apontadas por pesquisas da mesma agência (SILVA, 2011).
• Prover a sociedade com informação confiável e contextualizada – de
forma a empoderar cidadãos e cidadãs, que assim podem melhor conhecer
seus direitos e passar a exigi-los.
• Introduzir questões relevantes na agenda pública de debates, de forma
plural – ou seja, a mídia pode não ter o poder de nos dizer “como” devemos
pensar, mas define fortemente sobre “o que” pensamos.
• Exercer controle social sobre os representantes do governo e as políticas
públicas, assim como sobre os demais atores sociais. (ANDI, 2008. p 6-7)

O hot site Violência Sexual – Guia Online para Jornalistas22, elaborado pela
ANDI, apresenta sugestões de abordagem e cuidados durante a cobertura dessa
temática. Entrevistar múltiplas fontes para compor um panorama contextualizado da
violência sexual, tais como o Ministério Público, as varas especializadas em crimes
contra crianças e adolescentes, as agências internacionais, organizações nãogovernamentais, o executivo responsável pela implementação de ações de defesa e
garantia dos direitos infanto-juvenis e os Centros de Referência em Assistência Social
(CREAS).
O Guia também incentiva que o jornalista apure as causas dos fenômenos,
acompanhe a execução orçamentária dos programas e ações de enfrentamento mesmo
que o tempo de apuração e o espaço de veiculação sejam pequenos, além de cautela e
rigor na apuração (ANDI, 2011).
Para compreender a razão pela qual o tema violência sexual contra meninos e
meninas não é muito abordado nos noticiários, recorremos aos fatores apresentados por
22

Disponível em http://violenciasexual.andi.org.br/. Acesso em: 13 de julho de 2012.
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Guerra (2006. p 86), quando diz que a Técnica Cognitiva do Conteúdo23 caracteriza o
conhecimento do repórter sobre uma área temática.
Neste caso, pondera-se que apesar de as rotinas e valores da cultura
profissional terem efetivamente sua importância na determinação de um
modo de cobertura do universo infanto-juvenil, o conhecimento que o
jornalista tem do tema não o permite problematizar a qualidade da cobertura
realizada nos limites das rotinas e da cultura profissional predominantes.
Mesmo que ele seja despertado para o problema, não é capaz de construir
uma proposta de rotina diferenciada (GUERRA, 2006. p 86).

A posição de Guerra (2006. p 86), citada acima, refere-se à realidade das
redações no que diz respeito à rotina produtiva. Os jornalistas até podem ter a intenção
de tentar fazer uma cobertura qualificada sobre os temas que envolvem o universo
infanto-juvenil, no entanto, as rotinas produtivas e a cultura profissional do veículo
cerceiam a sua maneira o desenvolvimento de elementos essenciais para uma boa
cobertura, características que vamos detalhar mais adiante.

23

Guerra (2006, p.85), apresenta dois tipos de Técnicas Cognitivas (TC) para o desenvolvimento da
atividade jornalística, a TC de Processo, “na qual estão contidos conceitos, normas e procedimentos
básicos da profissão para gerar um produto jornalístico”, e a TC de Conteúdo, “na qual estão contidos
elementos capazes de definir o que será objeto da atividade”.
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2 DO SURGIMENTO DA INTERNET À TERCEIRA GERAÇÃO DO
WEBJORNALISMO: CONCEITOS E CATEGORIAS

Este capítulo tem como objetivo relacionar as teorias da Análise de discursos e
as teorias do jornalismo. O objetivo é revisar e colocar em relevo conceitos
indispensáveis à análise do posicionamento discursivo da Folha.com e do G1.
É necessário fazer esta relação para especificar as categorias de análise que serão
essenciais para compreender a aplicação no estudo de caso. Inicialmente traçamos um
breve histórico do surgimento da internet até a terceira geração do webjornalismo para
contextualizar a atual fase do objeto de estudo, depois detalhamos as características do
webjornalismo:

hipertextualidade,

multimidialidade,

interatividade,

memória

e

personalização. Além disso, apresentar algumas noções sobre a utilização de bases de
dados.
Apresentamos também as categorias dos critérios de noticiabilidade e das fontes
que utilizamos na categorização da análise de conteúdo.
É importante destacar que Internet ou interconexão entre redes de computadores
é diferente da World Wide Web (Web), que é o ambiente de publicação dos arquivos, no
entanto, muitas vezes são utilizadas como sinônimos. Para Lévy, a Web é uma função
da Internet que agrega em “um único e imenso hipertexto ou hiperdocumento 24 todos os
documentos que a alimentam” (LÉVY, 2000. p 27).
A precursora da Internet foi a rede de compartilhamento de computadores
Advanced Research Projects Agency25 ou Agência de Projetos de Pesquisa Avançada
(ARPAnet), que foi inicialmente testada em uma rede com quatro hosts26, da
Universidade da Califórnia, em Los Angeles, do Stanford Research Institute (SRI),
Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara (UCSB) e da Universidade de Utah.
Alguns dos testes eram realizados pela digitação de letras e confirmação por telefone se
o outro computador tinha recebido a mensagem (PINHO, 2003. p 24).
Em maio de 1995, iniciou-se a abertura da Internet comercial no Brasil. A Rede
Nacional de Pesquisa (RNP) passou por uma redefinição de seu papel, deixando de ser
24

O hiperdocumento é um texto em formato digital, reconfigurável e fluído que agrega mais categorias de
signos como imagens, animações e sons (LÉVY, 2000. p 27).
25
Criada em 1957, ligada ao Departamento de Defesa Americano, tinha como missão pesquisar e
desenvolver alta tecnologia para uso militar.
26
Host é um computador ligado à Internet, também às vezes chamado de servidor ou nó. Computador
principal num ambiente de processamento distribuído (PINHO, 2003. p 242).
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restrita ao meio acadêmico para estender seus serviços de acesso a todos os setores da
sociedade. Com a criação do seu Centro de Informações, Internet/BR, a RNP ofereceu
um importante apoio à consolidação da Internet comercial no país (PINHO, 2003. p 39).
A primeira publicação jornalística brasileira na internet é atribuída ao Jornal do
Brasil, que em fevereiro de 2005 disponibilizou o site em caráter experimental,
lançando de fato em maio de 2005. Na ocasião, o então editor, Dacio Malta, publicou na
primeira página do jornal impresso, um artigo sobre o lançamento do site 27.
Primeiro jornal brasileiro a adentrar com uma cobertura completa no
ciberespaço, em 28 de maio de 1995, o Jornal do Brasil
(http://www.ibase.br/~jb/), apresentava uma interface pouco interativa, sendo
quase uma cópia resumida do jornal tradicional. Menos de dois meses depois
vários outros jornais têm suas home-pages registradas na WWW, como
Estado de S. Paulo, a Folha de S. Paulo (julho), O Globo (setembro), O
Estado de Minas, o Zero Hora (julho), o Diário de Pernambuco e o Diário do
Nordeste (julho). Nenhum deles, com exceção do JB On-Line, que entra em
acordo com a Agência JB em janeiro de 1996 para uma alimentação
permanente de sua edição digital, atua com a noção de tempo real. Alguns
sequer são atualizados diariamente, como o Estado de Minas e o Zero Hora,
que tem caráter semanal (PALACIOS e GONÇALVES, 1997. p 05).

O jornalismo distribuído e realizado na web tem recebido diversas
nomenclaturas e cada uma delas associa uma função e utilidade específica ao conceito.
A escolha do termo webjornalismo não é por acaso: alguns pesquisadores denominam
esta área de estudo como jornalismo online, ciberjornalismo, jornalismo eletrônico ou
jornalismo digital.
Desde 1995, com a difusão da Web, ocorrem ciclos gradativos de utilização e
aplicação do jornalismo online. Inclusive a nomenclatura do fenômeno inspira debates
entre os estudiosos da área: Moherdauí (2003. p 27) faz um resumo baseado em vários
autores sobre as definições das nomenclaturas: jornalismo digital, que emprega
tecnologia digital usando o tratamento de dados em forma de bits; jornalismo eletrônico,
que utiliza de recursos eletrônicos; ciberjornalismo, que envolve tecnologias que usam o
ciberespaço; jornalismo online, que utiliza tecnologias de transmissão de dados em rede
e em tempo real; webjornalismo, que utiliza a web. Como batizar essa vertente do

27

O jornalista Decio Malta disponibilizou o artigo e a cópia da primeira página do jornal impresso do dia
do lançamento do site. Disponível em:< http://daciomalta.com.br/?tag=jb-primeiro-jornal-online-dopais>. Acesso em 22 de dezembro de 2012.
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jornalismo que consegue agregar diversas mídias e possibilidades discursivas em uma
única plataforma?28
[...] ainda não há um consenso sobre a terminologia a ser utilizada quando
nos referimos ao jornalismo praticado na internet, para a internet ou com o
auxílio da internet. Em linhas gerais, observa-se que autores norteamericanos utilizam o termo ‘jornalismo online’ ou ‘jornalismo digital’, já os
autores espanhóis preferem o termo ‘jornalismo eletrônico’. Também, em
outras fontes, são utilizadas as nomenclaturas ‘jornalismo multimídia’ ou
‘ciberjornalismo’. De forma genérica, pode-se dizer que autores brasileiros
seguem os norte-americanos, utilizando com maior frequência o termo
‘jornalismo online’ ou ‘jornalismo digital’. (MOHERDAUÍ, 2003.p 22)

As palavras que designam as diferentes modalidades jornalísticas, em sua
maioria, associam-se ao veículo ou plataforma utilizada para executar o trabalho
periódico, como no radiojornalismo, no jornalismo impresso, no telejornalismo, e não
poderia ser diferente com a nomenclatura do webjornalismo. “De certa forma, o
conceito de jornalismo encontra-se relacionado ao suporte técnico e ao meio que
permite a difusão das notícias. Daí derivam conceitos como jornalismo impresso,
telejornalismo e radiojornalismo” (MURAD, 1999 e CANAVILHAS, 2001).
Essa modalidade do fazer jornalístico vivenciou algumas fases transitórias que
modificaram as formas de criar, publicar e divulgar os conteúdos noticiosos na internet.
No artigo “Sistematizando alguns conhecimentos sobre jornalismo na web”, Moherdauí
apresenta o que vem sendo discutido no Grupo de Pesquisa em Jornalismo Online
(GJOL) da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia
(Facom/Ufba), no que se refere a segmentar as fases históricas em três momentos:
“produtos de primeira geração ou fase da transposição; produtos de segunda geração ou
fase da metáfora;

e produtos de terceira geração ou

fase da exploração das

características do suporte web” (MOHERDAUÍ, 2003. p 22).
Sobre a evolução da imprensa na Internet, Cabrera discorda dessa transferência
do impresso para o meio virtual (primeira geração). Ela chama o modelo “fac-símile” de
primitivo, estático, e afirma que não proporciona interatividade. “Sin duda, se trata de
un modelo estático y de poca utilidad de cara al lector que en manera alguna,
aprovecha las posibilidades de interactividad que ofrece el nuevo médio” (CABRERA,
2000. p 3).
28

Nesse estudo os termos jornalismo online e webjornalismo serão utilizados como sinônimos.
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A autora comenta em seu artigo “Convivencia de la prensa escrita y la prensa
on line en su transición hacia el modelo de comunicación multimedia”, sobre a
transição e coexistência dos modelos comunicacionais em diferentes suportes (impresso
e online). Defende que os mesmos são complementares e amistosos, indicando que o
tratamento editorial exige tratamento dos conteúdos com adaptação paulatina às
características do meio online.
Cabrera (2000. p 3) delimita a segunda geração como uma fase do modelo
“adaptado”, onde se integram de maneira simples algumas características do suporte
online (hipertexto e links). Nessa fase têm-se uma preocupação com a apresentação e
tratamento visual, mesmo que com um design simples e excesso de textos.
A terceira geração Cabrera (2000. p 3) chama de modelo “digital”, no qual existe
um aproveitamento das potencialidades de interatividade e multimidialidade do meio
online, além da oferta de conteúdos diferenciados. “Los periódicos que se ajustan a este
modelo son más interactivos, visuales, y ofrecen servicios y contenidos diferentes a los
del periódico en papel. De esta forma, la edición en línea del periódico se convierte
realmente en un complemento de la versión impresa”.
Essa fase chamada de terceira geração é a fase atual do webjornalismo e é nessa
fase que surgem as especificações do meio e as características da webnotícia. Palácios
(2002. p 1) estabelece seis categorias, a saber, multimidialidade/convergência,
interatividade, hipertextualidade, personalização, atualização contínua e memória. Essas
características não estão presentes em todos os veículos online na mesma proporção, são
apenas o que Palácios (2002. p 01) denomina “potências” e estão presentes, cada uma a
seu modo e dependendo dos interesses empresariais, nos sites jornalísticos. Outro tema
importante no webjornalismo é a utilização de bases de dados 29. No próximo tópico
vamos comentar sobre cada uma dessas características.

29

As bases de dados permitem agrupar as notícias sobre o mesmo evento, ainda que elaboradas
sucessivamente, e oferecê-las simultaneamente ao leitor. Dependendo da importância e do interesse do
acontecimento relatado, as notícias aumentarão em número e em detalhe, permitindo desse modo uma
visão mais em pormenor do acontecimento (FIDALGO, 2003. p 11).
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2.1 CARACTERÍSTICAS DO WEBJORNALISMO: HIPERTEXTUALIDADE;
MULTIMIDIALIDADE;

INTERATIVIDADE;

MEMÓRIA

E

PERSONALIZAÇÃO

Em cada mídia, o jornalista precisa de técnicas que melhor se apresentem àquele
meio: o texto precisa se adequar ao suporte para ser assimilado com clareza e
entendimento pelo “leitor/usuário”. No entanto, existem similaridades entre essas
técnicas nos diferentes meios, que, com o tempo, foram se adequando às novas
tecnologias e ao usuário que navega na web.
Dados do IBOPE Nielson Online 30 coletados em maio e divulgados em junho de
2012, revelam que o número de usuários ativos no Brasil chegou pela primeira vez a
mais de 50 milhões, o que representa um aumento de 11% em comparação com o
mesmo período do ano passado (maio de 2011).
Considerando o aumento do consumo de conteúdo online e a agregação das
características dos suportes já existentes (rádio, televisão, impresso etc.) ao
webjornalismo, faz-se necessário o conhecimento dessas características adaptadas à
web.
Mielniczuk (2003. p 14) destaca que na web as possibilidades de comunicação
são diversas e abrangem vários formatos: “a notícia é fragmentada em blocos de textos
conectados entre si, através de links [...]. Além disso, o hipertexto cria a oportunidade de
utilizar, concomitantemente, textos escritos, sons e imagens, na mesma narrativa”. De
acordo com Palácios e Ribas (2007. p 35), durante esse processo de adaptação para a
internet não existem rupturas com os modelos dos suportes anteriores relacionados à
prática jornalística.
As características do Jornalismo na Internet aparecem, majoritariamente,
como continuidades e potencialidades e não, necessariamente, como rupturas
como relação ao jornalismo praticado em suportes anteriores. É possível
argumentar-se que as características elencadas como constituintes do
jornalismo na Internet podem, de uma forma ou de outra, ser encontradas em
suportes jornalísticos anteriores, como o impresso, o rádio, a TV, o CD-Rom.
O que é, por exemplo, uma “Carta do Leitor”, senão uma forma rudimentar
de interatividade? (PALÁCIOS e RIBAS, 2007. p 35).

30

Disponível
em:<http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=6&proj=PortalIBOPE&pub=
T&nome=home_materia&db=caldb&docid=D25A52C86049094283257A250068DEF2>
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Palácios e Ribas (2007. p 35) citam ainda as especificidades da prática
jornalística

nas

redes

digitais

como

a

hipertextualidade,

multimidialidade,

interatividade, personalização de conteúdo, memória e atualização contínua. Durante a
análise das notícias diagnosticamos de uma maneira geral como os veículos Folha.com
e G1 utilizam esses elementos, e explicaremos de forma mais detalhada no capítulo III.
A fragmentação dos discursos durante a narrativa na web é a hipertextualidade:
nela os links são instrumentos necessários para acessar grandes blocos de informação
que assinala o dinamismo do webjornalismo. A multimidialidade é a capacidade de
agregar em uma mesma mídia, diversas outras, é a convergência de formatos. Texto,
áudio, vídeo, fotografias entre outros formatos, apresentam informações que fazem
parte da narrativa webjornalística e exploram a percepção humana (RIBAS, 2004. p 3).
Palácios (2002. p 2) caracteriza a convergência como possibilidade de
“digitalização da informação e sua posterior circulação e/ou disponibilização em
múltiplas plataformas e suportes, numa situação de agregação e complementaridade”. O
lugar da memória na rede está na acumulação de informações que na web é mais viável
do que em outras mídias.
Acresce-se o fato de que na web a Memória torna-se coletiva, através do
processo de hiperligação entre os diversos nós que a compõem. Desta
maneira, o volume de informação anteriormente produzido, e diretamente
disponível ao usuário e ao produtor da notícia, cresce exponencialmente no
Jornalismo na Internet, o que produz efeitos quanto à produção e recepção da
informação jornalística (PALÁCIOS e RIBAS, 2007. p 49).

A memória na web é a possibilidade de armazenar tudo o que já foi publicado
para consultas futuras, as formas de guardar essa informação pode ser por intermédio de
arquivos digitais, como sistemas de indexação e recuperação da informação (idem).
A Memória no Jornalismo na Web pode ser recuperada tanto pelo Produtor
da informação, quanto pelo Utente, através de arquivos online providos com
motores de busca (search engines) que permitem múltiplos cruzamentos de
palavras-chaves e datas (indexação). Sem limitações de espaço, numa
situação de extrema rapidez de acesso e alimentação (Instantaneidade e
Interactividade) e de grande flexibilidade combinatória (Hipertextualidade), o
Jornalismo tem na Web a sua primeira forma de Memória Múltipla,
Instantânea e Cumulativa (PALÁCIOS, 2002. p 5).

Palácios (2002. p 6) propõe uma reflexão interessante sobre o grande diferencial
da memória nos suportes analógicos com relação ao suporte digital. A conjugação da
mesma com outros elementos como espaço ilimitado de armazenamento, interatividade,
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instantaneidade e hipertextualidade, que potencializa a memória online, o que
caracteriza uma “ruptura com relação aos suportes mediáticos anteriores”, ou seja, todas
as outras características do jornalismo online são encontradas nos outros suportes de
forma similar, mas a memória apresenta uma potencialidade exponencial.
Sobre os acessos a esses arquivos disponíveis nessa grande memória virtual,
Mielniczuk (2003), no artigo “Sistematizando alguns conhecimentos sobre jornalismo
na web”, assinala que cada elemento de informação contém ponteiros, ou links que
podem ser seguidos para acessar outros documentos sobre assuntos relacionados.
A web também permite o acesso por palavras-chave a documentos dispersos em
centenas de computadores espalhados no mundo, como se esses documentos fizessem
parte do mesmo banco de dados ou do mesmo disco rígido (LÉVY, 2000. p 106).
A atualização contínua consiste em disponibilizar e atualizar a notícia com
rapidez, quase proporcional à medida que os fatos ocorrem. É comum que redações
funcionem em horários estendidos, como por exemplo, 24 horas, por dia, durante 7 dias
por semana e isso colabora para facilitar a produção e disponibilização das notícias
(ibidem).
Palácios e Ribas (2007. p 56) destacam posturas que inserem o cibernauta no
universo da interatividade, “o contato com o autor de uma matéria jornalística ou de um
blog, a possibilidade de envio de sugestão de pauta, participação em fóruns de
discussão, o envio de reclamações, resposta a enquetes ou fazer comentários sobre posts
de blogs”.
A personalização ou customização de conteúdo é a possibilidade oferecida pelo
site, do cibernauta configurar os produtos jornalísticos de acordo com seus interesses
pessoais (PÁLACIOS, 2002. p 2).
Palácios e Ribas (2007, p.55) lembram que “a personalização oferece conteúdos
diferenciados para cada usuário”. Essa é uma característica da web ainda pouco
explorada, mas que pode ser uma ferramenta importante para fidelizar o público dos
sites informativos.
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2.2 UTILIZAÇÃO DE BASES OU BANCO DE DADOS

Um elemento importante dentro do webjornalismo de terceira geração31 é a
utilização do banco ou base de dados. Barbosa (2005), no artigo “Bases de dados e
webjornalismo: em busca de novos conceitos”, no qual sistematiza o conceito, reflete
sobre as alterações na noção de banco de dados que antes era considerado apenas como
solução para de armazenamento de informação para posterior consulta. A função do
banco de dados agrega, nesse novo tratamento, “noções de resolução semântica,
metadados, relato imersivo ou narrativa multimídia e jornalismo participativo”
(BARBOSA, 2005. p 5).
Alguns autores inserem a utilização de banco de dados como webjornalismo de
quarta geração e sugerem a participação dos jornalistas e dos arquitetos de informação
no desenvolvimento desse suporte, que contempla tanto o jornalista que busca
informações para a construção de sua notícia como o leitor que busca informações
contextualizadas em sua historicidade.

[...] o Jornalismo Digital de quarta geração consolidaria a utilização de
bancos de dados complexos (relacionais, voltados a objetos) através da
utilização de ferramentas automatizadas e diferenciadas (sistemas para a
apuração, a edição e a veiculação das informações) na produção de produtos
jornalísticos. Tais ferramentas vinculariam diferentes plataformas (web, email, wap) e distintos ambientes (web chats, fóruns), utilizando-se de
tecnologias também diferenciadas (Twiki, PHP, Pearl, XML) de acordo com
seus interesses e conveniências. O grande diferencial, sob o nosso ponto de
vista, é que tais sistemas necessitam ser desenvolvidos ou por arquitetos de
informação com formação em jornalismo ou por jornalistas em conjunto com
profissionais de informática, e em especial na área de análise de sistemas e
gerenciamento de conteúdo. Tal conjunção promoveria uma melhor
integração e um produto efetivamente diferenciado (SCHWINGEL, 2005. p
10-11).

Para diferenciar a noção de arquivo no jornal impresso e no jornal online,
Fidalgo (2003. p 3) diferencia o “arquivo do jornal” (todo material, publicado ou não,
que fornece o fundamento histórico do jornal) e o “arquivo da coleção do jornal”
(coleção das edições do jornal) para abordar sobre o “arquivo online da coleção”. A
proposta do autor é que a busca das edições do jornal online tenha opções de pesquisa
31

Algumas características importantes desta fase é a conexão de banda larga, utilização de plataformas
móveis (celular, tablet, ipad etc), redação descentralizada, utilização de bases de dados, sistemas de
interatividade, narrativas multimídias, novos elementos conceituais para a organização da informação e
novos gêneros (Barbosa, 2005, p. 02-03).
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mais amplas do que simplesmente a data da publicação, na qual a busca por uma
determinada notícia, sem o conhecimento da data, seja localizada dentro da base de
dados de um jornal.
A edição actual de um jornal será o resultado da pesquisa feita pela data mais
recente. É claro que, para que as notícias recentes não apareçam num
aglomerado sem sentido, o resultado dessa pesquisa deverá obedecer a
condicionais de organização temática, podendo perfeitamente, porém, a
ordem desta organização ser estabelecida pelo leitor. A data será apenas um
de entre outros possíveis critérios de determinação e organização da unidade
de um jornal. A consequência será inevitavelmente o desaparecimento da
figura de edição fixa. Uma edição será sempre o resultado, gerado
automaticamente, por uma pesquisa na base de dados através de determinada
data (FIDALGO, 2003. p 4)

Durante a coleta da amostra de notícias para esse estudo, nos deparamos com
esse cenário. Os jornais online não têm edições fixas e diárias, a página inicial do site de
notícias se aproxima da primeira capa de um jornal, na hierarquização das notícias, uso
de imagens, identificação do nome no jornal no topo, identificação de data, mês e ano,
no entanto, tem atualização constante e a página inicial é alterada sempre que ocorre
uma nova notícia, por isso a página inicial do início do dia nunca se manterá a mesma
ao final do dia.
No processo de coleta da amostra, foi necessário arquivar as notícias em
arquivos Word no computador e durante a busca foi utilizado o campo de busca dos
sites para localizar através de palavras-chave e anos (janeiro de 2007 a dezembro de
2011). O conteúdo para estudo dessa busca foi temática e temporal, e também não foi
possível analisar a edição fixa com dessas publicações, mas sim as aparições dentro da
temporalidade e temática delimitada na busca.
O que se passa no entanto é que a larga maioria dos jornais on-line ainda não
funciona sobre base de dados. E aqui há que não confundir de modo algum
hipertexto com bases de dados. O que simplifica os jornais on-line são as
relações hipertextuais que permitem consultas rápidas e cómodas de matérias
associadas com a notícia em causa. Porém aqui as relações ou links estão
previamente estabelecidos, são estáticos. Numa base de dados, ao contrário,
apenas se cria o tipo de relação deixando em aberto quais os correlatos dessas
relações. No hipertexto temos ligações de página a página, na base de dados
temos relações de campos, podendo cada campo comportar um número
aberto de páginas (FIDALGO, 2003. p 03).

O banco de dados dos sites foi um elemento importante durante o processo de
coleta de notícias. Percebemos que algumas notícias, antes localizadas no site, mas que
não foram arquivadas em word no computador, não estavam mais no banco de dados do
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site. Outra constatação é que o campo de busca do Folha.com não faz a pesquisa da
frase exata e sim das palavras que compõem a frase: isso dificulta a busca, pois nem
todas as notícias que falam de “violência” abordam a “violência sexual infanto-juvenil”,
por isso foi preciso a leitura de cada notícia exposta na busca para selecionar ou não
para a amostra.

Figura 3: Tela da busca no site Folha.com

Podemos observar que na busca pela frase “violência sexual infantil” os
primeiros resultados não remetem ao assunto em si, mas a outras aparições das palavras
da frase em ocorrências diversas. No entanto, para a pesquisa no acervo dos jornais
impressos da Folha.com é possível utilizar uma busca mais detalhada. Além do período,
do carderno e do tema, o Acervo Folha possibilita a busca “com todas as palavras”,
“com a frase exata”, com pelo menos uma das palavras” ou “sem as palavras”.
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Figura 4: Tela da busca do Acervo Folha

Com base nessas constatações, percebemos que a busca no jornal impresso é
mais precisa e detalhada do que no jornal online, no caso da Folha.com. Algo
inquietante, já que para inserir as notícias no site pode-se utilizar tags, categorias,
editorias ou campos temáticos que delimitem os assuntos presentes nas notícias e
facilitem a busca do leitor.
Fidalgo (2003. p 7) aborda o assunto quando fala sobre o rigor sintático da
organização das notícias que é consequência e tradução da estrutura lógica da base de
dados. Fidalgo argumenta ainda sobre a importância do rigor sintático no banco de
dados, “se numa língua é fundamental a sua estrutura, a concordância das suas partes,
também um jornal depende da concordância das suas diferentes partes”.
A coerência sintáctica das notícias, organizadas numa base de dados, não se
limita a uma edição, até porque esta estritamente não existe, mas a todas as
notícias, presentes e passadas. Uma notícia recente remete, mediante a
inclusão dos títulos e respectivos links, para as notícias anteriores que
incidam directamente ou indirectamente com o assunto em questão. As regras
da sintaxe aplicam-se ao todo da base de dados (Fidaldo, 2003. p 8).

No G1 a busca também é limitada, pode-se escolher além do tema e da data, a
editoria, o site e a ordenação (relevante, recente ou antiga). Diante do exposto podemos
perceber que entre os exemplo apresentados, a busca no Acervo Folha 32 é a que melhor
contempla o “rigor sintático”, pois possibilita várias formas de busca.

32

Para saber mais sobre o Acervo Folha, acesse http://bd.folha.uol.com.br/bd_pesquisa.htm
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Figura 5: Tela de busca do G1

A base de dados é um dos elementos inerentes e indispensáveis se tratando de
uma pesquisa de notícias online. É importante o destaque de Fidalgo (2003. p 12), ao
afirmar que a principal distinção do jornalismo tradicional em relação ao webjornalismo
é a tecnologia das bases de dados. O autor argumenta que enquanto o jornalismo online
não aderir a essa tecnologia será apenas uma cópia dos meios tradicionais, “será essa
especificidade que lhe conferirá maior rigor, maior objectividade e melhor cobertura da
realidade humana a noticiar”.
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3. CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE, VALORES-NOTÍCIA E FRAMING
(ENQUADRAMENTO

TEMÁTICO):

DEFININDO

CONCEITOS

E

CATEGORIAS

O objetivo desse tópico é apresentar os conceitos que foram utilizados durante a
análise do conteúdo das notícias. Esses conceitos formaram as categorias de análise para
diagnosticar as recorrências dos critérios de noticiabilidade, valores-notícias e
enquadramentos.

3.1 CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE E VALORES-NOTÍCIA

A noticiabilidade é um conceito indispensável para compreender os critérios que
sustentam a possibilidade do acontecimento ser noticiado e é intrínseco à rotina
jornalística. Para Wolf (2003. p 83), a noticiabilidade está relacionada aos processos de
rotinização e de estandardização das práticas produtivas que são introduzidas nos fatos
que ocorrem no mundo.
Definida a noticiabilidade como o conjunto de elementos através dos quais o
órgão informativo controla e gere a quantidade e o tipo de acontecimentos, de
entre os quais há que selecionar as notícias, podemos definir os
valores/notícia (news values) como uma componente da noticiabilidade.
Esses valores constituem a resposta à pergunta seguinte: quais os
acontecimentos que são considerados suficientemente interessantes,
significativos e relevantes para serem transformados em notícias? (WOLF,
2003. p 85)

A pergunta de Wolf (2003. p 85) “[...] quais os acontecimentos que são
considerados suficientemente interessantes, significativos e relevantes para serem
transformados em notícias?”, consiste em um dos objetivos dessa dissertação, que por
intermédio das notícias da Folha.com e G1 tenta compreender quais são esses
acontecimentos que merecem noticiabilidade e com base em quais critérios eles tornamse noticiáveis.
Silva (2005. p 104) conceitua noticiabilidade como todo e qualquer fator
pessoal, estrutural, institucional, ético, social, histórico entre outros, potencialmente
capaz de agir no processo de produção da notícia. Silva (2005. p 94) ainda sistematiza
os critérios de noticiabilidade em três instâncias: origem dos fatos (seleção primária dos
fatos/valores-notícia), tratamento dos fatos (seleção hierárquica dos fatos considerando
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os fatores da organização) e visão dos fatos (fundamentos éticos, filosóficos e
epistemológicos do jornalismo, considerando conceitos de verdade, objetividade,
interesse público e imparcialidade).
Os valores-notícia apresentados pela autora são: impacto, proeminência,
conflito,

entretenimento/curiosidade,

polêmica,

conhecimento/cultura,

raridade,

proximidade, surpresa, governo, tragédia/drama e justiça.
Para Wolf (2003. p 85), os valores-notícia estão inseridos em todo o processo de
produção da notícia favorecendo a rotinização do trabalho jornalístico e funcionam de
duas maneiras na seleção dos acontecimentos que serão transformados em notícia.
A primeira seria como critério de seleção para inclusão no produto final e, a
segunda, seriam como “linhas-guia”, o que deve ser realçado, o que deve ser omitido e o
que deve ser prioritário durante a preparação da notícia na apresentação do material.
Outro aspecto importante apontado pelo autor é que esses valores-notícia são critérios
de relevância que estão distribuídos no processo de produção, mesmo que em graus
diferentes.
Os valores-notícia de seleção funcionam como uma espécie de tipificação ou
classificação não abstrata, coerente e organizada, que tem como objetivo a escolha de
material noticioso. Subdivide-se em critérios substantivos (conteúdo) que articulam a
importância, o interesse da notícia e os critérios contextuais que consistem no processo
de produção, a imagem que os jornalistas têm do público e a concorrência no mercado
informativo (WOLF, 2003. p 86-88).
Os critérios substantivos são o nível hierárquico dos indivíduos envolvidos no
acontecimento noticiável, impacto sobre a nação e interesse nacional, proximidade,
quantidade de pessoas que o acontecimento (de fato ou potencialmente) envolve,
relevância e significatividade do acontecimento quanto à evolução de uma determinada
situação, entretenimento e interesse humano, que pode ser localizado em histórias de
gente comum em situações extraordinárias, vida privada de homens públicos, inversão
de papéis ou feitos excepcionais (WOLF, 2003. p 86-90).
Traquina (2005. p 79-88) também compila os valores-notícia de seleção por
intermédio dos critérios substantivos, são eles: a morte, notoriedade, a proximidade, a
relevância, a novidade, o fator tempo, a notabilidade (qualidade de ser visível), conflito
ou controvérsia, infração (violação ou transgressão de regras) e escândalo.
Como valores-notícia de seleção com base nos critérios contextuais, têm-se a
disponibilidade (facilidade com que é possível fazer a cobertura do acontecimento), o
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equilíbrio (no que se refere à periodicidade do que já foi publicado sobre o assunto), a
visualidade (elementos visuais da notícia), a concorrência entre empresas jornalísticas e
o último valor-notícia desse subgrupo é o “dia noticioso”, que consiste em um dia pobre
em acontecimentos com noticiabilidade, no qual acontecimentos com pouca
noticiabilidade tornam-se destaque.
Os critérios relativos ao produto são a acessibilidade do acontecimento para o
jornalista, no sentido de não ser oneroso, ou seja, a objetividade, notícias ruins ou
negativas que representam uma infração, um desvio ou ruptura, a atualidade e
frequência são fatores seletivos de aproximação do jornalista com o acontecimento a ser
noticiado.
Os critérios relativos ao meio de comunicação ou os critérios contextuais na
concepção de Traquina (2005. p 88) são tempo de transmissão com um bom material
audiovisual,

frequência

do

acontecimento,

qualidade,

equilíbrio

(composição

equilibrada do noticiário em seu conjunto) e escolha do material noticiável. Os critérios
relativos ao público são referentes à imagem que os jornalistas têm do público ou do
interesse público. Existe também o critério contextual relativo à concorrência entre os
veículos no mercado da informação (WOLF, 2003. p 90-94).
Existem muitos estudos sobre os critérios de noticiabilidade e sobre os valoresnotícia, no entanto, os avanços na teoria do webjornalismo ainda são escassos.
Dalmonte e Ferreira (2008. p 132) defendem que existe uma forte tendência para que o
efeito de tempo real agregado ao sentido de realidade das notícias online seja mais um
valor notícia.
[...] o Webjornalismo, pelo uso dos recursos da Web, permite um discurso
realista, visto que pode mostrar pedaços da realidade, sem um corte temporal
tão grande, entre o acontecimento e sua divulgação, bem como o uso de
imagens, áudio, vídeo de quem testemunhou o ocorrido. Da mesma forma, o
ponto de vista, ou o depoimento, de quem presenciou o ocorrido, ou mesmo
de quem quer opinar, pode ser agregado àquele discurso, conferindo um
maior sentido de realidade ao fato (DALMONTE e FERREIRA 2008. p 132).

As características presentes no valor-notícia efeito de tempo real estão presentes
na característica webjornalística de multimidialidade (uso de imagens, áudios,
infográficos etc) e no tipo de fonte especificada por Guerra (2006. p 92) como fonte
testemunhal (aquela que presencia o fato). Como essas categorias já foram definidas
para analisar a amostra, optamos por não adotar o valor-notícia efeito de tempo real.
Os critérios de noticiabilidade desse estudo foram inspirados nos apresentados
por Wolf (2003), Traquina (2005), Dalmonte e Ferreira (2008) e Silva (2005), pois
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entendemos que tais critérios sistematizam o material analisado de maneira assertiva,
considerando a temática proposta no estudo.
Dentre os critérios escolhidos para a categorização estão a notabilidade, que
denota a importância e visibilidade do acontecimento; o conflito entre os “lados”
abordados no acontecimento; conhecimento/cultura, no caso da notícia como
disseminadora de conhecimento do assunto abordado; interesse humano quando o
acontecimento for apresentado por intermédio da personalização de pessoas comuns,
vida privada de pessoas públicas entre outros (ex.: depoimentos das crianças violentadas
ou parentes próximos).

3.2 PERSPECTIVA TEÓRICA DO FRAMING (ENQUADRAMENTO)

A teoria do framing tem origem na sociologia interpretativa que contribuiu com
o conceito importante de “definição da situação”, introduzido por William Isaac
Thomas (1863-1947). A “definição da situação” é uma abordagem cognitiva do
conceito de framing, no qual a realidade interpretada se torna uma realidade social
constituída por excelência (SÁDABA, 2008. p 25).
No âmbito da psicologia cognitiva, o antropólogo Gregory Bateson fez
referência em 1955 aos processos de recepção das mensagens. O conceito de frame
definiu nesse contexto o “marco” (referencial) da interpretação, no qual alguns
indivíduos detêm mais atenção a determinados assuntos, em detrimento de outros. Para
Bateson, esses “marcos” ou “quadros” são instrumentos da psique que aprofundam as
diferenças de percepção das coisas (SÁDABA, 2008. p 31).
Erving Goffman, em seu livro seminal para os estudos do framing, Frame
Analysis: na essay on the organization of experience, resgata o conceito de “marco” da
psicologia de Bateson e aplica na sociologia, expandindo o conceito para explicar como
os acontecimentos estão organizados em nossa mente e na sociedade. Na perspectiva de
Goffman, o framing é definido como quadros que são acionados pelas pessoas para
definir situações e dar sentido aos acontecimentos. No entanto, Goffman apresenta o
framing na perspectiva da recepção dos conteúdos, o que pode ser chamado de “framing
da audiência”. Este artigo tem a perspectiva do framing da mídia definidos por Semetko
e Valkenburg (2000) (SÁDABA, 2008. p 31 - 32).
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Muito já se falou sobre o framing ser uma variação da agenda setting33, mais
especificamente o segundo nível de agenda setting ou agenda de atributos. Reese (2007)
chama essa relação de irônica, pois na concepção do autor o framing é uma reação
contra as limitações teóricas da agenda setting. Enquanto Entman (1993) define o
enquadramento como a seleção de alguns aspectos da realidade percebida mais
salientados em um texto de comunicação, de tal forma a promover a definição de um
problema, a interpretação causal, a avaliação moral e/ou recomendação de tratamento
para o item descrito.
Entman (1993) também destaca que os frames tem quatro componentes no
processo de comunicação: o comunicador que consciente ou inconscientemente decide o
que dizer, guiado por frames que organizam seu sistema de crenças; o texto que contém
frames que se manifestam com a presença ou ausência de palavras chaves, frases,
imagens esteriotipadas, fontes de informação que reforçam fatos ou julgamentos; os
frames que guiam o pensamento do receptor e podem não corresponder a intenção do
frame do comunicador; e a cultura que o estoque de frames geralmente invocados por
constituirem os frames comuns exposto no discurso e no pensamento da maioria das
pessoas em um agrupamento social.
Semetko e Valkenburg (2000) sistematizaram os cinco frames mais recorrentes
de notícias identificados em estudos anteriores sobre a elaboração e efeitos de
enquadramento:

atribuição

de

conflitos,

responsabilidade,

interesse

humano,

consequências econômicas e moralidade. Esses foram os tipos de frames utilizados
durante essa pesquisa para identificar os frames mais recorrentes.
De acordo com Semetko e Valkenburg (2000) o frame de conflito enfatiza a
relação conflituosa entre indivíduos, grupos ou instituições como forma de captar o
interesse público; o frame de interesse humano foca na personalização da notícia com a
intenção de dramatizar ou emocionar o público; o frame de consequências econômicas
destaca um evento ou problema em termos das implicações que terá economicamente
em um indivíduo, grupo, instituição, região ou país; o frame da moralidade envolve
questões que contextualizam a temática religiosa ou moral e o frame da
33

A agenda-setting surgiu na década de 70 e defende a concepção de que a mídia agenda as questões que
serão discutidas socialmente, além da capacidade da mídia de influenciar a posição dos temas no ranking
de prioridades. No artigo seminal, Mc Combs e Shaw (1972) investigam o agendamento dos mass media
na campanha presidencial de 1968. O estudo tentou associar os temas-chave da campanha apontados
pelos eleitores de Chapel Hill com o conteúdo dos meios de comunicação de massa usados durante a
campanha.
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responsabilidade atribui a culpabilidade de uma causa ou solução de uma questão ou
problema ao governo, indivíduo ou grupo.
Uma pesquisadora que se aprofundou nos estudos de framing foi Teresa Sádaba,
que no livro Framing: el encuadre de las noticias. El binomio terrorismo-medios,
considera os frames em um contexto simbólico propondo a combinação de ressonâncias
culturais, atividades de promoção das pautas, rotinas e padrões jornalísticos. Outras
características são inerentes ao framing da mídia, como: a inferência pessoal dos
profissionais de comunicação, diversidade de enfoques e o contexto interdisciplinar da
teoria que envolve influência da psicologia, sociologia e filosofia (SÁDABA, 2008. p
11-15).
O critério de recorte utilizado é o que Bardin (2010. p 131) chama de Análise
Temática e consiste em descobrir os “núcleos de sentido”, que compõem a comunicação
e cuja presença ou frequência de aparição pode significar alguma coisa para o objetivo
analítico escolhido. Durante a análise das notícias dos dois veículos as notícias foram
categorizadas em framings temáticos: crimes e prisões, prevenção, denúncia (que
envolvia denúncia sobre o tema); estatísticas sobre o tema (divulgação de dados ou
relatórios) e políticas públicas/ações do governo (notícias sobre ações do governo com
relação à temática).

3.3 FONTES JORNALÍSTICAS NA TEMÁTICA VIOLÊNCIA SEXUAL
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Outra etapa importante da pesquisa é mensurar quem são as fontes das notícias
sobre violência sexual infanto-juvenil e como esses atores sociais autorizados a falar
têm seus discursos divulgados nos veículos de comunicação. O discurso das vítimas e
dos veículos são elementos importantes de análise do posicionamento discursivo das
fontes e dos veículos em estudo.
Para classificar as fontes utilizamos a segmentação proposta por Guerra (2006. p
92), na qual as fontes precisam ter suas “declarações consideradas de acordo com a
posição na qual se encontram, no momento do recorte factual feito pelo jornalista”.
Nesta classificação, as fontes receberam a seguinte tipificação:
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Tipo de fonte

Conceito

Subtipo

Envolvida

Participa diretamente do fato

Autorizada

Pessoas com função institucional
ou organizacional

Testemunhal

São aquelas que presenciam o
fato (contam o que viram)
Possuem conhecimentos
especializados sobre um dos
aspectos que caracteriza o
acontecido

Tipo 1: causadora da atividade geradora
do fato
Tipo 2: condição passiva ou sofre as
consequências da ação
Tipo 1 (reativas): quando sua vinculação
ao fato se dá mediante uma solicitação
por qualquer outro tipo de fonte
implicada na matéria
Tipo 2 (ativas): quando se caracterizam
por serem os promotores das atividades
que resultam no fato objeto de cobertura
-

Qualificada

-

Tabela 3: tipificação das fontes (GUERRA, 2006. p 92).

As fontes (suspeito/agressor; criança/adolescente; família; representantes da
justiça e outras fontes – ex. conselheiros, médicos etc.) localizadas nas notícias dos
veículos Folha.com e G1, foram segmentadas de acordo com a tipologia de Guerra
(2006. p 96). A intenção é mensurar de forma qualitativa e quantitativa como as fontes
surgem nas notícias e quais lugares de fala elas ocupam na estratégia enunciativa dos
veículos.
As fontes de informação jornalística são essenciais no processo de elaboração da
notícia, elas estão autorizadas a falar, seja por que participou do acontecimento ou por
que é especialista em determinada área e tem domínio para comentar o assunto.
Lage (2001. p 62-63) classifica as fontes em três tipos: oficial (mantidas ou
autorizadas pelo Estado); oficiosas (são aquelas não autorizadas a falar, mas que pela
proximidade com alguma pessoa ou instituição pode fornecer informações que por não
serem seguras podem ser desmentidas) e as fontes independentes (que estão
desvinculadas de alguma relação de poder ou interesse).
Outros tipos de fontes propostos por Lage (2001. p 65-67) são as fontes
primárias: aquelas em que o jornalista se baseia para colher o essencial de uma matéria
(fatos, versões, números). Fontes secundárias são consultadas para a preparação de uma
pauta ou a construção de premissas genéricas ou contextos ambientais. Existem também
as testemunhas e experts: “o testemunho é normalmente colorido pela emotividade e
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modificado pela perspectiva”. As fontes do tipo experts são geralmente fontes
secundárias que o jornalista procura em busca de versões ou interpretações de eventos.
De toda sorte, é conveniente ouvir mais de um especialista e variar os
especialistas que se ouve [...]. Um dos truques dos assessores de imprensa
para influir na linha editorial dos jornais é indicar experts – sempre
simpáticos e disponíveis -, que darão a quaisquer fatos a interpretação
conveniente à instituição assessorada (LAGE, 2001. p 68).

Lage (2001. p 66-67) recomenda que o testemunho seja coletado enquanto o fato
está recente, pois ele acredita que o “testemunho mais confiável é o mais imediato”, já
que a memória em curto prazo é mais fidedigna, mesmo que fragmentada.
Como o nosso objeto de estudo é o jornalismo online, é preciso lembrar que os
webjornalistas, utilizam também o ciberespaço como fonte. Elias Machado, em seu
artigo intitulado “O ciberespaço como fonte para os jornalistas”, defende a perspectiva
de que o jornalismo em suporte digital ainda está muito vinculado às práticas produtivas
dos meios tradicionais. O autor direciona a discussão para a adoção de “técnicas de
pesquisa e apuração adequadas ao jornalismo praticado nas redes telemáticas”
(MACHADO, 2003. p 1).

Na medida que a arquitetura descentralizada do ciberespaço desarticula o
modelo clássico, o exercício do jornalismo nas redes telemáticas depende do
estabelecimento de critérios capazes de garantir a confiabilidade do sistema
de apuração dentro de um entorno com as especificidades do mundo digital
(MACHADO, 2003. p 4).

Machado (2003. p 4) faz uma crítica sobre o uso preferencial de fontes oficiais.
Para o autor, os jornalistas acreditam que podem obter “dados fidedignos de
personalidades reconhecidas, respaldadas pelo exercício de uma função pública”. No
entanto, a eleição desse critério para a definição de pautas “arrisca a credibilidade da
publicação pelo tom oficialista dos conteúdos”.
O equilíbrio na utilização de fontes e dados são elementos que podem colaborar
para a qualificação do conteúdo publicado nos jornais online. Algumas notícias online
sobre violência sexual contra crianças e adolescentes utilizam exclusivamente fontes
policiais, o que desfavorece a cobertura sobre o tema.
Segundo pesquisa da ANDI (2003), revelada no livro “O Grito dos Inocentes”,
que analisa através da pesquisa “Infância na Mídia”, o que foi publicado nos 49 maiores
jornais do país sobre a violência sexual contra meninos e meninas, constatou que as
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instituições mais mencionadas na cobertura da exploração e abuso sexual de crianças e
adolescentes no período de 2001 e 2002, eram a polícia com 61,42% das fontes citadas,
em segundo lugar ficou o judiciário com 28,69% e em terceiro o executivo com
20.48%.

Figura 6: Gráfico com a representação das fontes no período de 2001 e 2002 em notícias sobre a temática
da violência sexual contra meninos e meninas (ANDI, 2003).

De acordo com o gráfico acima referente à pesquisa “Infância na Mídia”, os
Conselhos Tutelares e de Direitos são consultadas como fonte em apenas 9.89% das
matérias em 2001 e 2002. Em pesquisa realizada em 2003 e publicada no livro
“Ouvindo conselhos: democracia participativa e direitos da infância na pauta das
redações brasileiras”, da ANDI, é possível perceber uma redução drástica da presença
dos Conselhos Tutelares, pois eles são mencionados em apenas 3% das 115.149
matérias publicadas sobre infância e adolescência, em 54 jornais brasileiros. Um
contraponto interessante é que os Conselhos Tutelares são destaque em apenas 10% do
material analisado, e o órgão aparece como foco em apenas 12,3% das matérias
(CONANDA, 2005).
A criança ou adolescente vítima de violência sexual também aparece como fonte
em notícias sobre o tema e o ideal é que não ocorra a exposição das vítimas e que os
jornalistas não entrevistem essas fontes diretamente, para evitar a revitimização. Uma
alternativa para ter o depoimento da criança é conversar com o psicólogo ou outro
profissional que tenha realizado atendimento e que tenha tido contato direto com a
criança, para que ele repasse as informações para a construção da matéria.
É claro que as crianças devem ter o direito de fala, mas nessa situação deve-se
optar em saber a versão da criança por outras fontes. Alguns veículos acreditam que
colocando tarjas pretas ou distorções nas imagens e no áudio da voz das crianças e
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adolescentes estejam “protegendo-as” da exposição, no entanto, esses artifícios criam
estereótipos negativos para a imagem desses que já estão sensibilizados pela
vitimização. Esse cuidado também deve estender-se no caso em que a criança ou
adolescente é o autor de algum ato infracional.

O sigilo relativo à identidade de criança ou adolescente em notícia sobre ato
infracional é uma imposição – exatamente para evitar uma exposição que
pode estigmatizar, esteriotipar e levantar preconceitos que tenham impactos
sobre a imagem e a reputação presente e futura desses cidadãos.
Compreendido assim o sentido do que é proposto pela lei, percebe-se que a
mesma proteção e cuidado são práticas desejáveis nos casos de crianças e
adolescentes em situação de grave exclusão social, de exploração sexual ou
de outras formas de violência, nos quais o processo de revitimização – seja
por entrevista, seja por exposição da imagem – surge como mais uma
consequência a ser evitada (ANDI, 2006. p 58).

O ECA apresenta dois artigos que versam sobre a proteção da imagem da
infância: o Artigo 17, “o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade
física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da
imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e
objetos pessoais” e o Artigo 18, que reforça: “é dever de todos velar pela dignidade da
criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento,
aterrorizante, vexatório ou constrangedor”.
A ANDI (2006. p 63) recomenda alguns cuidados com o tratamento da imagem
de crianças e adolescentes durante a cobertura sobre violência sexual.
• Não se deve retratar crianças e adolescentes de forma vulgar ou erotizada,
mesmo sem mostrar os rostos deles;
• Tarjas e quadriculados nos rostos são recursos que os associam à
marginalidade e ao crime. Por isso, são desaconselháveis por darem
conotação incorreta à situação;
• Deve-se evitar imagens banalizadas e lugares-comuns, como a da
bonequinha ou a do urso de pelúcia. Fotografar ou filmar mãos, pés e outros
detalhes do corpo (desde que não sejam associados a situações eróticas) pode
ser um recurso válido. Cuidado: objetos (como celulares, mochilas, agendas e
algum pertence do entrevistado) podem igualmente sugerir a idade e
indiretamente permitir a identificação da fonte;
• Sombras são perigosas porque podem ajudar a identificar a pessoa. Neste
caso, elas precisam ser distorcidas na água, por exemplo, ou em parede ou
vidro irregulares;
• As silhuetas de uma pessoa também são facilmente identificáveis. Podem
ser usadas, mas com todo cuidado, pra que de fato tenham o resultado
almejado de proteção à identidade;
• Locais também são facilmente reconhecidos. Por isso, quando se registrar a
imagem, é recomendável que isso seja feito em um lugar neutro, longe da
casa ou de locais frequentados pelo personagem da matéria;
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• Vozes, se gravadas, devem obrigatoriamente ser distorcida quando o
programa for ao ar, seja no rádio ou na televisão (ANDI, 2006. p 63).

Os Observatórios de Mídia 34 são ferramentas importantes para acompanhar a
cobertura sobre os temas alusivos a meninos e meninas em situação de vulnerabilidade
social e familiar. O Observatório de Mídia e Direitos Humanos da Bahia tem realizado
pesquisas que colaboram para um diagnóstico da cobertura no Estado. Um exemplo
disso foi a análise35 em 2010, de dois programas televisivos policialescos no qual aferiu
violações contra os direitos infanto-juvenis, que eram observados predominantemente
em crianças e adolescentes de classe popular.
Em algumas notícias sobre a temática da violência sexual infanto-juvenil, notase a presença do discurso do agressor ou suspeito, especialmente nesse tipo de crime.
Os suspeitos são condenados antes da investigação, seja pela construção da notícia,
pelos repórteres ou pelos leitores. No entanto, é preciso lembrar que suspeito é diferente
de agressor. O primeiro não foi autuado em flagrante e existe apenas uma suspeita de
que ele cometeu o crime, ao contrário do agressor, que é autuado em flagrante.

4 A CONSTRUÇÃO DO SENTIDO NO WEBJORNALISMO

No sentido de evidenciar a construção discursiva do tema violência sexual
infanto-juvenil no G1 e na Folha.com, faz-se necessário lembrar conceitos importantes
para a categorização da análise dos discursos.

4.1 ANÁLISE DE DISCURSOS E AS GERAÇÕES DA SEMIOLOGIA

De acordo com o Dicionário de Análise do Discurso (CHARAUDEAU e
MAINGUENEAU, 2008. p 168), o discurso é uma noção em uso desde a filosofia
clássica, na qual o conhecimento discursivo era o oposto de conhecimento intuitivo.
34

Na Bahia existe uma iniciativa importante que analisa e monitora a cobertura temática referente a
infância e adolescência, é o Observatório de Mídia e Direitos Humanos, que existe em parceria com a
Comunicação Interativa (CIPÓ), a Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia
(Facom/UFBA) e o Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social (ANDI, 2006, p. 62).
35
Para saber mais sobre essa pesquisa ver – FERREIRA, Giovandro Marcus (et al). A construção da
violência na televisão da Bahia: um estudo dos programas Se liga Bocão e Na Mira. Salvador: UFBA,
2011. 109 p.
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A noção de acontecimento discursivo é um conjunto finito das únicas sequências
discursivas que tenham sido formuladas, dentro do questionamento “como apareceu um
determinado enunciado, e não outro em seu lugar?”, que remete a necessidade de
considerar o dito e o não dito em uma análise. Em contrapartida a noção de campo
discursivo, compreende o enunciado na singularidade de sua situação, condição de
existência e correlações com outros enunciados (FOUCAULT, 2010. p 30-31).
A análise de discursos, para Pinto (1999. p 11), “procura descrever, explicar e
avaliar criticamente os processos de produção, circulação e consumo dos sentidos
vinculados àqueles produtos na sociedade”.
Pinto (1999. p 26), quando argumenta sobre os modos de dizer (modos de
mostrar, modos de interagir e seduzir), conceitua a análise de discursos como aquela em
que se interessa pelo que o texto diz e mostra, mas “como” e “por que” diz e mostra.

Do ponto de vista de uma prática analítica, os modos de dizer podem ser
ainda explicitados em modos de mostrar (uso referencial da linguagem e de
outras semióticas, pelo qual são criados os universos de discurso em jogo no
processo comunicacional, modos de interagir (uso da linguagem e de outras
semióticas pelo qual são construídas as identidades e relações sociais
assumidas pelos participantes no processo comunicacional) e os modos de
seduzir (uso da linguagem e de outras semióticas na busca e consenso, pelo
qual se distribuem os afetos positivos e negativos, associados ao universo de
discurso em jogo) (Pinto, 1999. p 27) (grifos do autor).

Para compreender esse novo território da semiologia, que é o reconhecimento da
recepção (efeitos de sentido) é preciso resgatar as fases ou gerações da semiologia
demarcadas por Verón (2004. p 215-216). A semiologia de primeira geração (1960) que
descrevia o funcionamento conotativo do sentido e fazia a análise da mensagem, é
caracteriza por Véron como imanentista.
A semiologia de segunda geração (1970) que focava na construção do sentido e
reconstituía o processo de sua criação e a semiologia de terceira geração (1980), que
compreende o discurso como um campo de efeitos de sentido, caracterizando um
processo que começa na produção do sentido e vai até a “consumação” do sentido
(VERÓN, 2004. p 215-216).
Ferreira (2006. p 1-4), apresenta um detalhamento dessas gerações e especifica
nuances importantes para compreender a trajetória do estudo do discurso. Para o autor,
os anos 60, que caracterizam o início da semiologia de primeira geração, marcam a fase
do imanentismo semiológico que estava imerso no estruturalismo, na preocupação com
a análise das estruturas da mídia. Outra característica dessa fase são as noções de
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denotação (reflexão sobre a neutralidade dos discursos racionais e dos enunciados
denotativos), conotação (mass media como reflexo dos valores burgueses, tudo significa
na mensagem) e analogia (destaca o sentido literal dos discursos).
Na semiologia de segunda geração, que se inicia nos anos 70, as características
marcantes são a enunciação e as condições de produção e de reconhecimento. Ferreira
(2006. p 3) lembra que “o núcleo duro da análise passa a ser as mensagens, parâmetro
para se pensar sua organização na produção e na recepção, e não o código que servia de
pedra angular para balizar a interpretação”.
Refletindo sobre o uso da palavra código, Verón (2004. p 37-42) argumenta
veementemente contra o uso do termo como sinônimo de língua, os códigos seriam
apenas “unidades que se combinam nas mensagens”.
Portanto, um “código” é um sistema de relações entre dois “universos do
discurso”: o campo semântico (do lado do significante – “o plano do
indicador”) e o campo noético (do lado do significado – “plano do
indicado”). Significante, significado e sema são entidades abstratas, classes
de fatos. As entidades concretas, membros dessas classes, são os sinais e as
mensagens (VERÓN, 2004. p 41-42).

Esse é um passo importante para a transição da análise estruturalista do discurso
para a análise dos discursos envolvendo a enunciação, o que caracteriza a terceira
geração da semiologia. Por isso, Ferreira (2006. p 3) aponta três avanços dessa fase: a
definição de novos parâmetros de análise, o estabelecimento de novas relações (análise
de outras matérias significantes, como a fotografia) e a articulação das mensagens
analisadas e o ambiente sociocultural.
Outro marco é a expansão da análise dos discursos considerando as condições de
produção e reconhecimento associado aos conceitos de enunciação e enunciado. Na
semiologia de terceira geração o foco de análise não é mais a mensagem, mas a
produção/reconhecimento do sentido, também chamada de gramáticas de produção e
reconhecimento.

No caso do estudo do contrato de leitura, tenho, por conseguinte, de um lado,
um corpus de suportes de imprensa que me permite trabalhar “na produção”
para reconstituir a gramática de produção de cada um dos suportes e, de outro
lado, tento reconstituir, a partir do discurso dos receptores, as gramáticas de
reconhecimento, que são sempre várias, pois é certo que um dado dispositivo
de enunciação jamais produz um único efeito, mas sempre vários, conforme
os receptores (VERÓN, 2004. p 237-238).
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A gramática de produção Verón (2004. p 250) caracteriza como traços que
remetem às condições de produção dos discursos. Esses traços são o suporte para regras
de criação desses discursos: um conjunto dessas regras define exigências para a criação
de um discurso.
Na gramática de reconhecimento, Verón (2004. p 250) indica que se deve
trabalhar com dois conjuntos discursivos: um corpus que deve ser analisado em suas
propriedades e um conjunto constituído pelos discursos dos receptores.

4.2

ENUNCIADO,

ENUNCIAÇÃO,

ANÁLISE

ENUNCIATIVA

E

REGULARIDADE DISCURSIVA

A teoria da enunciação francesa tem como um dos representantes Émile
Benveniste, pesquisador francês que foi aluno de Saussure. Para Benveniste (1989. p
82), a enunciação é “este colocar em funcionamento a língua por um ato individual de
utilização”.
Um questionamento provocador de Benveniste (1989. p 82), é como o “sentido”
se transforma em “palavra”. Para o pesquisador francês a semantização da língua está
no centro deste aspecto da enunciação.

Enquanto realização individual, a enunciação pode se definir, em relação à
língua, como um processo de apropriação. O locutor se apropria do aparelho
da língua e enuncia sua posição de locutor por meio de índices específicos, de
um lado, e por meio de procedimentos acessórios, de outro (BENVENISTE,
1989. p 84) grifo do autor.

A enunciação existe no processo de diálogo com o outro, em uma relação de
troca. O “locutor” tem necessidade de se apropriar da língua para referir o discurso para
o outro: este é um movimento de coreferência que faz de cada locutor um co-locutor
(BENVENISTE, 1989. p 84).
O que caracteriza a enunciação de forma geral é a acentuação da relação
discursiva com o parceiro, que pode ser real ou imaginário, individual ou coletivo. Essa
é a estrutura de diálogo inerente ao processo de enunciação (BENVENISTE, 1989. p
87).
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Para Verón (2004. p 216-217), os conceitos de enunciação e enunciado não
podem ser dissociados, por isso ele lembra que a ordem do enunciado é a ordem do que
é dito (conteúdo), enquanto a enunciação diz respeito ao dizer e suas modalidades, os
modos de dizer, que é a relação do locutor com o que ele diz.
De forma geral o enunciado é onde se localizam as marcas do sujeito e a
enunciação é a construção do sujeito no seu próprio discurso. Para Foucault (2010. p
98), o enunciado é uma “função de existência que pertence aos signos, e a partir do qual
se pode decidir, em seguida, pela análise ou pela intuição, se eles fazem sentido ou
não”. No entanto, uma série de signos será considerada enunciado, com a condição de
que tenha com “outra coisa”, uma relação específica que se refira a ela mesma e não a
sua causa (FOUCAULT, 2010. p 100).
À primeira vista, o enunciado aparece como elemento último,
indecomponível, suscetível de ser isolado em si mesmo e capaz de entrar em
um jogo de relações com outros elementos semelhantes a ele; como um ponto
de superfície, mas que pode ser demarcado em planos de repartições e em
formas específicas de grupamentos; como um grão que aparece na superfície
do tecido de que é o elemento constituinte; como um átomo do discurso
(FOUCAULT, 2010. p 90).

Maingueneau (2011. p 56) define enunciado como a marca verbal do
acontecimento que é a enunciação, para o autor enunciado se opõe a enunciação, assim
como um produto se opõe ao ato de produzir. Quando Maingueneau (2011. p 20) aborda
enunciado e situação de enunciação (contexto36), enfatiza a importância da situação de
enunciação para o sentido do enunciado. Ele defende que as unidades lexicais de uma
sequência verbal devem significar algo dentro de um contexto.
O que se quer dizer é que, fora de contexto, não podemos falar realmente do
sentido de um enunciado, mas, na melhor das hipóteses, de coerções para que
um sentido seja atribuído à sequência verbal proferida em uma situação
particular, para que esta se torne um verdadeiro enunciado, assumindo em um
lugar e em um momento específicos, por um sujeito que se dirige, numa
determinada perspectiva, a um ou vários sujeitos (MAINGUENEAU, 2011. p
20).

36

Maingueneau (2011. p 24-27), transita entre os termos contexto, cotexto e situação de enunciação. O
contexto não é necessariamente o ambiente físico, o momento e o lugar da enunciação, e sim o contexto
linguístico que o autor denomina cotexto, que são as sequências verbais encontradas antes ou depois da
unidade a interpretar. Já a situação de enunciação é o ambiente físico no qual a interpretação se inscreve.
Pinto (1999. p 12) lembra que para delimitar os aspectos fundamentais para a construção do discurso no
contexto, utiliza-se condições sociais de produção ou apenas condições de produção que incluem todo o
processo de interação comunicacional: a produção,a circulação e o consumo dos sentidos.

61

Partindo desse pressuposto de que um discurso existe no momento de interação
entre sujeitos, Maingueneau (2011. p 57) lembra que um texto não é produzido somente
por um locutor, ele [o discurso] agrega uma diversidade de vozes que caracteriza a
heterogeneidade dos textos. Além da diversidade de vozes, a associação de signos
linguísticos e signos icônicos no mesmo texto caracterizam heterogeneidade discursiva.
Para que o discurso ocorra é imprescindível a presença de um enunciador, um
coenunciador, um lugar e um momento/situação de enunciação 37 que valida a sua
existência (MAINGUENEAU, 2008. p 51).
Para a análise das notícias online esses conceitos são importantes para identificar
os modos de dizer dos veículos que são representados pelos jornalistas, fontes, dados
editados etc, ou seja, tudo o que compõe a notícia. Por isso, Verón (2004. p 217),
argumenta que “a distinção entre enunciado e enunciação é perfeitamente aplicável ao
discurso da imprensa escrita, ela é até fundamental para compreender o funcionamento
desta última”.
Foucault (2010. p 141), alerta para o fato de que para fazer uma análise
enunciativa é preciso considerar os fenômenos de recorrência. “Todo enunciado
compreende um campo de elementos antecedentes em relação aos quais se situa, mas
que tem o poder de reorganizar e de redistribuir segundo novas relações [...]”.
Para a análise dos enunciados e das formações discursivas Foucault (2010. p
135-136), delimitou um princípio segundo o qual estabeleceu aspectos da lei de
raridade: nem tudo é sempre dito; é preciso definir um sistema limitado de presenças;
cada enunciado ocupa um lugar que só pertence a ele (domínio enunciativo) e a raridade
dos enunciados que possibilitam o recolhimento em “totalidades que os unificam e
multiplicam os sentidos que habitam cada um deles”.
Foucault destaca que entre uma formulação inicial e a sua repetição mais tarde
em uma frase. Não existe hierarquia de valor, o que ocorre é uma regularidade dos
enunciados que especifica um campo de aparecimento. Todo enunciado é portador de
certa regularidade e não pode dela ser dissociado. “Não se deve opor regularidade de
um enunciado à irregularidade de outro [...], mas a outras regularidades que
caracterizam outros enunciados” (FOUCAULT, 2010. p 178).

37

A situação de enunciação é o mesmo que cena da enunciação que insere o sujeito e, um contexto, um
constrangimento, um enquadramento do sujeito dentro de uma forma de dizer. A cena de enunciação é
uma dimensão essencial do “conteúdo”. (2001. p 51-52)
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4.3 MODALIDADES OU MODOS DE DIZER

Como foi destacado inicialmente pretendemos analisar as modalidades do dizer
das notícias selecionadas no G1 e na Folha.com, sobre a cobertura da temática da
violência sexual infanto-juvenil, esse estudo comparativo será exposto no capítulo de
análise, no entanto, começamos a apresentar o que seriam essas modalidades e suas
formações para concretizar a fundamentação teórico-metodológica. A princípio
podemos lembrar que Verón (2004. p 217) afirma que as modalidades do dizer
constroem o dispositivo de enunciação, que na imprensa escrita é o contrato de leitura.
E esse dispositivo comporta:
1.
A imagem de quem fala: chamaremos essa imagem de enunciador.
Aqui o termo “imagem” é metafórico; trata-se do lugar (ou dos lugares) que
aquele que fala atribui a si mesmo. Essa imagem contém, portanto relação
daquele que fala ao que ele diz.
2.
A imagem daquele a quem o discurso é endereçado: o destinatário. O
produtor de discurso não só constrói seu lugar ou seus lugares no que diz;
fazendo isso, ele define igualmente seu destinatário.
3.
A relação entre enunciador e o destinatário, que é proposta no e pelo
discurso (VERÓN, 2004. p 217-218).

Verón (2004. p 218) sinaliza a importância de distinguir emissor “real” do
enunciador e receptor “real” do destinatário 38. Para o autor o enunciador e o destinatário
são entidades discursivas, ou seja, elas se moldam de acordo com a enunciação
proposta. Um exemplo disso é que um mesmo emissor poderá, em discursos diferentes,
construir enunciadores diferentes e por sua vez destinatários diferentes.
Foucault (2010. p 104) também problematiza a questão quando diz que “não há
signos sem alguém para proferi-los ou, de qualquer forma, sem alguma coisa como
elemento emissor”. O emissor também designado como “autor” não é o sujeito do
enunciado. De maneira geral, “o sujeito do enunciado é precisamente aquele que
produziu seus diferentes elementos com uma intenção de significação”.
Pinto (1999. p 65-69) sistematizou os modos de dizer em modos de interação
que seria o estabelecimento de vínculos socioculturais com o seu interlocutor: modo de
sedução que é a distribuição de afetos positivos, negativos, ou cuja hegemonia
38

Concordamos com a percepção de Maingueneau (2011. p 54), quando admite que o discurso é
interativo, que mobiliza dois sujeitos, e que fica difícil nomear um deles de “destinatário”, o que
caracteriza uma enunciação de sentido único e de um destinatário passivo. Por isso, prefere o termo
coenunciador. No texto utilizamos os dois termos, pois Verón (2004) emprega destinatário.
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reconhece e/ou quer ver reconhecida e o modo de mostração que é a construção do
referente ou universo do discurso do qual seu texto fala.
Detalhando um pouco mais esses modos de dizer, Pinto (1999. p 65-69)
caracteriza o modo de interação como uma tentativa de cooptar o receptor e agir sobre
ele ou sobre o mundo através dele. Nos textos verbais a estratégia persuasiva utilizada
para por em prática essa função é a utilização de modalização, escolha de formas e
estruturas gramaticais, uso da voz passiva, uso de substantivos, verbos, adjetivos e
advérbios com valor modal ou de verbos com valor performativo, entre outros
elementos.
No modo de mostração os “textos verbais a caracterização das pessoas ou coisas
referidas se restringe à apresentação das características necessárias e suficientes para
identificação delas pelo receptor, enquanto que nas imagens todas as características
aparentes das pessoas ou coisas referidas são mostradas” (PINTO, 1999. p 66).
O modo de sedução é a “capacidade de marcar pessoas, coisas e acontecimentos
com valores positivos ou eufóricos e negativos ou disfóricos, e/ou ainda demonstrar
uma reação afetiva favorável ou desfavorável a eles” (PINTO, 1999. p 68).

4.4 DISPOSITIVO DE ENUNCIAÇÃO: EM BUSCA DO POSICIONAMENTO
DISCURSIVO

Um conceito importante que vai vincular o suporte (veículo) ao seu leitor e viceversa é o dispositivo de enunciação que é chamado por Verón (2004. p 218), de
presença do sujeito no discurso. O veículo atribui a esse leitor/destinatário um saber que
determina a “opacidade” ou “transparência” do discurso, o enunciador propõe um lugar
ao destinatário, essa é a trama enunciativa fundamental para compreender o contrato de
leitura.
Por isso Verón (2004. p 233) diz que a “análise semiológica tem por objetivo
destacar e descrever todas as operações que, no discurso do suporte, determinam a
posição do enunciador e, como consequência, a do destinatário”.
Os discursos presentes na imprensa (ou qualquer outro suporte) não produzem
apenas um efeito de sentido e sim vários efeitos possíveis, mas nunca um efeito
qualquer, por isso o analista precisa estar ciente dessa ambiguidade problematizada por
Verón (2004. p 238).
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No trecho destacado abaixo, Verón resume o conceito de contrato de leitura
(posicionamento discursivo) de forma lúdica, no qual inclui como o discurso do veículo
deve ser percebido pelo leitor e o que esse leitor projeta nessa relação
veículo/destinatário que agrega os atores, cenários e objetos, que determinam em certo
momento como esse destinatário lê o veículo com o qual estabeleceu o contrato.

O conceito de contrato de leitura implica que o discurso de um suporte de
imprensa seja um espaço imaginário onde percursos múltiplos são propostos
ao leitor; uma paisagem, de alguma forma, na qual o leitor pode escolher seu
caminho com mais ou menos liberdade, onde há zonas nas quais ele corre o
risco de se perder ou, ao contrário, que são perfeitamente sinalizadas. Essa
paisagem é mais ou menos plana, mais ou menos acidentada. Ao longo de
todo seu percurso, o leitor reencontra personagens diferentes, que lhe
propõem atividades diversas e com os quais ele sente mais ou menos desejo
de estabelecer uma relação, conforme a imagem que eles lhe dão, a maneira
como o tratam, a distância ou a intimidade que lhe propõe. Um discurso é um
espaço habitado, cheio de atores, de cenários e de objetos, e ler “é
movimentar” esse universo, aceitando e rejeitando, indo de preferência para a
direita ou para a esquerda, investindo maior ou menor esforço, escutando
com um ouvido ou com os dois (VERÓN, 2004. p 236).

Durante o processo do contrato de leitura (posicionamento discursivo) existem
alguns elementos que são inerentes à relação enunciador/destinatário: a posição didática
ou não, transparência ou opacidade, distância ou diálogo, objetividade ou cumplicidade,
partilha de valores no nível do dito ou no plano das modalidades do dizer, articulação
dos discursos e tipo de saber atribuído ao leitor (VERÓN, 2004. p 233).
Em uma tentativa de demonstrar os caminhos para a aplicação metodológica da
análise do corpus, Véron (2004. p 234) apresenta três observações sobre a análise: (1)
comparação (a análise tenta localizar as diferenças entre suporte); (2) regularidade
discursiva (as modalidades de discurso que se repetem e que, agrega certa estabilidade à
relação suporte/leitor) e a (3) lógica de conjunto (uma propriedade discursiva isolada
nunca determina um contrato).
Para cada suporte estudado, deve-se analisar seus leitores e seus não-leitores,
seja em entrevistas semidirigidas, seja em grupos projetivos. “O discurso dos leitores e
não leitores é induzido a propósito de elementos que ilustram cada aspecto do contrato
de leitura: capas, fragmentos de artigos, exemplos de paginação, variação na articulação
imagem/texto, variações na organização dos elementos do enquadramento” (VERÓN,
2004. p 235).
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Verón diz que a análise do corpus está em um beco sem saída, entre a
problemática da produção e a problemática da recepção. Mas ele traz uma solução
metodológica para essa inquietação.
Não se trata de entregar-se a uma análise mais ou menos padronizada de um
material projetivo obtido por entrevistas ou em reuniões de grupo: a
interpretação dos dados da prática é inteiramente orientada pelos resultados
da análise semiológica. É a luz desta última que o material concernente às
expectativas, aos interesses, às rejeições, aos elementos do imaginário
verbalizados pelos indivíduos adquire sua verdadeira significação (VERÓN,
2004. p 235).

Para identificar o reconhecimento é preciso analisar dois conjuntos discursivos:
um corpus que será analisado em suas propriedades e um conjunto constituído pelos
discursos dos receptores (leitores e não leitores). Os efeitos serão as relações
sistemáticas entre esses dois conjuntos, no entanto, Verón (2004. p 237) não aprova o
que poderia ser os “efeitos de sentido” de um discurso, do ponto de vista semiótico, ele
acredita que é um outro discurso no qual se manifesta, reflete-se, inscreve-se, o efeito
primeiro.

4.5 ANÁLISE DE TÍTULOS: TÍTULO-ASSUNTO, ASSINATURA, TÍTULOREFERÊNCIA E TÍTULO-INFORMATIVO

Mouillaud (1997. p 85), quando faz uma reflexão sobre o nome do jornal,
trabalha também com o conceito de dispositivo e a sua relação com o enunciado. Para o
autor francês, o dispositivo não pode ser considerado apenas um “aparelho tecnológico
de natureza material”: a função do dispositivo perpassa a função de suporte do
enunciado e se amplia para “o local onde o enunciado toma forma”.
No entanto, esse “local” não é precisamente o contexto. Para distanciar o
conceito de dispositivo do conceito de contexto, ele diz que “contexto trás ao enunciado
apenas uma variável do sentido, o local desempenha o papel de uma matriz, de tal
maneira que certo tipo de enunciado só possa aparecer in situ”.
Alguns elementos investigados por Mouillaud (1997), como a exposição do
nome do jornal e sua autoreferência, regularidade da diagramação, título e a relação
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entre a assinatura do jornal e as assinaturas dos textos informativos, formam um pacto
entre o leitor39, o jornal e os enunciados.
As reflexões de Mouillaud (1997) sobre o nome do jornal são dedicadas ao
jornalismo impresso, mas podemos adaptá-las para o webjornalismo. A principal
diferença é que, como informamos anteriormente, no webjornalismo não temos uma
edição de jornal, e sim várias edições no mesmo dia, representadas na atualização
contínua das notícias e na rapidez de publicação inerente ao suporte. Por isso, buscamos
as regularidades enunciativas das notícias para perceber a construção do discurso dos
veículos com relação ao tema violência sexual infanto-juvenil.
O nome do jornal é um enunciado que faz parte dos enunciados jornalísticos e ao
mesmo tempo é para o título (manchete) assim como os títulos são para os artigos
(notícias). Dessa forma temos uma hierarquia: primeiro o nome do jornal, os títulos e os
artigos.
Essa percepção de Mouillaud (1997. p 91), de que “a relação do nome-de-jornal
com os títulos é lida em um duplo sentido: dos títulos ao nome, no sentido de um
fechamento; do nome aos títulos, como uma flecha que os designa”, lembra a linha
editorial inerente a todos os veículos, nos quais percebemos que as notícias seguem uma
regularidade editorial, assim como dos seus títulos, em uma proposta clara de filiação a
seus princípios editoriais acordados de forma intuitiva ou não na redação.
Seguindo esse raciocínio, Mouillaud (1997. p 91-92) constata o título como um
sistema de dois enunciados: um enunciado da informação (títulos/manchetes) e um
enunciado de referência (nome do jornal).
Institui-se então uma dupla relação que remete ao duplo sentido do jornal: o
nome-de-jornal é um título que designa todos os seus enunciados e que os
identifica à maneira de uma pressuposição. Por seu lado, os enunciados
preenchem um nome que, sem eles, seria uma referência vazia (Mouillaud,
1997. p 92).

O título de referência (TR) é virtual e o título informacional (TI) é atual, por
isso, Mouillaud (1997. p 108) apresenta três aspectos que diferenciam esses dois tipos
de títulos em relação aos artigos.

39

Esse pacto é implícito e assegura a coerência e continuidade dos enunciados à maneira de uma
pressuposição. Esse pacto tácito com o leitor pressupõe uma correspondência de saberes. No entanto,
existe um hiato entre o saber suposto e o saber real (Mouillaud, 1997. p 86).
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TÍTULO DE REFERÊNCIA
Tem relação com a totalidade do artigo.
A transformação do artigo em título
referencia diz respeito à modalidade;
trata-se de uma operação de classificação.
O título de referência é mais amplo, por
isso um título referencial único pode
corresponder a uma série aberta de signos
(e de títulos informacionais).

TÍTULO INFORMACIONAL
Tem origem em um dos elementos do
artigo.
Do artigo em título informacional, trata-se
de uma extração e de uma redução das
informações.
O título informacional é mais estreito, a
partir de um artigo diferentes títulos
podem ser produzidos.

Tabela 4: como os artigos dialogam com os títulos de referência e informacional

A assinatura das notícias é outro elemento importante: no webjornalismo os
textos são assinados em alguns momentos pelo nome do jornalista, em outros somente
pelo nome do veículo ou da agência de notícias parceira. As assinaturas também fazem
parte do nome do jornal, pois o mesmo avaliza os enunciados publicados, mas também
tem “uma função de valor informativo dos artigos que assinam” (MOUILLAUD, 1997.
p 92-93).
A relação do jornal com os textos das agências é polêmica, alguns apenas
reproduzem o que compram, outros tratam o material de acordo com suas conveniências
e outros deixam claro o distanciamento com aquele conteúdo, que não o exime de
avalizar o conteúdo publicado. Outra relação conflituosa está no tratamento que o jornal
e as agências conferem às fontes. Por esses motivos optamos por excluir notícias
oriundas de agência da amostra e a única agência que permaneceu foi a Agência Folha,
por fazer parte do grupo Folha.
Mouillaud (1997. p 118-119) apresenta a tendência que o jornal tem em tratar os
enunciados dos quais não é o autor como se fossem seus, uma apropriação que apaga a
enunciação e assimila os conteúdos. Enquanto que o despacho de agência tem como
princípio a exposição de seus informantes.
O nome do veículo como assinatura é considerado por Mouillaud (1997. p 93)
uma “arquiassinatura que domina todas as demais”. Nessa perspectiva, a linguagem
jornalística utiliza esse elemento como uma forma de auto-referencialidade, onde o
nome do jornal tem sentimentos que têm a finalidade de promover a marca do jornal
sobre determinado assunto.
São justamente as marcas empregadas nos enunciados jornalísticos que devem
construir o nome do jornal. O nome do jornal em si não tem sentido próprio, tornou-se
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um “nome vazio”, no qual a “significação desaparece em prol da designação”. Se
pensarmos nos nomes Folha.com e G1, não conseguiremos inserir significação direta,
mas se pensarmos nos conjuntos dos enunciados e na regularidades destes em um
determinado período, se pode perceber o sentido da representatividade de cada nome
(MOUILLAUD, 1997. p 92) .

O nome do jornal aparece como um local de transfusões de sentido, uma
hemorragia do sentido comum, cujo sentido desaparece em um nome próprio,
e uma transfusão do nome próprio de uma significação empírica. Se o nomede-jornal é uma assinatura que garante seus enunciados, empiricamente sua
garantia vale e somente vale pelos enunciados que produziu em seu nome
(Mouillaud, 1997. p 94).

Outra forma de ocorrência é o título-assunto40 (editoria), que assim como o
nome do jornal é vazio de significação, no qual existe a referência de um saber
pressuposto do leitor para entendimento do que será exposto naquela rubrica. Mouillaud
(1997. p 104) diz que os títulos-assunto “são enunciados ligados a seus lugares, que só
fazem sentidos como etiquetas, lá onde são enunciados. O título-assunto representa uma
informação de segundo grau, uma meta informação”.

40

São enunciados virtuais e por isso os títulos-assunto são intemporais (Mouillaud,1997. p 109).
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5 ANÁLISE DE CONTEÚDO: ESTUDO COMPARATIVO DA FOLHA.COM E
DO G1

O objetivo desse capítulo é analisar comparativamente o conteúdo das notícias
sobre violência sexual contra crianças e adolescentes na Folha.com e no G1. Foram
coletadas notícias publicadas no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2011.
Os critérios de seleção, em ambos os sites, foram os seguintes: busca por
palavras-chave relacionadas ao tema como: violência sexual infantil, abuso infantil,
violência sexual adolescente, abuso sexual adolescente; notícias que o próprio site ou
algum jornalista do site assinava, retiramos da amostra todas as notícias que eram
oriundas de agências de notícias (mantendo a Agência Folha) por dois motivos, o
primeiro é que encontramos duplicidade de notícias, ou seja, os dois veículos
publicaram notícias idênticas (manchete e texto).
Após o diagnóstico de duplicidade de textos consideramos que as notícias
oriundas de agências não passavam por tratamento editorial. Outro critério foi a busca
por palavras-chave que explicamos anteriormente, buscamos as palavras-chave:
violência sexual infantil, abuso sexual infantil, violência sexual infanto-juvenil e abuso
sexual infanto-juvenil.
Na primeira coleta do corpus de estudo localizamos 73 notícias no G1 e 100 na
Folha.com (total de 173). Depois de empregar os critérios de seleção expostos acima, o
corpus foi reduzido para 63 notícias no G1 e 45 na Folha.com (total de 108). O G1 é um
portal que agrega vários outros veículos (emissoras de TV afiliadas, jornais impressos
etc), o que possibilita publicações em parceria.
A Folha.com publicou muitas notícias de agências de notícias e sem tratamento
editorial, ou seja, a mesma notícia que a agência enviou era publicada na Folha.com, no
G1 e em outros diversos sites, por isso excluímos da amostra (ver no Apêndice um
exemplo de repetição).
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ANO

G1

FOLHA.COM

2007

15

05

2008

09

15

2009

18

09

2010

12

10

2011

09

06

TOTAL

63

45

Tabela 5: quantitativo de notícias por ano.

Para operacionalizar este estudo, as notícias foram categorizadas em framings
(enquadramentos) como crimes e prisões, prevenção, denúncia, estatísticas sobre a
infância/adolescência e políticas públicas/ações de governo. Logo depois foi realizado
um cruzamento com os valores-notícia de notabilidade, conflito, conhecimento/cultura e
interesse humano.
Com base nessa categorização, as notícias foram analisadas para tentar
diagnosticar quais valores-notícia e framings são mais recorrentes no G1 e Folha.com e
de que forma eles contribuem para a construção do posicionamento discursivo sobre a
violência sexual contra meninos e meninas nesses veículos.
Outra etapa da análise foi tentar localizar as características inerentes ao
webjornalismo

(hipertextualidade,

multimidialidade,

interatividade,

memória,

atualização contínua, personalização e uso de base de dados) em ambos os veículos para
perceber de que forma ocorre a qualificação da cobertura de acordo com o meio virtual,
ou seja, como os webjornais se apropriam das possibilidades que o meio disponibiliza
para divulgar a notícia.
Precisamos ressaltar que a interatividade e a atualização contínua são
características comuns aos dois veículos, pois possibilitam interação com os leitores por
intermédio de comentários e sugestões de pauta, além de atualizar as notícias conforme
novas informações surgem.
Nesse capítulo as fontes serão segmentadas e mensuradas para apresentar um
diagnóstico quantitativo das fontes recorrentes nas notícias sobre violência sexual contra
crianças e adolescentes de acordo com a tipificação de Guerra (2006, p.92), fonte
envolvida (participa do fato), autorizada (tem função institucional ou organizacional),
testemunhal (presencia o fato) e qualificada (especialista sobre o assunto). No capítulo 5
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será apresentada a análise do posicionamento discursivo por intermédio da
categorização dos modos de dizer da Folha.com e G1.
A análise de conteúdo é uma etapa importante, pois é através dela que
encontramos elementos para diagnosticar a regularidade discursiva dos veículos.
Utilizamos a aplicação metodológica da análise do corpus proposta por Verón (2004. p
204): a comparação entre os suportes, a regularidade discursiva (representada pelas
modalidades que se repetem e pela estabilidade discursiva) e a lógica de conjunto.

5.1

ANÁLISE

DA

REGULARIDADE

DAS

CARACTERÍSTICAS

WEBJORNALÍSTICAS NA FOLHA.COM E G1

O diagnóstico geral da análise das notícias publicadas nesses cinco anos, em
ambos os veículos, evidenciou que das características webjornalísticas que
apresentamos no capítulo 2, itens 2.1 e 2.2, não encontramos a personalização.
Encontramos na amostra a hipertextualidade (uso de links), a multimidialidade
(uso de imagens, vídeos, áudios, infográficos, ilustrações, vídeos etc), a interatividade
(participação do leitor através de comentários, sugestões de pauta etc), a memória
(armazenamento de conteúdos para consulta futura/ arquivos digitais, como sistemas de
indexação e recuperação da informação), atualização contínua (atualização da notícia
sempre que ocorre uma nova informação) e a utilização de bases de dados
(categorização semântica dos conteúdos para consultas futuras).
A interatividade e a atualização contínua estão presentes de maneira similar em
ambos os veículos. Para comentar na Folha.com o leitor precisa fazer um cadastro, ter
conhecimento dos critérios na página de “Termos e Condições de Uso 41”, e aguardar a
moderação do seu comentário. Se o comentário for coerente com os termos é liberado
para publicação. A interação também ocorre por intermédio do Painel do Leitor 42, onde
o leitor pode enviar a sua notícia e pautar a Folha.com. O G1 também tem uma página
especial com a mesma função, que é o VC no G143.

41

Disponível em:< http://comentarios.folha.com.br/termos_e_condicoes>. Acesso em 09 de agosto de
2012.
42
Disponível em:< http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/>. Acesso em 09 de agosto de 2012.
43
Disponível em:< http://g1.globo.com/vc-no-g1/>. Acesso em 09 de agosto de 2012.
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O jornalista da Folha.com Sidney Gonçalves do Carmo, em entrevista concedida
a esta pesquisa (ver entrevista na íntegra em Apêndices), explica que até fevereiro de
2010 os comentários eram 100% moderados, no entanto, a partir desse mesmo mês,
houve uma mudança de postura da Folha.com: eles passaram a apostar em um sistema
de moderação automático que bloqueavam comentários com termos ofensivos e que não
atendiam aos “Termos e Condições de Uso”. Além disso, incluíram o ícone “denuncie”
para que os próprios leitores fizessem a moderação. Após a denúncia o comentário é
retirado do site.
Para comentar no G1 é necessário fazer um cadastro, após o cadastro o leitor
pode comentar e o comentário é publicado automaticamente, no entanto, aparece uma
mensagem de moderação avisando que “Conforme Termo de Uso 44, comentários com
conteúdo inadequado e spam poderão ser removidos a critério da Globo.com”.
Constatamos que além da interatividade e da atualização contínua que são
características inerentes aos veículos e atribuídas a ambos sem necessidade de
mensuração, apenas por observação e avaliação dos sites. Outras características foram
mensuradas e os resultados demonstram que os veículos ainda não utilizam os
elementos do webjornalismo como hipertextualidade, memória, banco de dados e
multimidialidade de forma coerente e agregadora para oferecer conteúdo ao leitor.
No gráfico abaixo observamos uma redução da utilização da hipertextualidade,
memória e banco de dados na Folha.com de 2007 a 2011. Consideramos como
hiperlinks apenas links relacionados ao tema proposto na notícia (ou sobre violência
sexual de crianças e adolescentes) para que dessa forma pudesse agregar conteúdo para
o internauta.
Em várias notícias constatamos links, mas estes não tinham relação com o tema:
algumas notícias estavam armazenadas no site antigo outras no site novo (Exemplo:
Dossiê da ONU sobre tortura é "preciso", afirma Vannuchi 45; País discute criar cadastro
de pedófilo 46; Lei obriga escolas e hospitais do Rio a comunicar violência contra
crianças47). Uma constatação interessante é que na maioria dos casos a Folha.com
sempre disponibiliza um link no final do texto que direciona para uma busca de
44

Disponível em:< https://login.globo.com/contrato/1107?url=javascript:history.go(-1)>. Acesso em: 08
de agosto de 2012.
45
Disponível em:< http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0403200811.htm>. Acesso em: 08 de
agosto de 2012.
46
Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2908201015.htm>. Acesso em: 09 de
agosto de 2012.
47
Disponível em:< http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/802365-lei-obriga-escolas-e-hospitais-do-rioa-comunicar-violencia-contra-criancas.shtml>. Acesso em 10 de agosto de 2012.

73

palavras-chave referentes àquela notícia. Dessa forma o leitor pode complementar as
informações sobre aquele assunto de forma ampla. O G1 tentou fazer a mesma coisa, no
entanto os links direcionam para página em branco.

Gráfico 1: Características webjornalísticas da Folha.com de 2007 a 2011 (45 notícias analisadas).

No gráfico abaixo constam os dados do G1 no ano de 2007. Das 15 notícias
analisadas, 73,3% apresentaram links com direcionamento para notícias relacionadas e
13,3% atenderam ao item multimidialidade, pois divulgaram fotografia, no entanto, era
a imagem real da vítima, o que configura uma violação aos direitos da criança e do
adolescente, detalhada em vários artigos do ECA, como citamos anteriormente no
capítulo I, tópico 1.2.
No geral, percebemos que quando a vítima morre, o G1 divulga a foto da criança
ou adolescente, mostrando o rosto, nos casos em que a vítima não chega a óbito
geralmente as notícias não apresentam foto.
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Gráfico 2: Características webjornalísticas do G1 de 2007 a 2011 (63 notícias analisadas).

Constatamos que nos itens hipertextualidade, memória e base de dados os dois
veículos obtiveram resultados importantes, no entanto, no item memória o G1 não
seguiu rigor semântico quando apresentou o link de direcionamento para notícias
relacionadas ao tema e o link não direcionava a lugar algum. A Folha.com também
apresenta algumas falhas no campo de busca, quando não busca a frase exata e sim as
palavras separadas, o que direciona a busca para assuntos diversos alheios à busca real.
Um item que colabora para o desenvolvimento de um conteúdo bem elaborado e
com veridicidade informativa é a multimidialidade (uso de fotos, infográficos, vídeos,
podcasts etc) que está ausente na amostra da Folha.com e é usado de forma equivocada
no G1.
Na Folha.com em 2008, das 15 notícias da amostra, 86,6% apresentaram
hipertextualidade, uso da memória e do banco de dados. Nessa amostra não localizamos
imagens, apenas uma ocorrência de ilustração explicando as alterações do ECA, o que
atende ao item multimidialidade (6,6%). E 13.3% não apresentaram elementos das
caracterísiticas do webjornalismo.
No G1 em 2008 (09), localizamos 55.5% de notícias com hiperlinks para
notícias relacionadas, 11,1% de notícias sem elementos webjornalísticos e 55.5% com
uso de multimidialidade (foto). Quando a notícia é sobre alguma criança que foi vítima
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de violência, a criança aparece de costas ou em um enquadramento que mostra somente
busto e pernas, quando a notícia aborda os direitos infanto-juvenis, as crianças aparecem
brincando. Entre as pautas de destaque no G1 em 2008, estão as notícias sobre crimes
sexuais contra crianças e adolescentes. Esse foi um ano bastante produtivo no item
multimidialidade, de todas as imagens publicadas três eram de crianças vítimas de
violência. Abaixo estão algumas imagens publicadas no G1.

Figura 7: Menina que sofreu maus-tratos e tortura em Goiânia (Foto: Reprodução/ TV Globo).

Figura 8: Estatuto completa 18 anos no próximo domingo (Foto: Reprodução/ TV Globo).
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Figura 9: Segundo a polícia, garota de 16 anos foi violentada por cinco adolescentes (Foto:
Reprodução/TV Bahia).

Na Folha.com em 2009, das 09 notícias da amostra, 88.8% utilizaram hiperlinks
para notícias relacionadas e busca no site sobre o tema, o que também caracteriza uso da
memória e banco de dados. Desta amostra, 11.1% não apresentaram elementos que
pudessem caracterizar as webnotícias. Entre as pautas de destaques desse ano está a
operação Turko, que tentou combater a pedofilia no Orkut com informações fornecidas
pela CPI da Pedofilia.
O G1, em 2009, (amostra com 18 notícias) apresentou recorrência mais elevada
da hipertextualidade (94,4%) e do uso de multimidialidade através de imagens (33.3%),
apenas uma das imagens era de vítima (ver imagem abaixo), 5,5% de notícias não
apresentaram elementos webjornalísticos.

Figura 10: Adolescentes são suspeitos de abusar de garoto na Bahia (Foto: Joa Souza/Agência A
Tarde/AE ).
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Essa imagem ilustra a notícia “Menino de 8 anos sofre abuso e é queimado com
óleo na Bahia48”. O menino sofreu abusos de uma criança de 11 anos e adolescentes
com idades entre 12 e 15 anos durante banho de rio. O suspeito de 11 anos recebeu
medida cautelar e os adolescentes receberam internação provisória. A imagem não viola
os direitos do menino, pois não expõe seu rosto ou nada que pudesse identificá-lo.
A Folha.com, em 2010 (10 notícias), apresenta 60% de notícias com hiperlinks,
memória e banco de dados e 40% não apresentaram elementos web. Além da CPI da
Pedofilia, tem notícias sobre dados do disque 100, sobre novas Leis e crimes sexuais
contra crianças e adolescentes. No G1, em 2010 (12 notícias), 22.2% sem elementos,
com 75% de notícias com hiperlinks para notícias relacionadas, 41,6% de notícias com
fotos (4) e ilustrações (1) o que atende ao item multimidialidade.
Algo difícil de ocorrer em notícias sobre crimes sexuais contra crianças e
adolescentes são fotos e, nesse ano de 2010, o G1 divulgou 04 imagens e 01 ilustração,
apenas em uma das imagens aparece a vítima, que não tem seu rosto divulgado.

Figura 11: Menina sequestrada agradece a policiais que a socorreram (Foto: Letícia Macedo/G1).

Na Folha.com, em 2011 (06 notícias), ocorreram 33.3% de notícias sem
elementos do webjornalismo, 33.3% de notícias com hiperlinks e 50% de notícias com
multimidialidade (foto, ilustração e podcast). Na imagem acima aparece uma criança
que foi vítima de abuso com o rosto protegido, já na imagem abaixo a imagem do rosto
48

Disponível em:< http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL1368643-5598,00MENINO+DE+ANOS+SOFRE+ABUSO+E+E+QUEIMADO+COM+OLEO+NA+BAHIA.html>.
Acesso em 12 de agosto de 2012.
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do menino está na penumbra. Esses são alguns artifícios utilizados para ilustrar crianças
vítimas de abuso ou violência sexual, mas o ideal seria que a imagem não fosse
divulgada, pois além do rosto existem outros elementos capazes de identificar uma
criança, por exemplo, se esse urso é um brinquedo antigo dessa criança e os vizinhos e
parentes já sabem disso, farão a identificação da vítima.

Figura 12: Crianças do abrigo na cidade de São Carlos, no interior de SP, que sofreram algum tipo de
violência sexual. Silva Junior/Folhapress

No G1, em 2011 (09 notícias), foram 66.6% de notícias com hiperlinks, 33.3%
sem elementos e 33,3% com multimidialidade (imagens). As imagens eram de paisagem
ou de carreatas, nenhuma figurou crianças ou adolescentes vítimas de abuso.
No ano de 2011 a Folha.com investiu na multimidialidade com divulgação de
ilustração demonstrando como a verba para outros programas sociais foi reduzida para
investir na ampliação do Programa Bolsa Família (entre os programas com verba restrita
está o de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes). Podcasts
da ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, e imagens de vítimas, mesmo que
sem a identificação das crianças, como dissemos anteriormente, os artifícios para
camuflar o rosto e o corpo estigmatizam a imagem de meninos e meninas vítimas de
violência.
O G1 seguiu a tendência dos hiperlinks e da utilização da memória e do banco
de dados do site para fornecer mais informações e conteúdo para os leitores, além da
multimidialidade que também apresentou índice satisfatório.
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5.2 ANÁLISE DA REGULARIDADE DOS ENQUADRAMENTOS NO G1 E
FOLHA.COM

O objetivo desse tópico é mensurar de forma quali-quantitativa quais
enquadramentos foram mais recorrentes em ambos os veículos durante o período
analisado. Os enquadramentos categorizados foram crimes e prisões, prevenção,
denúncia (que envolvia denúncia sobre o tema); estatísticas sobre o tema (divulgação de
dados ou relatórios) e políticas públicas/ações do governo (notícias sobre ações do
governo com relação à temática).
O recote temporal de 05 anos de análise foi necessário para perceber a
regularidade das categorias nos veículos. O período escolhido de 2007 a 2011 justificase em razão da criação dos sites analisados: o G1 foi lançado em 2006 e a Folha.com em
1995, por isso escolhemos um período em que os dois sites coexistissem para fazer a
comparação. Apresentamos abaixo os resultados dos enquadramentos mais recorrentes
durante o estudo dos dados e que podem ajudar a compreender o posicionamento
discursivo dos veículos por intermédio da escolha dos temas de suas pautas.

Gráfico 3: Enquadramento do G1 (63 notícias) e Folha.com (45 notícias)de 2007 a 2011.

Gráfico 3: Enquadramento do G1 (63 notícias) e Folha.com (45 notícias) de 2007 a 2011.

Gráfico 3: Enquadramentos do G1 (63 notícias) w Folha.com (45 notícias) de 2007 a 2011

- Crimes e Prisões
Como podemos observar no gráfico precedente, a recorrência de notícias sobre
crimes e prisões foi mais intensa no G1 do que na Folha.com. A regularidade desse
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enquadramento confirma a hipótese da prevalência de notícias sobre crimes e prisões
nas notícias em ambos os veículos. As pautas sobre crimes e prisões são reducionistas
no sentido de informar sobre um caso de violência, apresentar os direcionamentos do
caso, mas pouco se percebe um aprofundamento ou a problematização do caso com a
ajuda de fontes especializadas, legislação específica, dados do disque 100 ou de outro
órgão ou até simplesmente informar telefone ou email para denunciar outros casos.
O que podemos perceber é que o G1, ao longo dos anos, prioriza a cobertura de
crimes e prisões (66.6%), enquanto que a Folha.com ao longo dos anos obteve 42,2% de
notícias no mesmo enquadramento. No entanto, a Folha.com, no ano de 2008, altera
esse comportamento padrão e reduz a quantidade de notícias de crimes e prisões,
priorizando a cobertura de políticas públicas e ações de governo.
Acreditamos que essa mudança de postura ocorreu em razão da CPI da Pedofilia
criada em 2008 e que obteve bastante repercussão no veículo dentro da amostra
analisada, o que representou 73,3% de cobertura no ano em questão. O G1 cobriu esse
mesmo enquadramento em apenas 22,2% das notícias no ano de 2008.
Em ambos os veículos, 2009 foi o ano de maior produção sobre o
enquadramento Crimes e prisões, na Folha.com 80% e no G1 com 66,6%. Além da
repercussão da CPI da Pedofilia, os resultados concretos da comissão começam a
aparecer, o aumento das denúncias favoreceu os indiciamentos e prisões, a imprensa no
geral concedeu muita cobertura sobre os resultados e ações da CPI.

- Políticas Públicas/Ações de Governo

Esse foi o segundo enquadramento mais recorrente em ambos os sites. O G1
com 22,20% e na Folha.com com 37,70% das ocorrências. A justificativa para esse
fenômeno está nos acontecimentos importantes que ocorreram no período: a aprovação
do projeto de Lei Joanna Maranhão (PLS 234/09) na Comissão de Constituição e Justiça
do Senado (CCJ). A Lei altera o prazo de prescrição nos crimes de pedofilia contra
crianças e adolescente, foi aprovada em 2009, mas só entrou em vigor no dia 18 de maio
de 2012.
A CPI da Pedofilia, criada em 2008, também foi pauta recorrente. Entre os
assuntos estavam a proposta referente ao “depoimento único” (aprovado pelo Conselho
Nacional de Justiça – CNJ, em maio de 2011) no qual a criança ou adolescente vítima
de violência faria apenas um depoimento sobre o crime para o psicólogo e este seria
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gravado, para evitar que a vítima repetisse a história diversas vezes e revivesse o
trauma.

- Prevenção

O enquadramento prevenção acolheu notícias que de alguma forma traziam
elementos que colaborassem para a prevenção da violência sexual contra crianças e
adolescentes, seja através de informações de prevenção ditas por especialistas, contatos
ou campanhas que favorecessem a denúncia.
O G1 apresentou 17,46% de notícias nesse enquadramento e a Folha.com 28,8%.
Na Folha.com as notícias eram sobre os avanços da CPI da Pedofilia, alterações na
legislação dos direitos infanto-juvenis, Mapeamento de Pontos Vulneráveis à
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas Rodovias Federais de 2009/2010,
realizada pela Polícia Rodoviária Federal, projeto de lei para cadastro de pedófilos,
realização de oficina contra pedofilia na internet, discussão sobre o “botão do pânico”
no Facebook para denunciar pedofilia, divulgação de dados dos serviços de denúncia e
sobre lei que obriga hospitais e escolas a denunciar violência contra crianças que são
assuntos que colaboram para a prevenção da violência.
As notícias nesse enquadramento no G1 são sobre o aniversário do ECA, sobre a
suscetibilidade do aliciamento de crianças por pedófilos na zona rural, a divulgação de
uma marcha para lembrar o Dia de Combate à Violência Sexual contra Crianças, a
divulgação do relatório final da CPI da Pedofilia e sobre a iniciativa do projeto “Policial
Amigo” que aborda a capacitação de policiais para coletar depoimento das vítimas de
violência sexual.

- Denúncia

Durante os cinco anos de análise o G1 apresentou 20,63% de notícias no
enquadramento denúncia e a Folha.com, 24,4%. As notícias sobre denúncia geralmente
são sobre os dados do disque 100 sobre o quantitativo de denúncias ou sobre algum caso
que chegou ao conhecimento das autoridades policiais através de denúncia.
Na Folha.com essas notícias abordavam o controle da pedofilia nas redes sociais,
uma nova Lei que obriga escolas e hospitais do Rio a comunicar violência contra
crianças e sobre serviços de denúncia contra a exploração sexual contra crianças. É
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importante lembrar que a conscientização da população foi importante para incentivar
as denúncias, através da Campanha Todos Contra a Pedofilia e das audiências públicas.
No G1 algumas abordagens apresentavam informações sobre dados de pesquisas
que revelam a prevalência do padrasto ser a maior parte dos agressores nos casos de
violência sexual e muitas notícias que falam de prisões que foram resultado de
denúncia.

- Estatística

O enquadramento de estatística está diretamente associado à qualificação da
cobertura: nele encontramos as notícias que utilizaram dados estatísticos sobre a
violência sexual infanto-juvenil (disque 100, ANDI, relatórios, mapeamentos, Delegacia
da Criança e do Adolescente Vítima - DCAV etc). Com esses dados o veículo consegue
enriqueer as notícias. Em diversos casos somente a divulgação das estatísticas é a pauta
e serve de alerta para a situação do combate à violência sexual infantil.
O G1 apresentou 20,63% das notícias nesse enquadramento. Entre os assuntos
abordados estão a divulgação de dossiê da DCAV, dados do mapeamento da Polícia
Rodoviária Federal (PRF), dados sobre a exploração sexual infantil e dados sobre
crimes contra crianças.
Na Folha.com também tem ocorrência de dados sobre o mapeamento da PRF e
em todas as notícias sobre a votação do projeto de Lei para combater a pedofilia online
o site apresenta dados estatísticos desse tipo de crime.

5.3 ANÁLISE DA REGULARIDADE DOS VALORES-NOTÍCIA NO G1 E
FOLHA.COM
Identificamos e segmentamos os valores notícia de “conflito” entre os “lados”
abordados no acontecimento, “conhecimento/cultura”, no caso da notícia como
disseminadora de conhecimento do assunto abordado (por exemplo: cita legislação
específica) e “interesse humano” quando o acontecimento for apresentado por
intermédio da personalização de pessoas comuns, vida privada de pessoas públicas entre
outros (ex.: depoimentos das crianças violentadas ou parentes próximos).
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Gráfico 4: Comparativo dos valores-notícia na Folha.com e G1 de 2007 a 2011.

As notícias identificadas como de notabilidade foram aqueles em que o tema
tinha qualidade inerente de se tornar visível, notável e que tinha grau elevado de
importância, geralmente as notícias tem esse valor e precisam ter para que sejam
noticiadas.
No valor-notícia de notabilidade a Folha.com apresentou 91,1% de suas notícias
enquanto que o G1 apresentou 96,8%. Esse alto índice se justifica com base nos
resultados dos enquadramentos mais recorrentes, como observamos na análise de
conteúdo no tópico precedente. Os enquadramentos de crimes e prisões e de políticas
públicas apresentam notícias com alto grau de notabilidade, o que possibilita a maior
cobertura de ambos os veículos.
O segundo valor-notícia mais recorrente foi o de conhecimento (Folha.com
75,5% e G1 36,5%), no qual inserimos notícias que traziam informações além do senso
comum, que apresentavam dados estatísticos, informações legais e as alterações as Leis
específicas que foram bastante recorrentes no período (2007-2011), informações dos
números de telefone para denúncia, uso de fontes especializadas, entre outros.
A importância de mensurar o valor-notícia conhecimento deve-se ao fato de
tentar identificar como ocorre a cobertura dos veículos, se eles dedicam espaço para a
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qualificação da cobertura e da informação. Acreditamos que um sujeito bem informado
e ciente dos seus direitos pode ficar imune ao silenciamento e à inércia diante dos casos
de violência sexual contra crianças e adolescentes.
As notícias do valor interesse humano foram aquelas em que a voz da vítima ou
de algum parente ou testemunha figurava na notícia, pois esses elementos fazem com
que os leitores se sintam próximos daquela situação e fiquem mais sensibilizados com o
ocorrido.
Geralmente a declaração da vítima era descrita por outra fonte, como a polícia,
conselho tutelar, mãe ou pai, mas ainda assim causavam esse sentimento de
sensibilização. Vamos detalhar esse aspecto na análise dos tipos de fonte. A Folha.com
apresentou apenas 2,2% de suas notícias com esse valor-notícia, enquanto que o G1
investiu mais nesse aspecto em 26,98% das notícias.
O valor-notícia de conflito está presente em notícias que apresentaram conflito
entre duas ou mais partes da história, como exemplo podemos citar uma notícia
publicada no G1 em 2009: “Médico diz que gravidez de menina de 9 anos foi
interrompida49” O caso refere-se a uma menina de 9 anos que foi violentada e
engravidou do padrasto. Os médicos defendiam o aborto e a igreja queria manter a
gravidez. A Folha.com também publicou sobre esse acontecimento com a manchete
“Igreja Católica protesta contra aborto de menina violentada em Alagoinhas (PE) 50”.
Nesse valor-notícia a Folha.com apresentou 4,4% e o G1 9,52% das notícias.

5.4 ANÁLISE DA REGULARIDADE DE TÍTULOS NO G1 E NA FOLHA.COM

Os títulos foram analisados para descobrir como e com quais posicionamentos
discursivos esse local de destaque é ocupado pelas temáticas da violência sexual contra
crianças e adolescentes. Utilizamos as categorias propostas por Mouillaud (1997):
títulos-assunto (editorias), assinatura (do próprio webjornal ou de seus colaboradores),
título referência (TR) e título informativo (TI).

49

Disponível em:< http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL1027257-5598,00MEDICO+DIZ+QUE+GRAVIDEZ+DE+MENINA+DE+ANOS+FOI+INTERROMPIDA.html>. Acesso
em: 13 de agosto de 2012.
50
Disponível em:< http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u529585.shtml>. Acesso em: 13
de agosto de 2012.
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Os títulos-assunto (editorias) são fixos e não apresentam significação direta, são
rubricas vazias de sentido e que exigem que o leitor faça associações com base no seu
repertório pessoal. Como disse Mouillaud (1997), “os títulos-assunto são meta
informação”. Segmentamos então as editorias para encontrar em quais editorias na
Folha.com e no G1 as notícias sobre violência sexual infantil eram divulgadas. As
editorias ocupam lugar de destaque acima da data e abaixo do nome do jornal.
As assinaturas que ocupam lugar abaixo da manchete, em ambos os veículos,
serviram como código de categorização, ou seja, determinamos como critério que as
notícias da amostra deveriam vir dos próprios webjornais e não de agência de notícia
externa, e as assinaturas foram uma forma de selecionar o corpus. Em geral, as
assinaturas trazem o nome do veículo, localidade do jornalista e nome do jornalista, em
alguns casos pontuais existe notícias elaboradas em colaboração.
Os títulos-assunto (editorias) na Folha.com tem perfil mais generalistas, com
nomes que agregam uma variedade de assuntos. Nenhuma das editorias tem associação
direta com o tema em estudo (violência sexual contra crianças e adolescentes) por isso o
leitor somente tem conhecimento do assunto abordado quando lê a manchete (títuloinformativo) que fica abaixo.

FOLHA.COM 2007-2011
EDITORIAS

OCORRÊNCIAS

Cotidiano

23

TEC

13

Mundo

3

Brasil

1

Multimídia

1

Poder

1

Equilíbrio e Saúde

1

Rádio Folha

1

BBC (notícia assinada como

1

Folha.com)
Tabela 6: Disposição das notícias da amostra nas editorias da Folha.com de 2007 a 2011.

86

A editoria que mais abrigou notícias sobre violência sexual contra crianças e
adolescentes na Folha.com foram TEC, que está associada às notícias sobre tecnologia,
no entanto, as notícias sobre temas que envolviam a violência sexual na internet, formas
de prevenção e pedofilia online foram recorrentes nessa editoria, e a editoria Cotidiano,
que é mais abrangente e agregou os temas da amostra que versavam sobre crimes,
prisões, políticas públicas, prevenção, entre outros. As outras editorias tiveram
ocorrência menos representativa.
O nome das editorias são links que direcionam para uma página específica com
temas relacionados ao título-assunto, dessa forma o leitor obtém uma seleção de notícias
que foram agrupadas na editoria. A página está caracterizada como uma home (página
inicial), com destaques, últimas notícias, slide com fotos de notícias em destaque e
chamadas para outras editorias.

G1 2007-2011
EDITORIAS

OCORRÊNCIAS

Brasil/violência contra crianças

13

Brasil/pedofilia

6

São Paulo/Pedofilia

6

Rio de Janeiro/menores infratores

1

São Paulo

5

Brasil/prostituição infantil

2

Política/Câmara dos deputados

1

Política/CPIs

1

São Paulo/violência

3

Brasil

2

Brasil/maus-tratos

1

Brasil/índios

1

São Paulo/Disque Denúncia

1

Brasil/ estatuto da criança e do
adolescente

1

Política/violência sexual

1

Política/ pedofilia

1

Rio de Janeiro/violência sexual

3
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Rio de Janeiro/ pesquisa

1

São Paulo/ violência doméstica

1

Rio de Janeiro

1

Brasil/ justiça

1

Política

1

Bahia

3

Distrito Federal

2

Ceará

1

Paraíba

1

Tabela 7: Disposição das notícias da amostra nas editorias do G1 de 2007 a 2011.

As editorias no G1 que agregam as notícias da amostra têm característica
diferenciada, são duas palavras-chave que incorporam sentido à categoria, que pode
aparecer de duas maneiras,:pode ser uma palavra única ou duas palavras que segmenta o
local (nacional ou regional) de onde é a notícia, ou o termo “Política” e em seguida o
tema a ser tratado.
No G1 as editorias mais recorrentes foram Brasil/violência contra crianças,
Brasil/pedofilia e São Paulo/pedofilia. Essa categorização regional e temática possibilita
que mesmo antes de ler o texto o leitor saiba sobre o que vai ler. Essa noção prévia
prepara o leitor para digerir o tema proposto e ainda facilita a busca do tema no site.
As palavras dispostas na editoria são links. Os links Brasil e São Paulo
direcionam para uma página específica apenas com notícias dessas localidades, já o link
Pedofilia direciona para uma página vazia, o mesmo problema ocorre quando ao final de
cada notícia quando o G1 posta o link “leia mais notícias sobre pedofilia” e o link
direciona para uma página em branco 51.
O nome do jornal é o nome do veículo: esse é o título que carrega a identidade
do veículo e está situado em posição de destaque na página, acompanhado de um
slogan, no caso do “G1 – O portal de notícias da Globo”, esse título apresenta a
modalidade na qual o site se identifica. O site é um portal quando agrega outros sites
dentro dele com assuntos diversos, ou seja, o G1 agrega todos os sites da Globo, entre
eles sites das revistas, programas de TV, telejornais, rádios e vários outros produtos das
Organizações Globo que são disponibilizados gratuitamente.
51

Disponível em:< http://g1.globo.com/Noticias/0,,LTM0-5597-16956,00.html>. Acesso em: 14 de
setembro de 2012.
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Figura 13: Título-referência do G1

Figura 14: Título-referência da Folha.com

O Título-referência da Folha.com é “Folha de S. Paulo – Um jornal a serviço do
Brasil”. O slogan apresenta a forte vinculação com o jornal impresso, que foi criado em
1921. O site foi criado em 1995, inicialmente tinha a logomarca Folha.com e tem como
objetivo apresentar conteúdo do jornal e outros exclusivos do site ou de parceiros, além
de ter página com outros produtos do Grupo Folha de Paulo.
A Folha.com é um site subdividido em editorias e seções com os produtos do
jornal Folha de São Paulo. A Folha.com cobra pelo conteúdo digital desde junho de
2012, o visitante eventual tem acesso a 40 notícias gratuitas por mês e depois é
convidado a fazer a assinatura online.
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6.

POSICIONAMENTO

DISCURSIVO:

ESTUDO

COMPARATIVO

DA

FOLHA.COM E DO G1

Este capítulo tem como objetivo analisar o posicionamento discursivo dos
veículos por intermédio das notícias sobre violência sexual contra crianças e
adolescentes nos veículos em estudo, da categorização dos modos de dizer dos sujeitos
discursivos (suspeito/agressor; crianças/adolescente; família; representantes da justiça e
outras fontes) e dos veículos, além da análise dos títulos-informativos.

6.1 ANÁLISE DOS TÍTULOS-INFORMATIVOS FOLHA.COM

A Folha.com, por intermédio de seus títulos informativos (manchetes), apresenta
um posicionamento discursivo que, em geral, procura explicar a notícia na manchete
apresentando a causa/ação e o resultado/motivação dos acontecimentos, sugere críticas,
ocupa função pedagógica ou educativa, antecipa acontecimentos, destaca o discurso das
fontes ou incorpora esses discursos sem citar na manchete a quem eles pertencem.
Abaixo apresentamos alguns exemplos localizados na amostra da Folha.com de 2007 a
2011.
Exemplo

de

notícias

que

tem

função

de

apresentar

causa/ação

e

resultado/motivação dos acontecimentos:
Ação/causa

Resultado/ motivação

1. Operação contra pedofilia pela internet prende três pessoas

Resultado/motivação

Ação/causa

2. Lula sanciona lei que endurece punição à pedofilia na internet

A manchete 1 representa a grande maioria das manchetes expostas na
Folha.com. Encontramos a maioria das notícias no enquadramento Crimes e prisões, e
elas sempre expõem a Ação/causa e o resultado/motivação, em uma tentativa de
antecipar ou de resumir a notícia em uma frase. Na manchete 2 o termo “endurece”
sugere implicitamente que a lei até então não era eficaz (crítica).
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Outras notícias que seguem esse modelo:
Folha.com 2007 a 2011
Ano

Manchete

Ação/causa

Resultado/Motivação

2007

Com restrições do YouTube, usuários migram
para sites de vídeo “sem lei”
Rodovias federais têm 1.918 pontos de exploração
sexual de crianças

Restrições do Youtube

Usuários migram para sites de
vídeo “sem lei”
exploração sexual de crianças

2007

2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011

Justiça autoriza transferência de chileno para
presídio federal
Sócios de ONG espanhola acusam presidente de
maus-tratos a crianças
PF prende suspeito de pedofilia em biblioteca do
Ministério do Planejamento
CPI da Pedofilia recebe em DVDs perfis
“lacrados” do Orkut
Polícia prende proprietário de escola suspeito de
pedofilia na BA
Passeata faz alerta contra o abuso sexual de
crianças em Maceió
Justiça decreta prisão preventiva de técnico em
informática acusado de pedofilia
Pai é preso acusado de abusar sexualmente da filha
em Guarulhos
Câmara inicia votação de projeto de lei contra
pedofilia na internet
Empresários se reúnem em SP para discutir
combate à exploração sexual infantil
Igreja Católica protesta contra aborto de menina
violentada em Alagoinha (PE)
Procuradoria põe Franca (SP) como ponto vital
contra a pedofilia
Ministério Público denuncia homem por pedofilia
na internet em Sorocaba (SP)
PF faz operação em 20 estados e no DF para
investigar pedofilia no Orkut
PF prende oito pessoas durante operação de
combate á pedofilia no Orkut
Comissão revela milhares de casos de pedofilia em
escolas católicas da Irlanda
Justiça abre processo contra acusado de usar Orkut
para pedofilia
Especialistas criticam decisão do STJ de não
criminalizar sexo pago com menores
Relatório indica aumento de 38% em casos de
pornografia infantil no Japão
Suspeito de pedofilia é preso em prédio comercial
na zona sul do Rio
Policia Civil faz operação contra pedofilia no Rio
Procuradoria realiza no Rio oficina contra
pedofilia na internet
País discute criar cadastro de pedófilos
Mãe que matou agressor do filho é inocentada em
São Carlos (SP)
Designer acusado de estupros seriais é preso na
Paraíba
Adolescentes são detidos sob suspeita de estupros
no Rio

1.918 pontos de
exploração sexual de
crianças
Justiça autoriza
transferência
Acusam presidente

Presídio (prisão)
Maus-tratos a crianças

PF prende suspeito

de pedofilia

CPI da Pedofilia recebe
DVDs
Polícia prende
proprietário de escola
Passeata faz alerta

Perfis “lacrados” do Orkut
(relacionados a pedofilia)
Suspeito de pedofilia

Justiça decreta prisão
preventiva
Pai é preso
Câmara inicia votação
de projeto
Empresários se reúnem
em SP
Igreja Católica protesta
Procuradoria põe Franca
(SP) como ponto vital
Ministério Público
denuncia homem
PF faz operação em 20
estados e no DF
PF prende oito pessoas
durante operação
Comissão revela
milhares de casos
Justiça abre processo
Especialistas criticam
decisão do STJ
Relatório indica
aumento de 38%
Suspeito de pedofilia é
preso
Policia Civil faz
operação
Procuradoria realiza no
Rio oficina
País discute criar
cadastro
Mãe que matou agressor
do filho
Designer acusado...é
preso
Adolescentes são
detidos

Contra o abuso sexual de
crianças em Maceió
Técnico em informática acusado
de pedofilia
Acusado de abusar sexualmente
da filha
Lei contra pedofilia na internet
Para discutir combate à
exploração sexual infantil
contra aborto de menina
violentada em Alagoinha
contra a pedofilia
por pedofilia na internet em
Sorocaba
para investigar pedofilia no
Orkut
de combate á pedofilia no orkut
de pedofilia em escolas católicas
da Irlanda
contra acusado de usar Orkut
para pedofilia
de não criminalizar sexo pago
com menores
casos de pornografia infantil no
Japão
Pedofilia
contra pedofilia no Rio
contra pedofilia na internet
cadastro de pedófilos
é inocentada em São Carlos
Estupros seriais na Paraíba
Suspeita de estupros no Rio

Tabela 8: Ação/causa e resultado motivação na Folha.com
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Em algumas manchetes o pronunciamento da fonte é colocado em destaque. Em
geral nas notícias com esse tipo de manchete algum trecho da declaração da fonte é
colocado em evidência para atrair a atenção dos leitores e em algumas notícias existe
uma única fonte como ocorre nas notícias 5, 6, que geralmente comenta, contextualiza
ou crítica.
A notícia 7 apresenta dados da Secretaria Especial dos Direitos Humanos (fonte
primária) e declaração de uma fonte secundária a subsecretária de Promoção dos
Direitos da Criança e do Adolescente, Carmen Oliveira. Segundo a tipologia de Lage
(2001, 65-67), as fontes primárias são aquelas em que o jornalista se baseia para colher
o essencial de uma matéria e as fontes secundárias são consultadas para a preparação de
uma pauta ou a construção de premissas genéricas ou contextos ambientais.
3. Dossiê da ONU sobre tortura é “preciso”, afirma Vannuchi
Fonte primária

Fonte secundária

4. Lula chama pedófilos de irracionais e pede combate ao trabalho infantil
Fonte primária

5. Meninas são as maiores vítimas de violência infantil, aponta secretaria
Fonte primária

Na tabela a seguir estão dispostas as outras notícias da amostra que apresentam
essa mesma característica.
Folha.com 2007 a 2011 – Fonte no título
Ano

Manchete

Fonte no título

2010

Relatório indica aumento de 38% em casos de pornografia
infantil no Japão
Levantamento aponta 1.820 áreas de risco de exploração
sexual nas estradas federais
Ministra propõe pacto nacional para combater exploração
sexual infantil

Relatório (fonte primária)

2010
2010

Levantamento (PF) (fonte primária)
Ministra (fonte primária)

Tabela 9: Ocorrência de fonte no título/manchete na Folha.com

O último exemplo é de incorporação do discurso das fontes na manchete sem
atribuir a autoria.
6. PAC pode agravar exploração sexual
Suposição
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Lendo apenas a manchete temos a impressão de que esse é um posicionamento
discursivo do veículo, no entanto, no primeiro parágrafo da notícia, a afirmação
(asserção) é atribuída aos “especialistas em direitos humanos, conselheiros tutelares e
ONGs como a ANDI”. A expressão “pode agravar” é uma suposição que a manchete
destaca e o texto tenta confirmar, apresentando dados estatísticos e depoimento de
fontes especializadas.
Na tabela abaixo estão dispostas outras notícias com a mesma característica:
Folha.com 2007 a 2011
Ano

Manchete

Suposição; assertivo ou
pedagógico

2010

Lei obriga (assertivo)

2011

Lei obriga escolas e hospitais do Rio a comunicar violência
contra crianças
Facebook descarta “botão do pânico” para denunciar
pedofilia
Serviços de denúncia focam combate à exploração sexual de
crianças
Corte na área social paga aumento do Bolsa Família

2011

Abuso sexual de crianças cresce 60% em São Carlos (SP)

2011

Terapia em grupo é eficaz contra trauma por abuso sexual

2010
2010

Facebook descarta (assertivo)
Serviços de denúncia focam combate
(assertivo)
Corte na área social paga aumento
(assertivo)
Abuso sexual de crianças cresce 60%
(assertivo)
Terapia em grupo é eficaz (assertivo)

Tabela 10: Título/manchetes com suposição na Folha.com

Nos títulos abaixo a Folha.com ocupa posição pedagógica de mestre, que
explica aos “alunos” (leitores) as alterações da lei, no entanto, as expressões “deve
mudar” e “devem votar” tem tonalidade de dúvida que supõe que essas alterações
podem ou não acontecer. Isso ocorre em razão de tentar antecipar um acontecimento e
dar o “furo”.

Função pedagógica

7. Entenda o que deve mudar com as novas regras contra pedofilia na web
Suposição

8. Deputados devem votar hoje lei contra pedofilia
Suposição
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6.2 ANÁLISE DOS TÍTULOS-INFORMATIVOS G1

Os títulos-informativos (manchetes) no G1 apresentam um posicionamento
discursivo que segue as mesmas características da Folha.com, exceto em um item, o G1
não apresenta manchete com discurso da fonte incorporado e sem citação direta no
título.
As manchetes procuram explicar a notícia apresentando a causa/ação e o
resultado/motivação, sugere críticas, ocupa função pedagógica ou educativa, destaca o
discurso das fontes e também apresenta manchete que antecipa acontecimentos com
tonalidade de incerteza (suposição). Abaixo apresentamos alguns exemplos localizados
entre a amostra do G1 de 2007 a 2011.

1. Preso padrasto suspeito de engravidar menina de 10 anos
Ação/causa

Resultado/motivação

2. SP cria comissão para enfrentar violência e abuso sexual contra crianças
Ação/causa

Resultado/motivação

Na tabela abaixo apresentamos outras notícias com as mesmas características:

G1 2007 a 2011
Ano

Manchete

Ação/causa

Resultado/Motivação

2007

Vereadores são presos por exploração sexual de
adolescentes
SP cria comissão para enfrentar violência e abuso
sexual contra a criança
Hotéis do CE lançam campanha contra prostituição
infantil
Acusada de matar babá de 11 anos é julgada

Vereadores são presos

por exploração sexual de
adolescentes
para enfrentar violência e
abuso sexual contra a criança
contra prostituição infantil

2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2009
2009

Polícia decreta prisão temporária de suposto comparsa
de maníaco
Detido suspeito de ser comparsa do “maníaco da
Cantareira”
Adolescente presta depoimento sobre abuso de garota
de 13 anos
Pela internet pai nos EUA descobre que filha foi
violentada na Bahia
Borracheiro acusado de pedofilia é ameaçado na prisão,
diz senador
Polícia Federal prende dez pessoas suspeitas de
pedofilia na web

SP cria comissão
Hotéis do CE lançam
campanha
Acusada de matar
babá de 11
Polícia decreta prisão
temporária
Detido suspeito
Adolescente presta
depoimento
Pela internet pai nos
EUA descobre
Borracheiro é
ameaçado na prisão
Polícia Federal
prende dez pessoas

é julgada
comparsa de maníaco
de ser comparsa do “maníaco
da Cantareira
sobre abuso de garota de 13
anos
que filha foi violentada na
Bahia
acusado de pedofilia
suspeitas de pedofilia na web
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2009

ONG de SP promove marcha contra abuso sexual em
crianças e adolescentes
Idoso é preso ao atacar garota em Rondônia
CCJ do Senado aprova lei que altera prazo de
prescrição de pedofilia
Câmeras que flagaram estupro em Botucatu já
ajudaram a esclarecer morte

2009
2009
2009

2010

Preso dono de creche suspeito de abuso sexual na Zona
Norte
Justiça nega habeas corpus a suspeito de pedofilia em
creche na Tijuca
Menina é internada após ser espancada pelo padrasto
em Ribeirão Preto
Preso padrasto suspeito de engravidar menina de 10
anos
Disque-Denuncia oferece R$ 1 mil por informação de
menina morta no aterro
Monitor de abrigo municipal é preso sob suspeita de
abuso sexual no RS

2010
2010
2010
2010
2010

2011

Padrasto e mãe são presos suspeitos de estupro de
criança em SC52
Homem vestido de palhaço é preso suspeito de abusar
de criança em SP53
Porteiro de escola de Itabuna (BA) é suspeito de
abusar criança de 9 anos54

2011
2011

2011

Policia captura suspeito de abusar de pelo menos 13
crianças no Ceará55

ONG de SP promove
marcha
Idoso é preso
CCJ do Senado
aprova lei
Câmeras que
flagaram estupro em
Botucatu
Preso dono de creche
Justiça nega habeas
corpus
Menina é internada
Preso padrasto
suspeito
Disque-Denuncia
oferece R$ 1 mil
Monitor de abrigo
municipal é preso
Padrasto e mãe são
presos
Homem vestido de
palhaço é preso
Porteiro de escola de
Itabuna (BA) é
suspeito
Policia captura
suspeito

contra abuso sexual em
crianças e adolescentes
ao atacar garota em Rondônia
altera prazo de prescrição de
pedofilia
ajudaram a esclarecer morte

suspeito de abuso sexual na
Zona Norte
suspeito de pedofilia em
creche na Tijuca
após ser espancada pelo
padrasto em Ribeirão Preto
de engravidar menina de 10
anos
por informação de menina
morta no aterro
sob suspeita de abuso sexual
no RS
suspeitos de estupro de
criança em SC
suspeito de abusar de criança
em SP
abusar criança de 9 anos

abusar de pelo menos 13
crianças no Ceará

Tabela 11: Ação/causa e resultado motivação no G1

Outra perspectiva de análise dos títulos é a presença de trecho da declaração da
fonte, em geral as fontes que ocupam esse espaço têm poder de fala e propriedade para
ocupar essa posição. Esse lugar de fala pode ser ocupado por sujeitos que ocupam
cargos importantes em instituições, como na manchete “Delegado do Pará diz que
adolescente presa tem debilidade mental”, como pode ser ocupado pela declaração de
um menino ou menina que sofreu violência, em “Criança revela abuso sexual ao tentar
fugir para outra cidade da Bahia”.
Nos casos em que a declaração da fonte tem destaque na manchete, ocorre um
silenciamento parcial ou total do jornal e em alguns momentos o discurso é atribuído à
voz autorizada, mas ao mesmo tempo o jornal adjetiva a situação. Esse exemplo está
presente na manchete “Menor conta drama de ter sido suspeito de matar menina”

52

Disponível em:<http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/03/padrasto-e-mae-sao-presos-suspeitos-deestupro-de-crianca-em-sc.html >. Acesso em 01 de janeiro de 2012.
53
Disponível em:< http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/04/homem-vestido-de-palhaco-e-presosuspeito-de-abusar-de-crianca-em-sp.html>. Acesso em 01 de janeiro de 2012.
54
Disponível em:< http://g1.globo.com/bahia/noticia/2011/06/porteiro-de-escola-de-itabuna-ba-esuspeito-de-abusar-crianca-de-9-anos.html>. Acesso em 01 de janeiro de 2012.
55
Disponível em:< http://g1.globo.com/ceara/noticia/2011/08/policia-captura-suspeito-de-abusar-de-pelomenos-13-criancas-no-ceara.html>. Acesso em 01 de janeiro de 2012.
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(2007), o suposto suspeito contou um relato do que ocorreu, quem está adjetivando o
relato como um “drama” é o jornal, ou seja, o jornal utiliza um termo que pode
despertar a sensibilidade dos leitores para ler a notícia completa.
O termo “menor” é recorrente em notícias do G1, no entanto, não deve ser
utilizado em razão de estar defasado desde o desuso do Código de Menores e criação do
ECA, na década de 90. Outra manchete que apresenta o termo “menor” é “Dossiê: 10%
dos registros em delegacia no Rio envolvem menores” (2007) e “Menores vítimas de
violência terão atendimento especial no DF (2011)”.
Outros exemplos da apropriação de vozes autorizadas para construir sentidos
estão na tabela abaixo:
G1 2007 a 2011
Ano

Manchete

Fonte no título

2007
2007

Menor conta drama de ter sido suspeito de matar menina
Dossiê: 10% dos registros em delegacia no Rio envolvem menores

Menor conta drama
Dossiê

2007

Delegado do Pará diz que adolescente presa tem debilidade mental

Delegado do Pará diz

2007

Polícia Rodoviária localiza 1.918 pontos de prostituição infantil

Polícia Rodoviária

2007

Crimes contra crianças estão mais violentos, adverte especialistas

Especialistas

2008

Diz Tarso

2009

PF vai fazer investigação rigorosa sobre morte de índia no DF, diz
Tarso
Médico diz que gravidez de menina de 9 anos foi interrompida

Médico diz

2009

Padrastos são principais suspeitos de abuso sexual, diz pesquisa

diz pesquisa

2009

Oito suspeitos de pedofilia já foram presos pela operação Turko, diz
PF
Estudo revela aumento no número de crimes sexuais no Rio

diz PF

2010
2011

Criança revela abuso sexual ao tentar fugir para outra cidade na
Bahia

Estudo revela
Criança revela

Tabela 12: Ocorrência de fonte no título/manchete no G1

Na tabela abaixo estão as manchetes com construções discursivas que
direcionam para três características: a suposição, a asserção e a forma pedagógica. A
recorrência maior foi de notícias com tom assertivo, que afirmam o fato, com apenas
duas ocorrência pedagógicas e uma com suposição.
1. Compare o custo e o resultado das CPIs
Função pedagógica/educativa

2. CPI da Pedofilia deve terminar sem pedir indiciamentos
Suposição
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3. CPI da pedofilia deve ir a Catanduva apurar denúncias contra criança
Suposição

G1 2007 a 2011
Manchete

Suposição; assertivo ou pedagógico

2007
2007

Maioria dos projetos de data são homenagens
No Brasil, tragédias anunciadas não são evitadas
pelas autoridades

projetos de data são homenagens (assertivo)
tragédias anunciadas não são evitadas pelas
autoridades (assertivo)

2007

Compare o custo e o resultado das CPIs

Compare o custo e o resultado (pedagógico)

2008

Crianças da zona rural são mais suscetíveis a
aliciamento de pedófilos
Crianças estão entre as principais vítimas de violência
no país
Estatuto da Criança e do Adolescente completa 18
anos
Em 2008, Dique-denúncia bate record

Crianças da zona rural são mais suscetíveis a
aliciamento (assertivo)
Crianças estão entre as principais vítimas (assertivo)

Mais um caso de violência sexual na Bahia vai parar
na internet
Adolescente é mantida em cárcere privado por três
anos no Pará
CPI da pedofilia deve ir a Catanduva apurar
denúncias contra crianças
Primeiras-damas discutem violência sexual contra
crianças durante fórum
Metrô do recife recebe campanha contra abuso de
menores
CPI da Pedofilia começa a apurar denúncias de abuso
em Catanduva
Crianças reconhecem mansão de suposto pedófilo em
Catanduva
80% dos responsáveis por abuso de crianças em PE
conhecem vítima
Após sofrer aborto, menina de 9 anos passa bem

vai parar na internet (assertivo)

Ano

2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011

CPI da Pedofilia em SP propõe criação de
‘depoimento único’ a vítimas de abuso
Menino de 8 anos sofre abuso e é queimado com óleo
na Bahia
CPI da Pedofilia deve terminar sem pedir
indiciamentos
Policia tem imagens de local por onde criança passou
antes de ser morta
Marcha lembra Dia de Combate á violência sexual
contra crianças
Policia conclui apuração de denúncia de violência
sexual contra adolescente
Violência contra menina sequestrada em SP
impressiona especialistas
Menores vitimas de violência terão atendimento
especial no DF
Menina de 4 anos é abusada sexualmente no sertão da
Paraíba

completa 18 anos (assertivo)
bate record (assertivo)

Adolescente é mantida em cárcere (assertivo)
CPI da pedofilia deve ir (suposição)
Primeiras-damas discutem (assertivo)
Metrô do recife recebe campanha (assertivo)
CPI da Pedofilia começa a apurar (assertivo)
Crianças reconhecem mansão (assertivo)
80% dos responsáveis por abuso conhecem vítima
(assertivo)
Após sofrer aborto passa bem (assertivo)
CPI da Pedofilia em SP propõe (assertivo)
Menino de 8 anos sofre abuso (assertivo)
CPI da Pedofilia deve terminar (suposição)
Policia tem imagens de local (assertivo)
Marcha lembra (assertivo)
Policia conclui apuração (assertivo)
impressiona especialistas (assertivo)
Menores vítimas de violência terão (assertivo)
Menina de 4 anos é abusada (assertivo)

Tabela 13: Título/manchetes com suposição no G1

Com a análise dos títulos diagnosticamos que Folha.com e G1 têm
comportamentos similares. Os títulos-informativos (manchetes) da Folha.com e do G1
utilizam predominantemente a disposição da causa/ação do acontecimento e seu
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respectivo resultado ou motivação, as manchetes com esse padrão são atrativas e
resumem os dois pontos principais do acontecimento.
O segundo tipo de manchete mais utilizado em ambos os veículos foram aquelas
que apresentaram algum tipo de suposição, asserção ou apelo pedagógico. Em terceiro
lugar em recorrência, ficaram os títulos-informativos que apresentavam alguma
declaração polêmica da fonte.

6.3 ANÁLISE DO POSICIONAMENTO DISCURSIVO DOS WEBJORNAIS E
SUAS FONTES

As webnotícias têm um diferencial importante com relação aos outros tipos de
notícia publicadas em outras plataformas como revistas e jornais: é o apagamento ou
silenciamento do jornalista que ocorre de forma mais evidente na plataforma online. Em
geral as notícias são construídas com as informações das diversas fontes, portanto são as
fontes que falam sobre o assunto (ou o jornal emite sua opinião através da fonte de
forma sutil).
Podemos perceber o posicionamento dos veículos nas manchetes informativas
(títulos-informativos), nos subtítulos dispostos dentro da notícia, na construção
discursiva das notícias e na disposição dos dados.
A construção discursiva que sugere um posicionamento discursivo é
desenvolvida através das fontes, é através das fontes que os webjornais falam e
imprimem os seus posicionamentos, como vimos no item anterior. O emprego de
termos adjetivos e o destaque para declarações polêmicas são elementos que confirmam
essa hipótese.
As fontes em ambos os veículos foram mensuradas de acordo com a
categorização de Guerra (2006): autorizada, qualificada, testemunhal e envolvida. Como
a inserção de todos os tipos e a quantidade de cada tipo pode coexistir na mesma
notícia, não calculamos percentuais e optamos por apresentar os dados de forma
unitária.
Tipo de fonte
Autorizada
Qualificada
Testemunhal
Envolvida

Folha.com
49
11
0
02

G1
60
13
06
10

Tabela 14: Distribuição dos tipos de fontes nos veículos Folha.com e G1 de 2007 a 2011
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Segundo pesquisa da ANDI realizada em 2003, as fontes policiais predominam o
noticiário brasileiro na cobertura sobre violência sexual de crianças e adolescentes,
representando 61,42% das fontes citadas. Esse dado também foi confirmado em nosso
levantamento, no qual constatamos que as fontes policiais e autorizadas estão presentes
nas notícias de forma recorrente e são maioria predominante em ambos os veículos.
Entre as fontes autorizadas estão àquelas pessoas ou dados oriundos de alguma
instituição ou organização (ver as fontes nas tabelas do Apêndice).
Em segundo lugar no ranking de fontes com mais inserção no noticiário em
ambos os veículos, estão as fontes qualificadas que são aquelas com conhecimento
especializado sobre os aspectos do acontecimento. Entre elas encontramos médicos,
psicólogos, psiquiatras, conselheiros tutelares entre outros.
Entre as fontes testemunhais que são aquelas que presenciam o fato ou
testemunham sobre ele. A Folha.com não apresentou fonte com esse perfil, enquanto
que o G1 apresentou 06 fontes. Entre as fontes desse tipo encontramos mãe, pai,
padrasto, tio, tia, avós, vizinhos etc.
Utilizar fontes envolvidas no acontecimento, especificamente nesse tema que
pesquisamos, consiste em uma tentativa de aproximação entre o veículo e o leitor, pois
a fala daquele que vivenciou o ocorrido tem mais peso e faz com que o leitor fique mais
sensibilizado com o fato. Entre as fontes envolvidas estão aquelas que participam
diretamente do fato, seja na posição de causador ou vítima.
A Folha.com apresentou apenas 02 ocorrências e o G1 10. Com base na
incidência do uso de fontes envolvidas no acontecimento podemos afirmar que a
cobertura do G1 tem um caráter que possibilita maior envolvimento do leitor com a
situação de violência sexual contra meninos e meninas, o que resulta em um pacto e
fidelização maior nessa temática do que na Folha.com.
Mais importante do que falar em números é falar dos efeitos de sentidos, por isso
vamos comentar sobre os posicionamentos discursivos desses tipos de fonte em ambos
os veículos para tentar diagnosticar qual posição de fala é utilizada nesses espaços. No
próximo item também analisamos as marcas de sentido construídas pelo webjornal.
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6.3.1 POSICIONAMENTO DISCURSIVO DA FOLHA.COM E SUAS FONTES

As notícias de ambos os veículos foram segmentadas de acordo com as funções
que identificam os modos de dizer propostas por Pinto (1999), e foram utilizadas para
compreender a construção discursiva dos veículos. A mostração, que é a construção do
referente ou universo de discurso do qual fala o texto, pode indicar a caracterização de
pessoas, coisas ou acontecimentos; a sedução, que é caracterizada pelos valores
avaliativos positivos, negativos ou hegemônicos, apresenta função avaliativa com uso
de adjetivos, expressões, advérbios ou verbos.
Na categorização consideramos sedução com valor/avaliação positivos os
posicionamentos que concordavam com os fatos ou eram condizentes com os mesmo, já
os valores/avaliações negativas são aquelas em que são contrárias ao fato, representadas
através de críticas das fontes ou dos próprios veículos; a interação, que é a utilização de
estratégia persuasiva e de estabelecimento de vínculos socioculturais, com uso de frases
assertivas, interrogativas ou imperativas como estratégias de persuadir o leitor.
Além disso, a autorreferência dos veículos também é uma característica de
interação, pois o veículo autoafirma o seu título-referência na intenção de marcar um
espaço de respeitabilidade e personificação do nome do jornal 56.
Alguns exemplos de autorreferência surgem quando a Folha.com não consegue
falar com alguma fonte ou quando o jornal quer assumir algum posicionamento, como
não citar o nome da fonte, por exemplo. Casos como na notícia “Mãe que matou
agressor do filho é inocentada em São Carlos (SP)”, publicada em 2010, que relata o
caso da absolvição de uma mãe que matou um adolescente (em uma delegacia com uma
faca de cozinha) que estuprou seu filho de três anos.
A Folha.com diz o seguinte: “a Folha não publica o nome dela para preservar
os filhos”. Consideramos essa atitude fora do comum quando se trata de crimes, pois a
Folha.com citou os nomes da grande maioria dos agressores de violência contra crianças
e adolescentes, mas nesse caso em que a mãe fez justiça com as próprias mãos, o jornal
resolveu proteger a identidade da mulher.
Outra forma de autorreferência surge na mesma notícia quando a Folha.com
argumenta o fato de não apresentar o outro lado da questão: “A Folha tentou falar

56

Ver tabelas com a categorização dos modos de dizer das 108 notícias em Apêndices.
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ontem com o promotor, mas, por meio de um secretário, ele disse que não comentaria o
resultado do júri”.
Diagnosticamos que as notícias são predominantemente formadas por
intermédio das declarações das fontes secundárias, no entanto, em alguns momentos,
onde o webjornal precisa apresentar dados ou informações das fontes primárias, ele
consegue imprimir um posicionamento discursivo.
Um exemplo desse posicionamento surge na notícia “Com restrições do
Youtube, usuários migram para sites de vídeo ‘sem-lei’”, publicada em 2007, a notícia
aborda a migração dos usuários do Youtube para outros sites com menos restrições,
além disso, cita os sites ditos “sem-lei” e é nesse momento que percebemos o
posicionamento discursivo da Folha.com com relação ao assunto que evidencia
claramente a sua contrariedade na utilização desses outros sites mais liberais. Abaixo
seguem alguns trechos onde aparece a função de sedução com avaliação negativa.
O Stickam (pronuncia-se “stick-cam”), baseado em Los Angeles e fundado
pela Advanced Video Comunication, navega por águas perigosas,
permitindo, sem restrições, que seus usuários postem vídeos de “transmissões
ao vivo” de suas webcams.[...] O Stickam tem 260 mil usuários registrados,
sendo 50 mil deles entre 14 e 17 anos, recebendo 2.000 e 3.000 adesões por
dia. [...] Assim como o Orkut, a companhia “confia nos usuários” para
evitar conteúdo “obsceno, profano e indecente” no site” (FOLHA, 2007)

No trecho abaixo, observa-se claramente a função de interação: a Folha.com diz
que no site tem conteúdo sexual, mas vai além quando diz que esse conteúdo nunca
seria permitido em outros sites, induzindo a ideia de que é um conteúdo impróprio e que
por isso deve ser restringido. “O site também contém vídeos de conteúdo sexual que
nunca seriam permitidos pelo Myspace ou pelo Youtube” (FOLHA.COM, 2007)
(grifos nosso).
Nos destaques acima fica evidente o posicionamento contrário da Folha.com
com relação aos sites “sem-lei”, quando diz que o Stickam “navega por águas
perigosas”, quando opta em não restringir o conteúdo, ou quando destaca que 50 mil
usuários têm idade de 14 a 17 anos e mesmo assim a companhia diz que “confia nos
usuários” para evitar conteúdo “obsceno, profano e indecente”.
Ou seja: durante a construção da notícia, o Folha.com coloca em evidencia
dados e declarações, que articuladas, defendem um posicionamento desfavorável sobre
o assunto e deixa claro essa posição quando no subtítulo “Crimes virtuais” expõe a
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função de sedução com avaliação negativa no seguinte trecho: “Mesmo abrigando em
grande parte usuários bem jovens – atraídos pela ideia de um reality-show produzido
por eles mesmos – poucos dos novos sites de vídeo se preocupam em evitar a prática
de pedofilia e abuso infantil”.
Assim como nas manchetes, também encontramos várias ocorrências do uso do
termo “menor” nos textos. Essa ocorrência foi classificada como mostração, pois é uma
forma de designar a criança. Na notícia “Rodovias federais têm 1.918 pontos de
exploração sexual de crianças”, no trecho em que aparece a declaração de uma das
fontes em discurso indireto “segundo a divisão [divisão de Combate ao Crime da
Polícia Rodoviária Federal], é possível encontrar em um único local de cinco a 10
menores em situação de risco”.
Na notícia “PF prende suspeito de pedofilia em biblioteca do Ministério do
Planejamento” o termo também aparece – “Na lista de contatos da conta de correio do
suspeito constam vários endereços que a PF disse acreditar serem de menores de
idade, devido ao aparecimento de um número que sugere ser a idade das vítimas”. Esse
termo era utilizado na época do Código de Menores e foi extinto, ao menos no papel,
depois que o ECA foi criado na década de 90.
Os meninos e meninas quando são vítimas devem ser chamados de crianças ou
adolescentes, dependendo da faixa etária, quando ocuparem a posição de suspeitos ou
culpados, devem ser chamados de crianças ou adolescentes em conflito com a lei, e
nunca de “menores infratores”.
Outro exemplo de uso de termo inadequado surge na notícia “Procuradoria põe
Franca (SP) como ponto vital contra a pedofilia”, publicada em 2009, no trecho
“Franca foi escolhida por ser a principal localidade a fazer divisa com Minas Gerais,
de onde a Procuradoria acredita vir parte dos menores que caem na prostituição no
Estado de São Paulo”. A utilização da expressão “caem na prostituição” sugere que a
atividade seja realizada por vontade da criança e adolescente, no entanto, essa é um
situação de exploração sexual, no qual meninos e meninas são obrigados a vender seu
corpos para alimentar o bolso de adultos exploradores.
Nessa mesma notícia o suspeito/agressor tem várias denominações: “suspeito de
pedofilia”, “o investigado”, “o preso”. Segmentamos essas ocorrência como
mostração, pois são as várias tipificações para designar o agressor ou suspeito. Nos
casos em que o agressor tinha uma profissão, esta também era destaque. Na notícia
“Polícia prende proprietário de escola suspeito de pedofilia na BA” (2008) o acusado é
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chamado de “educador” em dois momentos, “um educador de 59 anos foi preso” ou “o
educador foi preso por agentes”. Além de ser a profissão dele, o fato de um homem
usar da sua profissão para se aproximar de crianças e abusar delas é algo que merece
destaque, em uma tentativa de alertar a população que mesmo na escola a criança não
está imune de sofrer violência sexual.
Outro dado interessante e que traz conhecimento para o leitor é quando a
Folha.com cita o ECA para informar o tipo de crime no qual o acusado será enquadrado.
Esse tipo de ocorrência foi identificada em notícias de crimes e prisões ou notícias sobre
alterações na legislação e sobre o andamento da CPI da Pedofilia. Abaixo destacamos
trecho da notícia “PF prende suspeito de pedofilia em biblioteca do Ministério do
Planejamento”, publicada em 2008, que evidencia a função de mostração ao
caracterizar a situação na qual se enquadra o suspeito.
Várias outras notícias do ano de 2008 reproduziram esse mesmo trecho, algumas
foram “Câmara aprova projeto de lei mais rigoroso contra pedofilia na internet”;
“Câmara inicia votação de projeto de lei contra pedofilia na internet”, “Deputados
devem votar hoje lei contra pedofilia na internet”, “Lula sanciona lei que endurece
punição à pedofilia na internet”, entre outras.

Responderá agora pelo crime previsto no artigo 241 do ECA (Estatuto da
Criança e do Adolescente) de apresentar, produzir, vender, fornecer, divulgar
ou publicar, por qualquer meio de comunicação, inclusive pela internet,
fotografias ou imagens com pornografia ou cenas de sexo explícito
envolvendo criança ou adolescente. A pena varia de dois a seis anos de prisão
(FOLHA, 2008).

Outra notícia que apresenta trecho que esclarece a punição é “Justiça decreta
prisão preventiva de técnico em informática acusado de pedofilia”, publicada em 2008.
A notícia aborda um caso de um suspeito que usava identidade falsa para cometer os
crimes de pedofilia na internet e violência sexual contra afilhada da ex-namorada.
Pornografia infantil é crime passível de pena de reclusão de dois a seis anos e
multa, segundo o artigo 241, do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).
O crime consiste em apresentar, produzir, vender fornecer, divulgar ou
publicar, por qualquer meio de comunicação, inclusive rede mundial de
computadores ou internet, fotografias ou imagens com pornografia ou cenas
de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente (FOLHA, 2008).

O discurso das fontes envolvidas no fato geralmente surge em discurso indireto,
no caso dos agressores, a polícia representa esse papel de dizer o que o acusado disse,
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no caso das vítimas, quem fala é o pai, mãe ou algum parente próximo, em alguns casos
a polícia ou algum médico ou conselheiro tutelar que tenha conversado com a criança.
Na notícia - “Pai é preso acusado de abusar sexualmente da filha em Guarulhos”
(2008) – a declaração do acusado e da vítima foram ditas por intermédio da polícia - “o
pai confirmou que abusava sexualmente da filha e que tinha fotos da menina nua,
tiradas do seu celular” [...] “A menina contou que sofria abuso sexual desde abril
deste ano e que não contou nada para sua mãe, pois era ameaçada pelo pai”. [...]
“Uma delas, de 13 anos, está grávida de quatro meses e afirma que Souza é o pai da
criança”, esse é um exemplo de discurso indireto com depoimento da vítima que surge
na notícia “Designer acusado de estupros seriais é preso na Paraíba”, publicada em
2011.
Em outra notícia “Igreja Católica protesta contra aborto de menina violentada
em Alagoinhas (PE)” (2009), que aborda um caso que ocorreu em Pernambuco, onde
uma criança foi violentada pelo padrasto e engravidou, houve divergências entre
família, médicos e igreja com relação à realização do aborto. O depoimento do acusado
é dito por intermédio da polícia – “O padrasto da criança está preso desde o dia 27, no
presídio de Pesqueira. Em depoimento à polícia, ele disse que abusava sexualmente
da garota e da irmã dela, de 14 anos e que possui problemas mentais, há cerca de três
anos”.
As declarações da mãe e da vítima também estão em discurso indireto - "A mãe
estava desesperada porque esperava que tudo fosse feito o mais rápido possível. A
cada dia que passava, aumentavam os riscos do procedimento", disse Paula Viana, da
ONG Curumim. Ela disse que conversou com a mãe e a criança, que tem 1,37 metro
de altura e pesa 33 quilos, e elas estavam bastante decididas. Aqui fica evidente o
cuidado ao trazer a público as declarações, o jornal entrevistou a representante da ONG
que prestou atendimento à família para saber as versões das pessoas mais atingidas pela
situação, à mãe e a filha. Como dissemos anteriormente, o jornal precisa evitar a
revitimização, que é desnecessária em casos de violência.
A função de sedução surge na fala de uma das fontes, a secretária de Cidadania e
Assistência Social, quando diz – “Não podemos fechar os olhos e dizer que não
aumentou o número de casos, mas também aumentou a confiança da população para
criar coragem e denunciar”. Percebemos aqui um discurso que tem aspectos negativos
(não podemos fechar os olhos e dizer que não aumentou o número de casos) e positivos
(aumento a confiança da população em denunciar).
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Um exemplo de interação acontece na notícia “Meninas são as maiores vítimas
de violência infantil, aponta secretaria” (2009), quando a subsecretária de promoção dos
Direitos da Criança e do Adolescente, Carmem Oliveira, diz “é preciso que cada
brasileiro saia do papel de testemunha passiva e assuma a indignação que nos
possibilite proteger crianças e adolescentes” [...], “isso torna possível a
responsabilização dos agressores”.
Com essa declaração a fonte especializada convida os leitores para a
responsabilidade de assumir o cuidado e proteção de crianças e adolescentes, que
inclusive está na constituição no artigo 227 - “É dever da família, da sociedade e do
Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão”.
As declarações de crianças e adolescentes vítimas ocorrem em sua maioria em
discurso indireto, são raras as ocorrências em discurso direto. Como discurso direto
temos um exemplo - “Eu resisti porque sou forte, mas não sei o que farão minhas
irmãs, disse a garota na gravação”, essa declaração foi da notícia “Sócio de ONG
espanhola acusam presidente de maus-tratos a crianças” (2007), que fala sobre um vídeo
denúncia que foi feito pelos sócios da ONG para denunciar os abusos físicos e sexuais
contra crianças e adolescentes que o presidente da ONG fazia.
Apesar de o discurso aparecer na ordem direta, ele não foi coletado diretamente
da fonte e sim através do vídeo denúncia. Esse discurso foi categorizado como interação
por que ele tem a função de sensibilizar e de fazer com que o receptor a acredite na
denúncia.
Algumas notícias traziam o discurso de fontes especializadas para instruir a
população a evitar ou reconhecer quando a criança ou adolescente sofre abuso. Na
notícia “Abuso sexual de criança cresce 60% em São Carlos (SP)”, publicada em 2011,
uma psicóloga apresenta elementos importantes para reconhecer a violência sexual.
"Pelo menos 90% dos casos de abusos, sejam sexuais ou não, acontecem
no âmbito familiar. Por isso é importante dar ouvidos ao que as crianças
relatam", afirmou a psicóloga do abrigo infantil de São Carlos, Gisele Iori.
Segundo ela, também é importante observar marcas no corpo das
crianças, mudanças bruscas de comportamento e queda no rendimento
escolar.
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"Professores, monitores de creches e profissionais da saúde têm que estar
preparados para observar possíveis casos de abusos" .
"Esse tipo de atrocidade causa danos muitas vezes irreversíveis e
precisamos de todo apoio para tentar frear o aumento dos casos"
(FOLHA, 2011).

Em algumas notícias a Folha.com demonstra ainda mais o seu posicionamento
discursivo em temas relativos à violência sexual contra crianças e adolescentes. Na
notícia “Corte na área social paga aumento do Bolsa Família”, publicada em 2011, o
jornal apresenta diversos elementos argumentativos e numéricos para provar que o corte
de verbas em outras áreas imprescindíveis para o bem estar da população estavam sendo
redimensionados para o aumento do bolsa família.
No lead da notícia o jornal começa a imprimir a sua posição contrária ao reajuste
(sedução com valor negativo) – “Para garantir o maior reajuste já concedido pelo
governo ao Bolsa Família desde a criação do programa, em 2004, o governo de Dilma
Rousseff cortou recursos de outras ações sociais voltadas para jovens e mulheres”.
Em outro momento do texto, outra ocorrência de sedução com valor negativo – “Cerca
de R$ 340 milhões inicialmente destinados a programas de combate ao trabalho
infantil e à violência sexual contra crianças e adolescentes foram remanejados para
garantir o aumento do principal programa de transferência de renda do governo, de
acordo com decreto publicado ontem no ‘Diário Oficial da União’".
O acontecimento que gerou essa pauta está inserido na notícia em apenas um
parágrafo, pois o argumento principal pretende destacar os cortes orçamentários de
outros programas para “alimentar” o bolsa família (classificamos esse trecho como
sedução de valor positivo) – “Anteontem, na Bahia, em seu primeiro evento de caráter
popular, Dilma anunciou reajuste médio de 19,4% no valor dos benefícios pagos pelo
Bolsa Família, congelados desde setembro de 2009. No benefício básico, que passou
de R$ 22 para R$ 32, o aumento foi de 45,5%”.
Então, depois da presidenta Dilma anunciar o reajuste do bolsa família, a
Folha.com informa rapidamente sobre o reajuste e apresenta dados que revelam de onde
saiu o dinheiro para o reajuste. Além disso, a Folha.com ainda lembra o que a
presidenta defendeu durante a campanha, em uma tentativa de argumentar que a atitude
dela de fazer corte orçamentário em programas sociais não condiz com o que ela
prometeu durante a campanha – “Dilma apontou políticas voltadas para jovens e
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mulheres como prioritárias em vários momentos da campanha eleitoral do ano
passado”.
Abaixo seguem alguns trechos que comprovam essa construção discursiva que
argumenta sobre a contradição do discurso de campanha da presidenta Dilma
apresentando dados dos cortes orçamentários:
Os recursos para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil foram
esvaziados em R$ 27,6 milhões, equivalentes a 9% do previsto.
Na ação destinada a "assegurar proteção imediata e atendimento psicossocial
a crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso ou exploração sexual", a
redução foi de R$ 6,2 milhões, 10% da verba prevista.
O Programa de Promoção da Inclusão Produtiva, principal "porta de saída"
para os beneficiários do Bolsa Família, também foi parcialmente sacrificado
e perdeu 10%.
O ProJovem, perdeu R$ 34 milhões que estavam reservados para
adolescentes de 15 a 17 anos.
A construção de um anexo ao prédio do Ministério do Desenvolvimento
Social, orçada em R$ 15 milhões, perdeu R$ 1,5 milhão (FOLHA, 2011).

E para complementar e deixar ainda mais evidente a sua contrariedade, a
Folha.com apresenta um infográfico com os dados sobre o remanejamento de verbas
que tem o seguinte título “Cobertor Curto: para ampliar Bolsa Família, governo
enxuga outros programas sociais”. O termo “cobertor curto” faz referência à situação
de desconforto da população pobre que segundo a Folha.com deve sofrer as
consequências da atitude da presidenta.
As fontes também podem apresentar declarações polêmicas como no caso da
notícia “PAC pode agravar exploração sexual infantil”, publicada em 2008. Como
analisamos anteriormente essa manchete (título) faz referência a conclusões das fontes,
mas no título isso não é informado, o que passa a ideia de que é uma conclusão do
jornal.
Após a manchete é que tudo é esclarecido, quando no lead (que apresenta a
mostração, sedução e a interação) a Folha.com diz: Principal vitrine do governo Lula,
o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) deve agravar um problema
recorrente de grandes obras de infra-estrutura pelo país: a exploração sexual de
crianças e adolescentes. A constatação é feita por especialistas em direitos humanos,
conselheiros tutelares e ONGs, como a Andi (Agência de Notícias dos Direitos da
Infância).
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O termo “principal vitrine do governo” sugere que o PAC é uma aposta do
governo, mas que apresenta uma consequência que não deve ser motivo de orgulho que
é o agravamento da exploração sexual de meninos e meninas. No trecho “Governo Lula
reconhece o problema nos bolsões de miséria onde o PAC está e já promove ações para
evitar a exploração sexual infantil”, fica evidente no termo “bolsões de miséria” a
referência ao bolsa família e a pobreza extrema dos locais onde o programa atua. Para
conduzir esse argumento, a Folha.com utiliza as fontes para justificar a exploração
nesses locais e algumas declarações são polêmicas.
Contradizendo o argumento da Folha.com a fonte Ana Celina Hamoy, do
Cedeca (Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente) de Belém, “diz
que o projeto pode evitar a criação de redes de prostituição de crianças, o que,
segundo ela, ocorreu na construção da hidrelétrica de Tucuruí e na instalação dos
garimpos no Estado”.
No entanto, para confirmar seu discurso, a Folha.com apresenta duas outras
fontes especializadas no assunto: a declaração 1 “a exploração é muitas vezes
‘maquiada, para não denegrir o empreendimento financeiro’" sugere que o governo
pode estar “abafando” a situação para não atrapalhar o investimento financeiro das
obras do PAC.
1.

O assistente social Eduardo Chaves, do grupo Violes (Grupo de Pesquisa
sobre Violência e Exploração Sexual Comercial de Mulheres, Crianças e
Adolescentes) da UnB (Universidade de Brasília), concorda e diz que a
exploração é muitas vezes "maquiada, para não denegrir o
empreendimento financeiro".

2.

A socióloga Marlene Vaz estuda há quase 35 anos a exploração sexual
de crianças e adolescentes. Diz que o problema é histórico e que grandes
obras sempre geraram aumento de casos, sobretudo por causa da
pobreza. "É uma sociedade de consumo onde o tempo todo se destaca
a importância de ter um celular, uma boa roupa, perfumes caros.
Não há como essas meninas ignorarem isso".

A declaração 2 é de uma socióloga que atribui a exploração ao consumismo, ou
seja, ela culpa as meninas pela situação de exploração sexual, quando diz “não há como
essas meninas ignorarem isso [o consumismo: celular, boa roupa, perfumes caros]”,
ela diz de forma fatalista que as meninas são consumistas e que vendem seus corpos
para almejar objetos de desejo, esse discurso é absurdo e fora de propósito, além de não
ter comprovação é totalmente preconceituoso também, pois passa a impressão de que a
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pessoa sem recursos é capaz de vender seus corpos para adquirir bens de consumo. A
especialista esquece que o caso é de exploração sexual de crianças e adolescentes e não
de prostituição, essa é uma situação de submissão forçada à situação de violência e não
de opção ou livre escolha para adquirir bens de consumo.
Outra notícia polêmica com declarações idem foi a “Especialistas criticam
decisão do STJ de não criminalizar sexo pago com menores” (2009), a notícia apresenta
quatro declarações de sedução com avaliação negativa, ou seja, que discordam da
decisão do STF. A Folha.com diz que os “Especialistas que atuam na área de defesa de
crianças e adolescentes consideraram um retrocesso a decisão do STJ (Superior
Tribunal de Justiça) de não classificar como crime um adulto pagar para manter
relações sexuais com pessoas menores de 18 anos”.
Nas declarações abaixo podemos perceber a contrariedade da Folha.com e suas
fontes com relação à decisão do STJ de absolver um réu acusado de explorar
sexualmente meninas, segundo o entendimento do STJ o homem não foi culpado por
que ele não iniciou as meninas na exploração sexual. Segundo a Folha.com - “os
ministros do STJ absolveram dois homens acusados de pagar para manter relações
com três jovens de 13, 14 e 15 anos, em Campo Grande (MS). Os magistrados
consideraram que um cliente ocasional não pode ser condenado por exploração sexual
porque não foi ele quem iniciou a adolescente na prostituição”.
“Além de interpretar as leis, a Justiça serve para proporcionar um certo padrão
ético e moral para a sociedade. Nesse caso, os ministros ignoraram esse padrão”,
disse.
Para a secretária, o fato de se pagar a adolescentes por sexo já configura exploração
sexual. “Pela decisão entende-se que, se eu sou dona de um bordel, aí sim tem
problema. Agora, se eu sou consumidor do sexo de jovens, não tem problema. É
como se não pudéssemos mais combater a exploração sexual.”
A procuradora de Justiça em Mato Grosso do Sul que atuou no caso, Ariadne de
Fátima Cantu Silva, diz que se sentiu perplexa com a decisão do STJ. “Estão
praticamente descriminalizando a prostituição infantil”, afirmou à Folha.
A presidente do Comitê de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
de MS, Estela Scandola, disse que a decisão é “um desestimulador ao trabalho de
conscientização da população”.

(As três especialistas afirmaram que esperam que a decisão seja revertida no
STF (Supremo Tribunal Federal)).

A procuradora de justiça utilizou o termo prostituição infantil, mas na verdade o
termo adequado é exploração sexual contra crianças e adolescentes, como já pontuamos.
Esse caso é polêmico por que sobrepõe a questão do consentimento sexual ao que
aconteceu de fato, para os ministros do STJ, o fato de ter acontecido o sexo com
crianças e adolescentes em troca de dinheiro não é o que deve ser julgado, e sim fato de

109

ter iniciado ou não a exploração, com esse entendimento eles conseguiram inocentar o
acusado por que ele fez sexo “consentido” e não iniciou as meninas na exploração, uma
posição absurda e fora de propósito, tanto que a Folha.com não conseguiu declaração
que justificasse tal decisão. “Procurado por intermédio da assessoria de imprensa,
nem o STJ, nem o ministro relator do caso, Arnaldo Esteves Lima, se
pronunciaram sobre as críticas feitas à decisão até o fechamento desta edição”.
As notícias da Folha.com apresentaram predominantemente as funções de
mostração e interação, com apenas 16 notícias com ocorrência da função de sedução.
Esse diagnóstico possibilita afirmar que o posicionamento discursivo da Folha.com se
insere na função de interação quando através das fontes e dados o veículo tenta inserir o
seu posicionamento favorável ou não ao assunto em questão, muitas vezes utilizando a
autorreferência para autoafirmar a sua identidade e agregar ainda mais valor ao que está
sendo exposto. Esse posicionamento discursivo geralmente surge em notícias que
envolvem questões políticas, éticas ou que a hegemonia defende como prioritárias.

6.3.2 POSICIONAMENTO DISCURSIVO DO G1 E SUAS FONTES

A autorreferência no G1 é um fenômeno recorrente quando o veículo precisa
afirmar o seu título-referente, a aplicação é similiar ao que acontece na Folha.com, no
G1 a autorreferencia também é usada para personificar o veículo, no sentido de fazer
com que o leitor entenda que aquela informação sigilosa foi revelada pelo veículo, ou a
tentativa de contatar sem sucesso alguma fonte ou a pesquisa realizada para elaborar
alguma notícia foi uma iniciativa do veículo.
A notícia “Maioria dos projetos de data são homenagens” (2007) apresenta duas
inserções da autorreferencia no sentido de afirmar a iniciativa de pesquisa do veículo,
com essa atitude o veículo passa a ideia de apuração da pauta.
Entre os 30 projetos apresentados na atual legislatura para criação de datas no
calendário oficial, 21 deles (ou 70%) tratam de homenagens, segundo
levantamento do G1.
Projetos sobre homenagens e sobre temas relacionados à área da saúde
também são maioria entre os 33 que foram aprovados pelo Congresso entre
1999 e abril de 2007, segundo levantamento do G1 (G1, 2007).

Na notícia “Compare o custo e o resultado das CPIs”, publicada em 2007, o uso
da autorreferecialidade é utilizada de outro modo, o G1 consultou especialistas e
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parlamentares para afirmar sua hipótese e sustentar o discurso da pauta embasado nessas
fontes – “Embora tragam gasto adicional ao Congresso, as comissões parlamentares
de inquérito (CPIs) têm custo-benefício positivo na avaliação de parlamentares e
especialistas no assunto consultados pelo G1”.
A notícia “Crimes contra crianças estão mais violentos, adverte especialistas”,
publicada em 2007, além de apresentar a autorreferencia – “Em levantamento feito
pelo G1, foi constatado o caso da mãe que jogou água fervente no rosto do filho de 10
anos enquanto ele dormia” – também apresenta a ocorrência das funções de interação –
“As agressões contra crianças são atos repugnantes que, em geral, acabam
esquecidos nos registros empoeirados das delegacias”, e de sedução com valor
negativo no trecho seguinte - Lei é considerada muito branda - A lei branda para esses
crimes também preocupa e chama a atenção para a reincidência. A punição prevista
para quem é acusado de violência infantil é considerada leve”.
No trecho que representa a função de interação o G1 enfatiza o seu
posicionamento contrário à violência sexual contra crianças e destaca a ineficácia da
justiça em punir esses casos. Quando diz que a “Lei é branda”, também enfatiza o seu
posicionamento de que algo precisa ser feito para que a punição de crimes sexuais
contra crianças e adolescentes tenha punição condizente com a gravidade do delito.
Sobre a ocorrência do termo “menor” e do termo “prostituição infantil”, o G1
apresentou as notícias 1.“Polícia Rodoviária localiza 1.918 pontos de prostituição
infantil”, 2.“Dossiê: 10% dos registros em delegacia no Rio envolvem menores”,
publicadas em 2007, entre várias outras.
1. Em 2007, foram flagradas 65 menores na mesma condição” – “Segundo a
instituição, o número de pontos não reflete a quantidade de menores em
situação de risco. Em um único local, o número de menores exploradas
pode variar.

Na notícia 2, a ocorrência do termo “menor” surge na manchete e em alguns
trechos da notícia - “A princípio, os dados que mostram que em 2006 houve uma
redução de 52% no número de menores infratores e de 25% entre os menores vítimas
de violência, no estado do Rio, com relação ao levantamento feito em 2002, podem
parecer animadores” – “Dos 1.890 casos de menores registrados no ano passado, em
90,8% deles, a criança ou adolescente foi vítima de algum tipo de violência”. A
declaração da fonte fornece o termo correto quando diz – “Mas, de acordo com Ana

111

Paula Miranda, eles preocupam, mascaram a realidade e mostram que não existe uma
gestão integrada de políticas públicas voltada para crianças e adolescentes”. Mas em
outro momento utiliza o termo “menor” – “o tráfico está usando esses menores [...],
lamentou Ana Paula”.
Constatamos então com base na análise dos dois veículos que o termo “menor”
está inserido no vocabulário jornalístico e de especialistas como sinônimo de criança e
adolescente, mesmo com toda a carga pejorativa que a palavra carrega o termo é
comumente utilizado.
Um exemplo de sedução com avaliação negativa e positiva do G1 aparece na
notícia “Hotéis do CE lançam campanha contra prostituição infantil”, publicada em
2007. No trecho 1, o G1 diz: “garotas que mal chegaram à adolescência” e insere o
posicionamento contrário à prática da exploração de crianças e adolescentes, quando diz
“programas baratos” evidencia que a situação também é social.
1.“Em uma avenida na periferia da cidade, distante da área turística, a rede de
exploração sexual é evidente e alimentada por clientes que procuram
programas baratos com garotas que mal chegaram à adolescência”.
2. Em Salvador (BA), uma mulher carrega as lembranças de ter sofrido
abuso sexual aos 10 anos. Mas a história dela também é de superação.
Hoje, Vera Lúcua Guimarães mantém um abrigo para as pessoas que
passaram pela situação. "O meu desejo, na época, era que o agressor fosse
punido, mas isso não aconteceu", diz ela. "Então, fiquei muito magoada, senti
que eu não fui protegida o suficiente. Com o passar dos anos, tive vontade de
ajudar as pessoas que passaram pela mesma coisa que eu" (G1, 2007).

No trecho 2, o G1 apresenta uma fonte envolvida para exemplificar uma história
de superação, dessa forma o veículo consegue uma aproximação maior com o leitor que
fica sensibilizado com a história.
Notícias que esclarecem conceitos e legislação também são de extrema
importância para informar a população e as fontes especializadas devem ocupar esse
espaço de informação. Um exemplo dessa prática no G1 surge na notícia “Padrastos são
principais suspeitos de abuso sexual, diz pesquisa”, publicada em 2009, onde um
professor esclarece o que significa pedofilia e abuso sexual.
“O professor afirmou que abuso sexual é diferente de pedofilia. ‘A pedofilia
é um distúrbio. O pedófilo é aquele que tem um comprometimento
mental, que tem um desejo incontrolável por criança. Nem todo mundo
que abusa sexualmente de uma criança sofre desse distúrbio que é a
pedofilia’".
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De acordo com ele, o aumento no número denúncias de abusos abuso sexual
de crianças e adolescentes nos últimos anos não reflete o crescimento do
número de casos e sim a conscientização da sociedade. ‘O abuso sempre
houve. O que nós estamos presenciando agora, principalmente com a
ajuda da mídia em divulgar o abuso sexual para a sociedade, é um maior
esclarecimento das famílias, principalmente para que a mãe e outros
familiares possam estar atentos para fazer denúncia’, avaliou Liércio”
(G1, 2009).

Nessa mesma notícia, temos a ocorrência da sedução com avaliação positiva
quando o G1 cita dados da pesquisa que revela os dados sobre denúncia do Disque 100
– “Criado em 2003, o Disque 100, que registra casos de violência contra crianças e
adolescentes, já encaminhou quase 90 mil denúncias em todo o Brasil. Só neste ano, já
foram 4,7 mil registros, 31% deles relativos à violência sexual, 35% à negligência e
34% a casos de violência física e psicológica”.
O suspeito/agressor no G1 aparece com as seguintes denominações: suspeito,
maníaco, suposto comparsa, o homem que agrediu, foragido e presidiário. Nos casos de
grande repercussão como foi o caso do “maníaco da Cantareira” a imprensa de uma
maneira geral, adota o nome que a polícia associa ao caso, e foi isso que aconteceu no
caso Cantareira. Os trechos abaixo foram extraídos da notícia “Polícia decreta prisão
temporária de suposto comparsa de maníaco”, publicada em 2007.
Mostração - A Justiça decretou na tarde desta sexta-feira (5) a prisão
temporária, por 30 dias, do suspeito de ser o comparsa de Ademir Oliveira
do Rosário, o maníaco da Cantareira.
Detido suspeito de ser comparsa do “maníaco da Cantareira” - Um
homem foi detido na manhã desta sexta-feira (5) pela Polícia Civil de São
Paulo por suspeita de ser o comparsa de Ademir Oliveira do Rosário, de 36
anos, que ficou conhecido como o "maníaco da Cantareira". O suspeito foi
levado para sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa
(DHPP).
Uma irmã do maníaco havia dito ao G1 que o celular do presidiário
continha imagens dos garotos e outros registros que mostravam que ele
andou acompanhado na região dos crimes. "É o menino de 13 anos. Não é a
foto dele nu, nada. É uma foto de roupa normal", disse a mulher, cuja
identidade foi preservada pelo G1. De acordo com ela, o aparelho foi
entregue à polícia (G1, 2007).

Além da descrição do acontecimento e das fontes, essa notícia também apresenta
uma infografia animada com a reconstituição do crime, o que caracteriza a função de
mostração. Várias notícias no G1 são acompanhadas de vídeo com a respectiva matéria
da TV (afiliadas da Globo), no entanto, como as notícias são antigas esses player não
funcionam, estão desabilitados. As imagens, vídeos, áudios que compõem as notícias de
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ambos os veículos não são elementos de análise da amostra, eles foram contabilizados
somente enquanto elemento multimidiático das webnotícias e observados para perceber
se a identidade das crianças era revelada. O corpus de estudo é o texto escrito.
Outra notícia em que o suspeito aparece na manchete e texto é “Preso dono de
creche suspeito de abuso sexual na Zona Norte”, publicada em 2010. Quando ainda não
ficou provado a participação no ato, a pessoa é chamada de suspeito e o texto noticioso
apresenta elementos que trazem a ideia de suposição como na expressão teria abusado.
Mostração - Ele foi preso em casa, também na Tijuca, em cumprimento de
um mandado de prisão preventiva após denúncia de cinco pais de crianças.
Ele teria abusado sexualmente de crianças entre 4 e 6 anos de idade.
Em operação realizada no início da manhã desta quinta-feira (14), policiais
da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav) prenderam um
suspeito de violência sexual contra crianças. O suspeito seria diretor e dono
de uma creche na Tijuca, na Zona Norte do Rio. (G1, 2010)

As fontes especializadas são elemento importante e que agregam conteúdo
qualificado às notícias. Na notícia “Violência contra menina sequestrada em SP
impressiona especialistas”, publicada em 2010, as fontes se surpreendem com as
atrocidades sofridas por uma menina que foi vítima de violência.
No parágrafo com função de mostração, o G1 demonstra no seu posicionamento
discursivo está sensível ao fato e assim como as fontes, estar surpreso com o que
ocorreu.
A violência vivida pela menina de oito anos mantida por duas semanas em
cárcere privado e sob agressão sexual de um homem adulto, namorado da
prima que a sequestrou, impressionou até mesmo profissionais que estão
acostumados a lidar com vítimas de violência. Presa dentro de um guardaroupa, a menina só conseguiu escapar do cativeiro porque achou um aparelho
de telefone celular esquecido pelo sequestrador e acionou a polícia, que a
libertou no domingo (28). A prima dela, adolescente, foi recolhida à
Fundação Casa. O homem que a agrediu, foragido da Penitenciária de
Tremembé, continua à solta. (G1, 2010).

As fontes especializadas foram contatadas para conceder declarações para essa
notícia. As declarações apresentam a função de interação, pois são assertivas em
orientar o leitor sobre como agir em casos de violência sexual e para qual tratamento
direcionar as vítimas, além disso, também enfatizam que o caso apresentado é atípico.
Mestre em saúde materno-infantil e integrante do núcleo de violência sexual
do Hospital Pérola Byington, a psicóloga Daniela Pedroso disse ao G1 que
atende dezenas de vítimas por dia, mas nunca viu nada parecido em mais
de uma década de experiência. Daniela comparou o episódio ao enredo
do filme "Silêncio dos Inocentes" (1991), no qual as vítimas são
encarceradas por um maníaco. "Essa é uma situação atípica e de
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extrema violência. Esse caso foge muito do padrão", afirmou. A psicóloga
e o psiquiatra são unânimes ao afirmar que a menina precisa de
tratamento adequado, sob pena de ficar doente agora ou mais tarde,
quando adulta.
"O abuso sexual é uma violência muito grave porque é uma atitude de
imposição muito forte, um evento muito traumático. O poder que tem de
desestruturar uma pessoa, no caso uma criança, que ainda tem menos
recursos, é muito grande. Há grande chance de que essa criança possa
desenvolver já no primeiro mês um quadro de transtorno de estresse
agudo ou em algum tempo transtorno de estresse pós-traumático", disse
o professor Mello.
A psicóloga Daniela afirma que "se não forem cuidados, vítimas de
violência sexual podem apresentar dificuldades de relacionamento
interpessoal, maior risco de envolvimento com drogas lícitas e ilícitas,
gravidez na adolescência, comportamentos à margem da sociedade e
episódios de depressão ao longo da vida".
O tratamento, entretanto, pode atenuar as marcas da violência, embora
seja quase impossível apagá-las. "É possível se minimizar os efeitos da
violência sexual sofrida, desde que a criança receba acompanhamento
psicológico e sinta-se acolhida e amparada por sua família, comunidade e
escola", disse Daniela Pedroso. De acordo com ela a abordagem psicológica é
realizada através de atividades lúdicas, que envolvem brincadeiras, jogos e
atividades gráficas (G1, 2010).

Um caso de violência sexual obteve bastante repercussão em todas as mídias no
Brasil, uma adolescente que foi presa com vários homens na mesma cela e foi estuprada
por eles. A manchete “Delegado do Pará diz que adolescente presa tem debilidade
mental”, publicada em 2007, apresenta a declaração polêmica de um delegado. Em uma
tentativa de justificar o que disse, o delegado depois declarou que “a violência sexual
sofrida pela adolescente provavelmente a abalou psicologicamente”.
A declaração foi criticada pela ministra da Secretaria Especial das Políticas
para as Mulheres, Nilcéa Freire. “Esse tipo de declaração de
desqualificação da vítima é visto com muita frequência e tem que ser
tratada com repúdio. Nada justifica o que aconteceu”, afirmou.
Mostração – “O delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Raimundo
Benassuly, afirmou em depoimento à Comissão de Direitos Humanos no
Senado nesta terça-feira (27) que a adolescente presa com 20 homens em
uma cela no município de Abaetetuba (PA) “certamente tem alguma
debilidade mental porque em nenhum momento informou ser menor de
idade” (G1, 2007).

Um exemplo de declaração com função de sedução com valor negativo é a
declaração de uma delegada – “Depois que o caso ganhou repercussão internacional,
as autoridades envolvidas passaram a ser investigadas. A delegada Flávia Verônica
Pereira, em depoimento a uma comissão de deputados federais, se esquivou: “a
questão de ela ter ido para aquela cela vai além da minha responsabilidade legal”.
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Com a expressão “se esquivou” o G1 se posiciona com relação ao que foi declarado
pela fonte e personifica a declaração em uma atitude de fuga.
No trecho destacado abaixo outro exemplo de sedução com valor negativo, o G1
diz que o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Raimundo Benassuly, não foi o único
a tentar justificar o que ocorreu e apresenta declaração da governadora. Quando o G1
diz que as fontes “tentaram justificar”, passa a impressão de que o que ocorreu não tem
justificativa.
Benassuly não foi o único a tentar justificar o ocorrido com a adolescente.
A governadora Ana Júlia disse que em pouco mais de dez meses de mandato
não é possível resolver problemas que vêm de gestões anteriores. Ana Júlia
disse ter dobrado o número de vagas no sistema carcerário feminino para
evitar novos casos de violência contra mulheres (G1, 2007).

Um exemplo de sedução com valor positivo é a forma com que o G1 se refere à
atitude do ex-preso que resolveu denunciar o caso, demonstrando simpatia com a atitude
– “O caso passou por policiais, delegados, juízes e promotores. Mas só veio à tona
graças a um ex-preso que viu os abusos de perto e resolveu denunciá-los”.
Na notícia “Adolescente presta depoimento sobre abuso de garota de 13 anos”,
publicada em 2008, as declarações da vítima aparece em ordem direta - "Como eu
pensei que eles eram meus amigos, nunca passou pela minha cabeça que eles fizessem
isso. Se Deus quiser, eu vou me recuperar".
Em outra notícia “Mais um caso de violência sexual na Bahia vai parar na
internet”, publicada em 2008, sobre o caso de uma menina de 16 anos que foi violentada
por cinco adolescentes que era seus colegas de escola, no interior da Bahia, a declaração
da vítima relata sobre a chantagem que os agressores tentaram fazer com ela para que a
violência não chegasse à polícia - “Eles quiseram fazer um acordo comigo. Se eu os
entregasse, eles iriam jogar o vídeo para todo mundo ver”.
Em outra declaração o discurso é indireto, mas consegue transmitir o que a
vítima e sua mãe estão sentindo. Na notícia “Preso padrasto suspeito de engravidar
menina de 10 anos”, publicada em 2010, a mãe e a vítima prestaram depoimento a
polícia – “a mãe afirmou que não desconfiava dos abusos. Já a menina disse que não
contou nada porque o padrasto ameaçava matar a mãe”.
Outra notícia apresenta também as declarações de mãe e filha, em “Pela internet
pai nos EUA descobre que filha foi violentada na Bahia”, publicada em 2008, a vítima
disse – “Eu percebi que eles estavam bebendo e ficaram insistindo para eu tomar.
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Quando eu fui tomando, fui perdendo a noção. Aí eu apaguei, disse a garota. A mãe
da garota, que não quer ser identificada, se emociona ao pedir justiça. A vítima diz
que ainda não superou o trauma e a vergonha pela violência sexual”.
Na amostra também localizamos notícias com declarações polêmicas, como na
notícia “Crianças da zona rural são mais suscetíveis a aliciamento de pedófilos”,
publicada em 2008, que defende o argumento é defendido nas declarações de fontes
especializadas – “As crianças da zona rural são as mais suscetíveis a aliciamentos
para fotos de pedofilia e exploração para prostituição, segundo a coordenadora do
Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes,
Neide Castanha. Ela disse à Agência Brasil que o perigo aumenta especialmente nas
situações em que o campo está muito perto das cidades”.
A fonte defende a ideia de que o fato do adolescente viver no campo e na cidade
é um fator de risco para más influências do que ela chama de “ícones urbanos”, ela
ainda usa o termo pejorativo “jeca” para se referir às pessoas do campo - “A condição
rural sofreu uma deterioração muito grande nos últimos anos, então ninguém quer ser
rural. Ser rural virou sinônimo de jeca”, afirmou. “O adolescente que está vivendo
entre o campo e a cidade fica em uma situação muito pendular. É aí que ele fica frágil
aos apelos dos ícones urbanos”.
Os modos de dizer predominantes no G1 de 2007 a 2011 dentro da amostra
analisada foram representados pelas funções de mostração e de interação,
coincidentemente o G1 apresentou o mesmo número de ocorrência da Folha.com na
função de sedução, 16 ocorrências.
Nas considerações finais fazemos um panorama dos principais resultados
encontrados na análise de conteúdo e dos discursos dos veículos online.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisar a cobertura sobre violência sexual contra crianças e adolescentes em
veículos online de conteúdo jornalístico, por intermédio do estudo de caso do G1 e
Folha.com foi o objetivo principal dessa pesquisa. Mas para chegar nesse resultado, foi
preciso articular vários elementos constituintes das teorias da comunicação, do
jornalismo, do webjornalismo e de análise de conteúdo e discursos.
Descobrimos que a disposição das vozes dos atores sociais constituem em si um
elemento de construção do posicionamento discursivo, além disso, a articulação entre os
dados utilizados para a elaboração da notícia e o direcionamento, permitem construir
uma cena enunciativa que possibilita a produção de efeitos de sentido sobre o assunto
abordado.
Essa pesquisa foi inspirada nos trabalhos da Agência de Notícias dos Direitos da
Infância (ANDI) que acompanha e analisa a cobertura da infância na impressa no Brasil
e em outros países, almejando a qualificação da infância como cidadãos de direitos. No
entanto, nada ainda tinha sido realizadas pesquisas no universo online, e é nesse ponto
que essa pesquisa pode colaborar como proposta inicial para se pensar a cobertura
online sobre temas alusivos à infância, especificamente a violência sexual.
O tema principal de análise foi a cobertura sobre a violência sexual contra
meninos e meninas. Entre todos os tipos de violência possíveis, essa foi escolhida em
razão de carregar na sua concepção elementos que denunciam a desestrutura família
(violência sexual intra-familiar) e a saúde pública no Brasil.
Além disso, é um tema que provoca repulsa e precisa ser divulgado de forma
qualificada para informar a sociedade como identificar casos de violência, como se
proteger legalmente dos delitos e como tratar as vítimas que tem suas vidas marcadas
por esse ato.
O objetivo não é concluir sobre qual veículo tem mais qualidade na cobertura,
mas sim perceber as nuances da cobertura e refletir sobre os elementos da notícia e do
posicionamento discursivo dos veículos sobre o tema.
Iniciamos essa pesquisa com o desafio de responder a questão “Como ocorre a
construção discursiva das webnotícias sobre violência sexual contra crianças e
adolescentes na Folha.com e no G1 e como os atores sociais são expostos nas
notícias?”, ao longo do processo analítico associamos análise de conteúdo à análise do
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posicionamento discursivo para tentar diagnosticar e responder essa questão de como
ocorre a cobertura sobre essa temática em ambos os veículos.
A regularidade dos elementos e dos discursos no período de cinco anos
possibilitou considerar o que cada veículo põe em evidência ao noticiar esse tema que é
polêmico e que envolve percepções morais e éticas.
Na análise de conteúdo percebemos que na categorização webjonalística a
Folha.com conseguiu atender o leitor em alguns itens, houve redução da
multimidialidade que foi quase inexistente, pouco uso de imagens, áudios e vídeos, mas
na hipertextualidade, memória e banco de dados, a Folha.com atende com rigor
semântico a possibilidade de aprofundamento no tema violência sexual infanto-juvenil,
facilita a navegação do usuário disponibilizando um link em cada notícia com uma
busca por outras notícias que abordam o tema.
O G1, diferente da Folha.com, adota o uso de imagens, principalmente imagens
das vítimas, no entanto, observamos que existe um certo “cuidado” em não identificar a
criança quando esta sobreviveu ao trauma, mas o mesmo não ocorre quando a criança
chega a óbito, nesses casos a imagem do rosto aparece de forma nítida, em uma
tentativa clara de sensibilizar o leitor e órgãos competentes sobre a perda. A
personalização não foi identificada em ambos os veículos, mas a interatividade sim e
cada veículo apresenta canais de interação organizados para receber as interferências
dos leitores.
Entre os enquadramentos mais recorrentes no G1, estão (1) crimes e prisões, (2)
políticas-públicas/ações de governo, (3) denúncia, (4) estatística e por último (5)
prevenção. Na Folha.com os mais recorrentes foram, (1) crimes e prisões, (2) políticas
públicas/ações de governo, (3) prevenção, (4) denúncia e por último (5) estatística. Por
isso podemos considerar que além de confirmar a prevalência das notícias sobre crimes
e prisões, descobrimos que a Folha.com tem uma preocupação com a prevenção e
denúncia da violência sexual infanto-juvenil, enquanto que o G1 prioriza a denúncia, as
estatísticas sobre o tema e depois a prevenção.
Como já pontuamos o enquadramento mais recorrente em ambos os veículos foi
o de crimes e prisões, o que confirma a tendência detectada em pesquisas da ANDI, de
que a imprensa divulga mais notícias nesse enquadramento e que tem como fonte
principal a polícia. Ambos os sites não utilizam ainda os elementos webjornalísticos de
forma favorável, principalmente o banco de dados, nesse quesito a Folha.com esta um
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pouco mais preparada que o G1 que apresenta vários links sem funcionar e players de
vídeo que também estão indisponíveis.
Sobre os valores-notícia detectamos que ambos os veículos priorizam a
notabilidade e o conhecimento. No entanto, o comportamento editorial muda com os
outros valores-notícia. A Folha.com preza pelo conflito para depois pautar o interesse
humano, enquanto o G1 destaca o interesse humano e depois o conflito.
Com relação ao posicionamento discursivo, a postura da Folha.com em pautas
que envolvem ações políticas, como nas notícias sobre as obras do PAC ou o
remanejamento de verbas dos programas sociais fica evidente o posicionamento
discursivo contrário às atitudes do governo. Em notícias polêmicas a Folha.com
consegue evidenciar o seu posicionamento discursivo de forma clara, em geral, procura
opinar por intermédio da construção da notícia, do título ou do discurso das fontes.
O G1 é um pouco mais tímido nesse sentido, não apresenta o seu
posicionamento de forma tão evidente, mas deixa perpassar por intermédio do discurso
das fontes, títulos e da construção da notícia o seu posicionamento. Um cuidado
indispensável que o G1 precisa ter é com o que as fontes falam, algumas fontes
apresentam declarações polêmicas e preconceituosas quando evidenciam que pessoas do
interior estão mais propensas a sofrer violência por que são suscetíveis a seguir “apelos
de ícones urbanos” ou quando diz que as meninas exploradas sexualmente fazem isso
em razão do consumismo.
Os títulos-informativos (manchetes) em ambos os veículos são construídas
predominantemente apresentando a causa/ação do acontecimento e seu respectivo
resultado/motivação, as manchete com esse padrão são atrativas e resumem os dois itens
principais do acontecimento. O segundo tipo de manchete mais utilizada são aquelas
que apresentam alguma suposição, asserção ou apelo pedagógico e em último caso são
utilizadas manchetes com alguma declaração polêmica da fonte.
As fontes envolvidas e testemunhais na Folha.com geralmente têm suas
declarações veiculadas através de discurso indireto, o G1 segue essa mesma tendência,
no entanto, apresenta uma incidência maior de notícias com declarações das vítimas em
discurso direto, o que sugere que houve um contato direto ou optou-se por coletar as
declarações da polícia e expô-las dessa forma. Já as fontes autorizadas e especializadas
tem suas declarações expostas de forma direta na maioria das notícias.
Uma iniciativa importante e que contribui para a prevenção da violência sexual
contra crianças e adolescentes são as declarações de fontes especializadas que indicam
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como conduzir e identificar casos em que a criança sofreu ou sofre violência. Além
disso, através das declarações das fontes e dos dados sobre o tema, ambos os veículos
convidam o leitor a refletir sobre o ato de denunciar e de reconhecer as vítimas, que
muitas vezes não revelam a violência.
O processo analítico dessa pesquisa permitiu treinar metodologias e formas de
olhar a cobertura sobre a violência sexual infantil em veículos online. Articulando
conceitos e categorias, tentamos lançar um olhar criterioso e sensível para detectar as
nuances dos discursos dos veículos e suas fontes e perceber de que forma esses
discursos contribuem ou não para uma cobertura qualificada. Estudos futuros podem
investir esforços em agregar outros veículos e testar outras metodologias que possam
atender ao objetivo proposto nesse estudo.
O webjornalismo tem características específicas que precisam ser consideradas
em sua essência para tornar o conteúdo mais eficaz para o leitor. Um leitor de notícias
online, não almeja apenas um texto, ele procura encontrar um conteúdo contextualizado
com memória de tudo o que foi discutido sobre a pauta e quer essa historicidade em
links, além disso, ele precisa de imagem, vídeo, áudio ou algo que torne ainda mais real
aquele fato. Esse estudo foi uma tentativa de considerar esses elementos do
webjornalismo associados com as teorias da comunicação e de análise de discursos para
perceber de forma ampla essa cobertura temática que ainda é precária.
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ANEXOS

- Amostra analisada na Folha.com (45 notícias)
FOLHA.COM 2007
02/01/2007 - 17h36
Com restrições do YouTube, usuários migram para sites de vídeo "sem-lei"
da Folha Online
Os sites de compartilhamento de vídeo vem buscando nichos abandonados pelo popular
site YouTube. Com mais de 25 milhões de visitantes no último mês, desde a sua
criação, em 2005, o YouTube vem banindo nudez e retirado material protegido por
direitos autorais diante de denúncias de companhias do setor de entretenimento. Em
março, o site estabeleceu um limite de dez minutos por clip.
Sites menores, mas menos restritivos, vem observando suas audiências explodirem com
usuários que buscam um ambiente sem restrições. "Deixar as pessoas fazerem o que
bem entendem é um dos caminhos seguidos por esses sites para diferenciá-los dos
demais", afirmou o analista da Forrester Research, Josh Bernoff.
Uma reportagem publicada pelo jornal "The New York Times" enumerou os mais fortes
concorrentes do YouTube que oferecem ferramentas adicionais, explicando quais os
principais diferenciais destes novos sites de compartilhamento de vídeo.
Stickam

O Stickam (pronuncia-se "stick-cam"), baseado em Los Angeles e fundado pela
Advanced Video Communications, navega por águas perigosas, permitindo, sem
restrições, que seus usuários postem vídeos de "transmissões ao vivo" de suas web
cams.
Os usuários do Stickam (www.stickam.com) podem desenhar suas páginas, postar clips
e transmitir vídeos "ao vivo" de si mesmos, conduzindo, por exemplo, um bate-papo
cara-a-cara com os internautas --freqüentemente de suas camas e sem monitoramento
algum dos 35 funcionários da empresa.
O Stickam tem 260 mil usuários registrados, sendo 50 mil deles entre 14 e 17 anos,
recebendo entre 2.000 e 3.000 adesões por dia.
Seu primeiro produto foi um programa que permitia aos usuários postarem um vídeo -produzido por uma web cam-- em suas páginas do MySpace. Em outubro, o MySpace
bloqueou o serviço do Stickam. Desde então, o site vem testando implementar a sua
própria rede de contatos sociais
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Assim como o Orkut, a companhia "confia nos usuários" para evitar conteúdo "obsceno,
profano e indecente" no site.
Liveleak

Outro site de compartilhamento de vídeos é o londrino LiveLeak (www.liveleak.org),
que tem se posicionado como uma fonte "livre" da realidade, abrigando diversas cenas
de batalhas no Iraque, por exemplo. Semana passada, entre os clips de maior
popularidade no site se destacavam vídeos da guerra no Iraque e de explosões no
Afeganistão.
Hayden Hewitt, co-fundador do LiveLeak, apoiado pela rede Adbrite, afirmou que as
pessoas que foram barradas no YouTube migraram para seu site. O LiveLeak "não quer
banir ninguém por mostrar a verdade", afirmou Hewitt.
O site também contém vídeos de conteúdo sexual que nunca seriam permitidos pelo
MySpace ou pelo YouTube. Hewitt afirmou que a empresa não tenta enriquecer como o
YouTube, mas se tornar um lugar da web para uma "realidade sem disfarces".
DailyMotion

Seus usuários postam 9.000 novos vídeos diariamente no parisiense Dailymotion, o qual
teve mais de 1,3 milhão de visitantes em novembro (sendo 40% franceses), com um
aumento superior a 100% desde maio, de acordo com a empresa de pesquisa ComScore
Media Metrix.
Em recente busca realizada pelo Dailymotion (www.dailymotion.com), foram
encontradas horas de material protegido por direitos autorais (copyrighted): episódios
inteiros de "Heroes" (NBC) e "Without a Trace" (CBS), gravações de concertos inteiros
dos Beatles, além de muita nudez.
A empresa, que vem estudando uma maior atuação nos EUA, não impõe restrição
alguma aos vídeos postados. Benjamin Bejbaum, chefe-executivo do Dailymotion,
afirmou que a empresa de 30 funcionários tem atuado rapidamente para remover o
conteúdo denunciado como ilegal ou inapropriado pelos usuários.
Crimes virtuais
Mesmo abrigando em grande parte usuários bem jovens --atraídos pela idéia de um
reality-show produzido por eles mesmos-- poucos dos novos sites de vídeo se
preocupam em evitar a prática de pedofilia e abuso infantil.
O chefe de segurança do MySpace, Hemanshu Nigam, afirmou que sua empresa "não
permite ferramenta de bate-papo por vídeo dadas as implicações de segurança que o
novo serviço implicaria aos seus usuários."
"A única coisa que você consegue da combinação entre web cams e jovens é problema",
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disse Parry Aftab, diretor executivo de proteção à criança da organização
WiredSafety.org.

Endereço da página:
http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u21276.shtml

18/05/2007 - 19h26
Rodovias federais têm 1.918 pontos de exploração sexual de crianças
da Folha Online
No Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes, a Polícia Rodoviária Federal divulgou um balanço onde identificou e
mapeou 1.918 pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes nos
mais de 60 mil quilômetros de estradas federais.
Pátios de postos de combustíveis, bares, restaurantes e prostíbulos às margens das
estradas são os locais mais críticos, segundo PRF.
Por possuir a maior malha viária federal do país o Estado de Minas Gerais é o que
registra mais pontos vulneráveis para a prática deste crime --290 pontos.
O Rio Grande do Sul também registra grande quantidade de locais vulneráveis à
exploração sexual de crianças e adolescentes --217.
Para a Divisão de Combate ao Crime da PRF, responsável pelo levantamento, a
quantidade de pontos identificados não está diretamente relacionada à gravidade do
problema no Estado. A análise contida no documento é quantitativa, não qualitativa.
Segundo a divisão, é possível encontrar em um único local de cinco a 10 menores em
situação de risco.
O relatório serve de base para operações e ações de prevenção e repressão à exploração
sexual nas rodovias federais.
O mapa de exploração sexual de crianças e adolescentes começou a ser elaborado em
2004 em conjunto com Secretaria Especial dos Diretos Humanos.

Leia o que já foi publicado sobre a exploração sexual de crianças

Endereço da página:
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u135563.shtml
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26/06/2007 - 20h13
Justiça autoriza transferência de chileno para presídio federal
da Folha Online
A Justiça Federal autorizou nesta terça-feira a transferência do chileno Rafael Humberto
Maureira Trujillo para um dos presídios federais no Brasil. O estrangeiro foi detido na
sexta-feira (22) sob a acusação de ser um dos líderes da maior rede de pedofilia do
Chile. Ele estava foragido desde que foi condenado a 20 anos por abuso sexual contra
um menor.
Trujillo teve a prisão administrativa decretada por 60 dias. Ele poderá ser encaminhado
para o presídio federal de Campo Grande (MS) ou Catanduvas (PR), dependendo de
onde houver vaga, de acordo com a Justiça Federal.
A autorização atendeu o pedido da Polícia Federal, que informou que a transferência
seria necessária à segurança do acusado.
A decisão foi da juíza Ana Cristina Kramer, da Vara Federal Criminal de Florianópolis,
em Santa Catarina, que determinou nesta tarde a expedição de ofício ao STF (Supremo
Tribunal Federal), em Brasília, com a informação de existência de processo contra o
estrangeiro.
De acordo com a juíza, cabe ao STF a definição sobre a extradição ou deportação do
suspeito chileno.
Segundo a juíza, o fato de haver condenação criminal em outro país poderia fazer com
que eventual deportação tivesse o efeito de uma extradição, o que não é permitido pela
lei brasileira.
Trujillo havia fugido no dia 17 de março deste ano e era um dos homens mais
procurados do Chile. A operação foi realizada por agentes da polícia civil chilena em
colaboração com a Polícia Federal Brasileira, de acordo com o subsecretário do Interior
chileno, Felipe Harboe.
O chileno fugiu da casa de reabilitação onde esperava a ratificação de sua condenação a
20 anos de prisão. Ele foi preso em julho de 2001, quando foi descoberta a rede
internacional "Paidos" de distribuição de material pornográfico infantil.
A investigação judicial apurou que ele liderava, a partir do Chile, uma rede que tinha
ramificações na Espanha e outros países, e que foi o autor da violação de um menor de
12 anos.
O principal pedófilo do Chile tinha pedido publicamente sua castração química para
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inibir o apetite sexual, mas a solicitação não foi atendida. Quando foi preso no Chile,
ele trabalhava como motorista de um veículo de transporte escolar e como guia de
escoteiros.
Na época, Trujillo foi detido em Ilha Negra, na costa central chilena, junto com dois
irmãos de 8 e 13 anos, meninos que havia drogado e pretendia fotografar para distribuir
as imagens na internet.
Endereço da página:
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u307465.shtml

16/11/2007 - 17h27
Sócios de ONG espanhola acusam presidente de maus-tratos a crianças
da Folha Online
Os voluntários e sócios de uma ONG espanhola apresentaram denúncias contra o
presidente da organização, que gere um centro para crianças em Addis Abeba (Etiopía),
e o acusam de submeter os meninos e meninas a diversos castigos e maus-tratos, como
deixá-las ajoelhadas durante cinco horas em chão de pedra.
Segundo o jornal "El País", os voluntários e sócios da ONG Global Infantil, Tomàs
Jover e Petra García apresentaram na manhã desta sexta-feira em Barcelona os detalhes
das denúncias feitas à Audiência Nacional, investigadas pelo juiz Fernando GrandeMarlaska.
Um vídeo de 45 minutos foi mostrado à Justiça com relatos das crianças a Jover e
García durante as três semanas que passaram no centro. Um resumo das imagens foram
emitidas aos jornalistas com o pedido de não difundir-las para evitar represálias aos
meninos e meninas que nele aparecem.
"Pensamos que o melhor que podíamos fazer para ajudar os meninos era gravar essa
fita, voltar à Espanha e denunciar esses feitos", disse Jover, pedagogo, citado pelo "El
País", que afirma ter sido ameaçado pelo presidente da ONG, Gil Lossada. Ao
recriminar o tratamento dado por Lossada às crianças, Jover teria ouvido como resposta
que "na Etiópia é muito fácil sofrer acidentes".
Blocos de cimento
Carregar, descalços, grandes blocos cimentos durante uma hora por cerca de 90 metros
e deixá-los novamente em seu lugar seria outro suposto mau-trato ao qual as crianças
etíopes estariam sendo submetidas no centro.
"E tudo por uma besteira que os meninos negam ter feito. Podemos assegurar que são
pessoas normais, nem delinquentes ou perigosos", afirma Jover.
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Os voluntários afirmaram também que na sala dos bebês, que acolhe cerca de 20
crianças pequenas, o choro parava quando Lossada chegava. "Apertava tanto suas
orelhas para que deixassem de chorar e o medo que coloca é tanto que supera o choro",
disse Jover ao "El País", que afirma ter visto crianças com as orelhas feridas pelos
apertos que recebem de Lossada.
Latrina comum
Apesar do local ter banheiros com assentos sanitários, eles supostamente não são
utilizados, pois as crianças são obrigadas a usar recipientes fora da construção. "Os
meninos têm de fazer pontaria e as meninas têm que sentar em cima", diz Jover.
"Lossada disse que não deixa usarem os lavabos pois as crianças ali estão fora de seu
controle."
A gravação apresentada à Justiça tem ainda o relato de uma menina de 16 anos que diz
ter sofrido uma tentativa de abuso sexual. "Eu resisti porque sou forte, mas não sei o
que farão minhas irmãs", disse a garota, na gravação.
Outro lado
O presidente e fundador da ONG negou ao jornal "El País" todas as acusações e afirmou
que "aqueles que as fazem, as deverão provar". A denúncia encontra respaldo em outros
seis voluntários, dois médicos e quatro enfermeiras. O grupo espera que, pela via
judicial, Lossada seja afastado da gestão do centro.

20/12/2007 - 20h31
Operação contra pedofilia pela internet prende três pessoas
da Folha Online
A PF (Polícia Federal) prendeu nesta quinta-feira três pessoas durante a chamada
Operação Carrossel. Com o objetivo de reprimir a prática de pedofilia na internet, mais
de 400 policiais cumpriram 102 mandados de busca e apreensão em 14 Estados e no
Distrito Federal.
Os três presos --dois em São Paulo e um no Ceará-- foram detidos em flagrante, já que
não havia mandados expedidos. Eles baixavam ou compartilhavam imagens de abuso
sexual infantil.
As investigações foram iniciadas em agosto de 2007, a partir do rastro deixado por
fotografias e vídeos com conteúdo pedófilo disponibilizado para cópia em programas de
troca de arquivos.
Os policiais mapearam os IPs (protocolo de internet, que serve como endereço das
máquinas) e identificaram 3.800 usuários em mais de 78 países, que foram avisados por
meio da representação da Interpol no Brasil e pela própria PF.
A polícia esteve em casas e escritórios de pessoas suspeitas de trocar ou fornecer fotos e
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vídeos. Durante a ação, foram apreendidos computadores, CDs, DVDs e materiais que
configuram a prática do crime de pedofilia.
O delegado responsável pela operação, Adalton de Almeida Martins, da Unidade de
Repressão a Crimes Cibernéticos, informou que a PF encontrou imagens de pedofilia
com crianças de até dois anos.
Agora, a polícia vai analisar o material apreendido e tentar identificar quem cometeu os
atos de abuso. Por enquanto, não há indícios que as pessoas investigadas seriam parte de
alguma quadrilha.
Além do Distrito Federal, a PF levou a operação para Amazonas, Bahia, Ceará, São
Paulo, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraíba,
Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina.

http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u357032.shtml
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04/03/2008 - 08h48
Dossiê da ONU sobre tortura é "preciso", afirma Vannuchi
MARCELO NINIO
da Folha de S.Paulo, em Genebra
Usando a "franqueza e a humildade" que considera necessárias para lidar com o
problema, o ministro Paulo Vannuchi, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos,
reconhece que o relatório da ONU que apontou abusos graves no Brasil, como tortura e
racismo, reflete a realidade do país.
Apesar de achar que alguns trechos do relatório exageram no tom, Vannuchi considerou
a análise da ONU "justa e precisa", além de ser uma contribuição "valiosíssima" para a
discussão dos direitos humanos no Brasil. Na semana passada, as Nações Unidas
divulgaram dossiê sobre o país em que relata casos persistentes de tortura policial,
racismo e corrupção no Judiciário, entre outros.
No discurso que pronunciou ontem na abertura da 7ª sessão do Conselho de Direitos
Humanos da ONU, em Genebra, o ministro lembrou os êxitos do governo na luta contra
a pobreza, mas admitiu que violações de direitos humanos "ainda são registradas em
áreas como segurança pública, sistema carcerário, violência no campo e muitas outras".
Após reconhecer que a violência policial é grave no país, Vannuchi surpreendeu ao
defender o filme "Tropa de Elite" das acusações de que faz apologia da tortura e de ser
fascista. "Eu não faria um filme igual, mas acho que ele contribui para a discussão do
maior problema do Brasil hoje, que é o da segurança pública", disse. "Fascista é o filme
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que só apresenta um lado da questão. "Tropa de Elite" mostra plenamente as
contradições do debate."
Vannuchi disse que a preocupação do governo com os direitos humanos pode ser
comprovada com o extenso calendário de atividades programadas para 2008, "muito
maior que nossas pernas", admitiu. Entre elas está a organização do encontro mundial
contra a exploração sexual infantil e da primeira conferência nacional GLBT (gays,
lésbicas, travestis, bissexuais e transexuais).
Segundo o ministro, há no governo federal "um amplo apoio" à idéia de uma lei que
permita a união civil de homossexuais e lhes garanta direitos. "Atualmente a mesma
família que expulsa de casa um filho por não aceitar sua condição de homossexual é a
que fica com seus bens quando ele morre, pois não há lei que garanta o direito de seus
parceiros", disse.
Vannuchi também concorda com a ONU nas críticas ao Judiciário, reconhecendo que há
muitos juízes despreparados, que não conhecem a lei ou são contaminados pelos
preconceitos que deveriam combater.

Endereço da página:
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07/03/2008 - 21h00
PF prende suspeito de pedofilia em biblioteca do Ministério do Planejamento
da Folha Online
A Polícia Federal prendeu um suspeito de pedofilia em flagrante na manhã desta sextafeira na biblioteca do Ministério do Planejamento em Brasília. O homem de 45 anos foi
surpreendido pelos policiais no momento em que divulgava imagens com pornografia
infantil por meio de e-mail, de um computador da biblioteca.
A Divisão de Direitos Humanos da PF investiga o caso desde dezembro de 2007,
quando recebeu uma denúncia do disque-denúncia nacional de abuso e exploração
sexual contra crianças e adolescentes, o Disque 100, informando que o suspeito
freqüentaria a Sala do Cidadão do programa Gesac, do Ministério das Comunicações, e
acessaria imagens contendo pornografia infantil pela internet.
Em diligências no ministério, verificou-se que o investigado já era conhecido do serviço
e que já fora inclusive suspenso em razão dos acessos a páginas pornográficas. Foram
obtidas cópias dos registros de acesso aos sites, o que demonstrou que o suspeito era
usuário assíduo da Sala do Cidadão e que ele costumava acessar sempre os mesmos
terminais.
A perícia da PF analisou os discos rígidos dos principais computadores que o suspeito
utilizava e comprovou não somente a existência de material pornográfico com crianças
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e adolescentes, mas também fortes indícios de que o investigado estava divulgando e
publicando as imagens via internet.
O laudo pericial também recuperou trechos de conversas instantâneas realizadas através
de chat e do programa de conversação MSN, e mostrou que o investigado conversava
com supostas crianças e adolescentes. Em um trecho de conversação do programa MSN,
o usuário afirmou que possuía um filme com uma virgem, sendo solicitado pelo
interlocutor que o material lhe fosse enviado.
Na lista de contatos da conta de correio do suspeito constam vários endereços
eletrônicos que a PF disse acreditar serem de menores de idade, devido ao aparecimento
de um número que sugere ser a idade das vítimas.
Com base em todo o material investigado, a Justiça Federal permitiu a interceptação dos
endereços eletrônicos do suspeito. Hoje pela manhã, ele foi seguido e se dirigiu até a
biblioteca, onde quatro computadores são disponíveis para acesso ao público. Assim
que ficou constatado o envio de mensagem eletrônica contendo imagens de pornografia
infanto-juvenil, os policiais deram voz de prisão em flagrante.
O preso, que já possui antecedente criminal na polícia por estelionato e estupro,
responderá agora pelo crime previsto no artigo 241 do ECA (Estatuto da Criança e do
Adolescente) de apresentar, produzir, vender, fornecer, divulgar ou publicar, por
qualquer meio de comunicação, inclusive pela internet, fotografias ou imagens com
pornografia ou cenas de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente. A pena varia
de dois a seis anos de prisão.

Endereço da página: http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u379827.shtml

28/04/2008 - 16h57
CPI da Pedofilia recebe em DVDs perfis "lacrados" do Orkut
GABRIELA GUERREIRO
da Folha Online, em Brasília
A empresa Google encaminhou à CPI da Pedofilia do Senado sete DVDs com os dados
referentes a 3.261 álbuns privados do Orkut que podem reunir conteúdos e imagens de
pornografia infantil.
Os álbuns tiveram o sigilo quebrado pela comissão e, na semana passada, foram
repassados integralmente à CPI em um disco rígido --em um ato que foi considerado
por parlamentares como "histórico" no país. As informações serão mantidas em sigilo,
como prevê a legislação internacional.
Os dados serão analisados por técnicos do Senado, peritos da Polícia Federal e
integrantes do Ministério Público Federal. O objetivo da comissão é identificar os IPs
(endereços dos computadores na rede) que mostram as pessoas que divulgaram e
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receberam conteúdos com cenas e informações sobre pedofilia.
Após a análise dos dados, o presidente da CPI, senador Magno Malta (PR-ES), pretende
realizar sessão fechada da comissão para mostrar as imagens sigilosas aos senadores e
líderes partidários. Malta pretende sensibilizá-los para que acelerem a votação de
projetos que modificam a legislação penal, uma vez que o crime de pedofilia não está
discriminado no Código Penal brasileiro.
"Quando se tem vontade política, tudo é rápido e ligeiro. Os senadores têm netos, filhos,
sobrinhos, vizinhos. Vamos criar um 'box' na base dos dados para que os integrantes da
CPI tenham acesso às informações. Depois, vamos mostrar as imagens aos senadores e
líderes partidários para que saibam da importância de se votar esse projeto", disse.
Malta afirmou que vai fazer um apelo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que
o governo dê celeridade ao envio de projetos de lei ao Congresso com mudanças na
legislação penal --especialmente no que diz respeito à tipificação dos crimes de
pedofilia. Segundo o senador, a CPI vai "pagar um mico" se conseguir identificar os
pedófilos que usam o Orkut para repassar imagens de pornografia infantil sem poderes
para puni-los pela legislação brasileira.
"Se a gente consegue o que o mundo não conseguiu, com a quebra do sigilo do Orkut,
se deflagramos a operação [anti-pedofilia] com pirotecnia e resultados, não é isso que
queremos chegar ao fim sem conseguir prender pedófilos. Com o crime tipificado,
poderemos dar celeridade para as prisões", argumentou Malta.
O senador ainda prometeu apresentar um projeto de lei ao Senado para acabar com a
"primariedade" de réus que cometerem crimes contra crianças. O objetivo do senador é
impedir que réus primários tenham penas mais brandas quando praticarem crimes como
abuso sexual, estupro e homicídios contra crianças.
Sigilo
Como as informações repassadas pelo Google são sigilosas, o senador vai encaminhálas para um cofre da CPI antes de serem analisadas por técnicos e peritos. A estimativa
da comissão, com base em informações da ONG Safernet, é que pelo menos 200
pessoas estejam envolvidas em uma rede de pedofilia no Orkut.
Segundo a ONG, o site de relacionamento é utilizado por pedófilos porque permite
compartilhar fotos de pornografia infantil sem serem identificados por outros usuários e
pelas autoridades --uma vez que as fotos são protegidas por um sistema de privacidade
do Orkut onde os usuários podem "trancar" seu álbum e a página de recados, deixando o
acesso restrito a amigos adicionados no perfil.
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11/05/2008 - 13h56
Polícia prende proprietário de escola suspeito de pedofilia na BA
colaboração para a Folha Online
Um educador de 59 anos foi preso nesta sexta-feira (9), em Vitória da Conquista (BA),
suspeito de pedofilia. Segundo informações da SSP-BA (Secretaria de Segurança
Pública da Bahia), o suspeito é proprietário de uma escola infantil na cidade.
Ele é acusado de fotografar duas irmãs --de 8 e 9 anos-- nuas e em poses eróticas, em
um barraco mantido por ele em um acampamento do MST (Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra), na zona rural do município de Boa Nova, de onde
havia sido expulso.
O educador foi preso por agentes da 10ª Coorpin (Coordenadoria Regional de Polícia),
em frente à sede da escola, localizada no bairro Alto Maron, após denúncia de
integrantes do acampamento do MST.
No barraco, a polícia encontrou mais de 20 fotografias eróticas das irmãs. Segundo a
SSP-BA, o acusado pagava R$ 3 às crianças por cada foto.
As meninas passaram por exames médicos para identificar se houve abuso sexual, mas a
SSP-BA ainda não divulgou os resultados. O proprietário da escola foi indiciado por
atentado violento ao pudor, e deverá ser encaminhado a um presídio da região.
Paraná
Nesta quarta-feira (7), um homem foi preso em Pitanga, município na região central do
Paraná, acusado de violentar 11 crianças.
Segundo a Polícia Civil, o auxiliar de pedreiro Alceu Oliveira do Nascimento, 50,
obrigava as crianças a realizar sexo oral com ele. As vítimas têm entre 6 e 14 anos.
Nascimento está preso em uma cela isolada na 45ª Delegacia Regional da Polícia Civil
de Pitanga, e deverá responder por atentado violento ao pudor.
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18/05/2008 - 10h07
PAC pode agravar exploração sexual infantil
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THIAGO REIS
da Agência Folha
KAMILA FERNANDES
da Agência Folha, em Fortaleza
Principal vitrine do governo Lula, o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento)
deve agravar um problema recorrente de grandes obras de infra-estrutura pelo país: a
exploração sexual de crianças e adolescentes. A constatação é feita por especialistas em
direitos humanos, conselheiros tutelares e ONGs, como a Andi (Agência de Notícias
dos Direitos da Infância).
Em alguns locais, como Salgueiro (PE), por onde passam duas das maiores obras do
PAC --a transposição do rio São Francisco e a rodovia Nova Transnordestina--,
conselheiros tutelares detectaram agravamento da situação.
O governo admite a preocupação com o aumento de casos nos canteiros das obras do
PAC e lançou um plano de prevenção à exploração infantil às margens da megaobra de
asfaltamento da BR-163, que liga Santarém (PA) a Cuiabá (MT).
O projeto nas obras dessa BR, coordenado pela Secretaria Especial de Direitos
Humanos da Presidência da República, foi lançado há um ano, com atividades
preventivas: divulgação do número de telefone para denúncias e fortalecimento da rede
de atendimento local e das políticas sociais.
Segundo a coordenadora do programa de enfrentamento da violência sexual contra
crianças e adolescentes da secretaria, Leila Paiva, existe uma preocupação do governo
com projetos de desenvolvimento econômico, não só obras públicas, pois geralmente
causam mais exploração.
Ana Celina Hamoy, do Cedeca (Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente) de Belém, diz que o projeto pode evitar a criação de redes de prostituição
de crianças, o que, segundo ela, ocorreu na construção da hidrelétrica de Tucuruí e na
instalação dos garimpos no Estado.
Para Carolina Padilha, do Instituto WCF (World Childhood Foundation) Brasil, essas
redes são criadas especialmente em obras construídas longe dos grandes centros
urbanos, onde há migrantes. "São homens, distantes das suas famílias, com recurso
financeiro, em regiões pauperizadas, e sem opções de lazer."
Segundo ela, "a estrutura do Estado não está preparada para dar conta da novas
demandas geradas". "Até ela ser organizada, a obra já terminou."
O assistente social Eduardo Chaves, do grupo Violes (Grupo de Pesquisa sobre
Violência e Exploração Sexual Comercial de Mulheres, Crianças e Adolescentes) da
UnB (Universidade de Brasília), concorda e diz que a exploração é muitas vezes
"maquiada, para não denegrir o empreendimento financeiro".
A socióloga Marlene Vaz estuda há quase 35 anos a exploração sexual de crianças e
adolescentes. Diz que o problema é histórico e que grandes obras sempre geraram
aumento de casos, sobretudo por causa da pobreza. "É uma sociedade de consumo onde
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o tempo todo se destaca a importância de ter um celular, uma boa roupa, perfumes
caros. Não há como essas meninas ignorarem isso."
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Passeata faz alerta contra o abuso sexual de crianças em Maceió
da Agência Folha
Uma passeata reuniu ontem cerca de 3.000 pessoas, em Maceió (AL), para lembrar o
Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
A estimativa é do MPE (Ministério Público Estadual), que organizou o evento. A
Polícia Militar não realizou contagem.
Com faixas, cartazes e panfletos, os manifestantes percorreram a orla da capital
alagoana. Das 8h às 11h30, pessoas ligadas a ONGs de direitos humanos, crianças,
servidores das secretarias de assistência social estadual e municipal, entre outros,
distribuíram um código de condutas para prevenir a exploração sexual de crianças e
adolescentes.
Os panfletos foram entregues em hotéis e a taxistas de Maceió. Segundo a assessoria de
imprensa do MPE, "há taxistas cúmplices do abuso contra crianças e adolescentes". Para
a promotora Myriã Tavares, uma das coordenadoras da campanha, no Nordeste há muita
exploração de crianças pelo chamado turismo sexual.
"Precisamos fazer um alerta à população sobre esse tipo de crime que é pouco
denunciado. Muitas vezes as denúncias não são feitas, porque o crime ocorre dentro das
famílias, em sua maioria, de classe baixa",disse Tavares.
Em Alagoas, de 2006 a 2008, 358 inquéritos foram abertos para apurar crimes contra
crianças e adolescentes e 300 processos estão no MPE, de acordo com Tavares. No
Brasil, o número de denúncias de violência contra crianças e adolescentes feitas pelo
Disque 100, do Ministério da Justiça, cresceu 80% em 2007 em relação a 2006 - de
13.823 para 24.924.
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Lula chama pedófilos de irracionais e pede combate ao trabalho infantil
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RENATA GIRALDI
da Folha Online, em Brasília
No Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, o presidente Luiz Inácio Lula da
Silva lamentou os casos de pedofilia no mundo. O presidente disse que o pedófilo "não
pode ser chamado de animal racional".
Segundo Lula, o crime de violência sexual contra crianças é "abominável". O presidente
apelou ainda para que os empresários cooperem com o esforço do governo para conter a
exploração do trabalho infantil no país.
"A pedofilia eu acho uma coisa abominável. O cidadão que pratica aquilo não pode ser
chamado de animal racional. Ele é um animal irracional", disse o presidente,
informando que se reuniu na semana passada com os integrantes da CPI da Pedofilia do
Senado, que detalharam as ações da comissão.
Durante a reunião, segundo interlocutores, Lula prometeu apoiar as ações definidas pela
comissão ao final dos trabalhos. Hoje, o presidente da CPI da Pedofilia, senador Magno
Malta (PR-ES), está em São Paulo onde se reúne com 40 desembargadores para tratar
do assunto. Na próxima semana serão realizadas outras reuniões fora de Brasília.
Exploração
O presidente apelou também para que empresários se unam ao governo no combate à
exploração do trabalho infantil. "Não tem sentido contratarem crianças para trabalhar",
afirmou Lula durante solenidade no Palácio do Planalto.
"Não tem nenhum cabimento [empresários que têm apoio do governo] ter uma criança
trabalhando. Se tiver que ter como aprendiz, é preciso cuidar para que o trabalho não
impeça [a criança] a estudar", afirmou Lula.
Na cerimônia, o presidente assinou decreto que estabelece a lista das piores formas de
trabalho infantil no Brasil com base nas diretrizes da OIT (Organização Internacional do
Trabalho). Pelo decreto, foram definidas 109 atividades econômicas que passam a ser
tratadas como crime a exemplo de trabalho escravo, da exploração sexual, do tráfico de
drogas e outras atividades que ponham em risco a saúde, a segurança e a moral de
crianças e adolescentes.
Durante a solenidade, o presidente lembrou da sua história quando começou a trabalhar
ainda criança. Lula disse que tinha menos de dez anos quando o pai o levava para "catar
marisco e carregar madeira" na região do Guarujá (litoral paulista).
"Acho que é por isso que meu pescoço não cresceu", brincou o presidente, referindo-se
ao peso que apoiou na cabeça quando ainda era criança.
Depois Lula, contou ter sido engraxate e tintureiro ainda adolescente. Segundo ele, não
reclama por ter começado a trabalhar muito cedo, mas que o ideal é deixar que as
crianças vivam a infância na sua plenitude. "Todos têm todo o esforço o possível para
que seu filho não deixe de estudar", disse ele.
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Em 2002 foi instituído o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil que é
comemorado em mais de 60 países. Desde o ano passado comemora-se, também nesta
data, o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil.
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03/10/2008 - 19h25
Justiça decreta prisão preventiva de técnico em informática acusado de pedofilia
Colaboração para a Folha Online
A Justiça decretou nesta sexta-feira a prisão preventiva de Marcelo Adriano Barbosa,
42, suspeito de pedofilia. Preso desde dia 5 de setembro, ele é investigado por quatro
inquéritos sobre violência sexual. Em uma fita apreendida pela polícia ele aparece
violentando uma menina, na época com 4 anos de idade.
De acordo com a polícia, ao ser indiciado, Barbosa declarou ser técnico em informática,
mas ele se apresentava de várias maneiras, dependendo da vítima. Para três delas e seus
parentes ele afirmava ser pediatra. Para a ex-namorada, madrinha da criança violentada,
disse ser engenheiro eletrônico.
Uma perícia foi feita no computador do suspeito para verificar se ele costumava trocar
arquivos de pornografia infantil pela internet. No equipamento foram identificados 200
contatos de Barbosa. Segundo a polícia, ele tinha o hábito de guardar as conversas que
tinha via internet.
Segundo a polícia, o suspeito será transferido ainda nesta sexta da carceragem do 77º
DP (Santa Cecília) para a do Deic (Departamento de Investigação sobre o Crime
Organizado), onde ficará detido aguardando vaga em uma unidade do sistema prisional
ECA
Pornografia infantil é crime passível de pena de reclusão de dois a seis anos e multa,
segundo o artigo 241, do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). O crime consiste
em apresentar, produzir, vender, fornecer, divulgar ou publicar, por qualquer meio de
comunicação, inclusive rede mundial de computadores ou internet, fotografias ou
imagens com pornografia ou cenas de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente.
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06/11/2008 - 08h10
Deputados devem votar hoje lei contra pedofilia na internet
colaboração para a Folha Online
Os deputados federais devem votar nesta quinta-feira (6) um projeto de lei que cria
novos tipos penais e permite uma punição mais rigorosa contra a pornografia infantil e
crimes de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes na internet.
A matéria é resultado do trabalho da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da
Pedofilia. A pauta já foi aprovada pelo Senado, mas precisa de aprovação da Câmara.
Segundo a procuradora Priscila Costa Schreiner, que integra o Grupo de Combate a
Crimes Cibernéticos do Ministério Público Federal em São Paulo, o projeto tipifica, por
exemplo, o crime de posse de imagens de sexo com crianças e adolescentes, pois
atualmente só é crime se enviar ou publicar esse tipo de material.
"Como a posse não é crime, muitas investigações não prosperam quando não se prova
que o investigado remeteu ou publicou pornografia infantil", disse a procuradora.
A nova proposta pune quem "produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou
registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança
ou adolescente". Pelo projeto, quem cometer esses tipos de crimes pode pegar entre
quatro e oito anos de prisão.
Orkut
Ontem, o Google Brasil entregou à CPI da Pedofilia informações de mais de 18 mil
páginas diferentes do Orkut, entre comunidades e perfis, sob a suspeita de conterem
material com pornografia infantil. A quebra do sigilo desses perfis foi aprovada pela
comissão em julho após denunciadas pela ONG Safernet.
Em abril deste ano, essas denúncias já haviam levado a CPI a quebrar o sigilo de 3.261
álbuns privados do Orkut, fazendo com que o Google, dono do site, tivesse de entregar
logs de acesso e imagens às autoridades brasileiras. Após análise das fotos, a CPI
chegou a 805 usuários acusados de manter imagens de pedofilia.
No primeiro semestre deste ano, a Safernet recebeu 27,8 mil denúncias sobre pedofilia
na internet no Brasil, uma alta de 92,8% em relação ao mesmo período do ano passado.
Especificamente no Orkut foram 22,7 mil denúncias --81,6% do total--, uma alta de
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89,2% em relação a 2007.
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08/11/2008 - 14h30
Pai é preso acusado de abusar sexualmente da filha em Guarulhos
colaboração para a Folha Online
Um homem foi preso em Guarulhos (Grande São Paulo) na tarde desta sexta-feira (7)
após abusar sexualmente da própria filha, uma menina de 9 anos.
J.S.J., 36, foi preso em sua casa após a polícia receber uma denúncia anônima. Quando
abordado por policiais, o pai confirmou que abusava sexualmente da filha e que tinha
fotos da menina nua, tiradas do seu celular.
O computador do acusado, CDs e DVDs foram apreendidos. Além das fotos da menina,
foram encontradas no computador outras fotos de pornografia infantil, que, segundo o
pai, foram captadas pela internet.
A menina contou que sofria abuso sexual desde abril deste ano e que não contou nada
para sua mãe, pois era ameaçada pelo pai. Ela foi encaminhada ao Hospital Pérola
Byington, em São Paulo, para realização de exames.
O pai da menina está preso no 1º DP, no centro de Guarulhos.
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11/11/2008 - 18h31
Câmara aprova projeto de lei mais rigoroso contra pedofilia na internet
GABRIELA GUERREIRO
da Folha Online, em Brasília
FERNANDO ANTUNES
colaboração para a Folha Online
A Câmara aprovou nesta terça-feira (11) o projeto de lei que estabelece punições mais
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rigorosas contra a pornografia infantil e crimes de abuso sexual envolvendo crianças e
adolescentes na internet. A proposta já havia passado pelo Senado e segue agora para a
sanção do presidente da República.
Por pressão dos provedores, os deputados incluíram uma emenda de redação que
determina a notificação oficial dos sites com material pornográfico para que retirem o
conteúdo do ar. Atualmente, os provedores podiam ser notificados por qualquer usuário
que encontrasse indícios de pornografia infantil e crimes de abuso sexual.
O deputado Geraldo Resende (PMDB-MS), relator da proposta, disse que a mudança
não enfraquece o projeto aprovado pelos senadores como resultado dos trabalhos da CPI
(Comissão Parlamentar de Inquérito) da Pedofilia. Mas reconheceu que a mudança no
texto foi acatada para acelerar a sua votação na Câmara.
"O que acatamos é que os provedores devem ser notificados pelas autoridades
competentes. Agora, para notificar um site, os usuários têm que procurar as instâncias
oficiais. Para dar celeridade nesse processo, vamos dar instrumentos à polícia e ao
Poder Judiciário para coibir o aumento da pedofilia na internet", disse.
Ao comemorar a aprovação do projeto, Resende afirmou que o projeto iguala o Brasil
aos países com legislações rigorosas contra crimes de pedofilia e pornografia infantil na
internet. "O Brasil é o país que detém tecnologias mais avançadas na internet, mas não
tinha uma legislação desenvolvida nesse setor", afirmou.
Prisão
O projeto altera a redação de dois artigos do ECA (Estatuto da Criança e do
Adolescente) e prevê penas mais duras contra pessoas que venderem ou comprarem
material de pedofilia na internet.
A nova proposta pune com prisão entre quatro e oito anos aquele que "produzir,
reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo
explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente". A pena é a mesma para
quem vender ou expor material do tipo.
Além disso, as modificações prevêem o aumento da pena em um terço se a pessoa
estiver no exercício de cargo ou função pública, tiver relações doméstica ou ter
parentesco até o terceiro grau com a vítima.
O documento aprovado pela Câmara também criminaliza --com pena de prisão de três a
seis anos --quem oferecer, trocar ou divulgar material com pedofilia. Para quem
adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, esse tipo de material a pena prevista
é de um a quatro anos de prisão, podendo ser diminuindo em um ou dois terços se a
quantidade do material for pequena.
O projeto determina que a expressão "cena de sexo explícito ou pornográfica"
compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades
sexuais explícitas ou insinuadas, ou a "exibição dos órgãos genitais de uma criança ou
adolescente para fins primordialmente sexuais".
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Orkut
Na semana passada, o Google Brasil entregou à CPI da Pedofilia informações de mais
de 18 mil páginas diferentes do Orkut, entre comunidades e perfis, sob a suspeita de
conterem material com pornografia infantil. A quebra do sigilo desses perfis foi
aprovada pela comissão em julho após denunciadas pela ONG Safernet.
Em abril deste ano, essas denúncias já haviam levado a CPI a quebrar o sigilo de 3.261
álbuns privados do Orkut, fazendo com que o Google, dono do site, tivesse de entregar
logs de acesso e imagens às autoridades brasileiras. Após análise das fotos, a CPI
chegou a 805 usuários acusados de manter imagens de pedofilia.
No primeiro semestre deste ano, a Safernet recebeu 27,8 mil denúncias sobre pedofilia
na internet no Brasil, uma alta de 92,8% em relação ao mesmo período do ano passado.
Especificamente no Orkut foram 22,7 mil denúncias --81,6% do total--, uma alta de
89,2% em relação a 2007.
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11/11/2008 - 17h17
Câmara inicia votação de projeto de lei contra pedofilia na internet
colaboração para a Folha Online
A Câmara dos Deputados iniciou por volta das 17h desta terça-feira (11) a votação do
projeto de lei que estabelece uma punição mais rigorosa contra a pornografia infantil e
crimes de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes na internet.
A matéria é resultado do trabalho da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da
Pedofilia. A pauta já foi aprovada pelo Senado, mas precisa de aprovação da Câmara.
A nova proposta pune quem "produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou
registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança
ou adolescente". Pelo projeto, quem cometer esses tipos de crimes pode pegar entre
quatro e oito anos de prisão.
Na semana passada, o Google Brasil entregou à CPI da Pedofilia informações de mais
de 18 mil páginas diferentes do Orkut, entre comunidades e perfis, sob a suspeita de
conterem material com pornografia infantil. A quebra do sigilo desses perfis foi
aprovada pela comissão em julho após denunciadas pela ONG Safernet.
Em abril deste ano, essas denúncias já haviam levado a CPI a quebrar o sigilo de 3.261
álbuns privados do Orkut, fazendo com que o Google, dono do site, tivesse de entregar
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logs de acesso e imagens às autoridades brasileiras. Após análise das fotos, a CPI
chegou a 805 usuários acusados de manter imagens de pedofilia.
No primeiro semestre deste ano, a Safernet recebeu 27,8 mil denúncias sobre pedofilia
na internet no Brasil, uma alta de 92,8% em relação ao mesmo período do ano passado.
Especificamente no Orkut foram 22,7 mil denúncias --81,6% do total--, uma alta de
89,2% em relação a 2007.
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12/11/2008 - 12h23
Entenda o que deve mudar com as novas regras contra a pedofilia na web
da Folha Online
A Câmara dos Deputados aprovou ontem, em votação unânime, regras mais rígidas
para a punição da pedofilia, ampliando o leque de possíveis crimes. Pela proposta, será
considerado crime a posse ou o armazenamento de fotos e vídeos pornográficos que
envolvam crianças ou adolescentes.
A legislação atual não considera essas duas situações como crime. Veja abaixo o que
muda com o projeto.
Editoria de Arte/Folha Imagem
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17/11/2008 - 18h50
Empresários se reúnem em SP para discutir combate à exploração sexual infantil
Colaboração para a Folha Online
Cerca de 40 representantes de empresas e associações se reuniram na tarde desta
segunda-feira no escritório da Presidência da República, em São Paulo, para discutir
medidas para combater a exploração sexual.
O evento foi chefiado pelo ministro Paulo Vannuchi (Direitos Humanos) e contou com
a presença da primeira-dama, Marisa Letícia, presidente de honra do 3º Congresso
Mundial de Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que
acontece entre os dias 25 e 28 de novembro, no Rio.
No encontro de hoje, os representantes das empresas anunciaram o interesse de
constituir um fórum nacional permanente que continuaria as discussões e projetos após
a realização do congresso. As diretrizes desse grupo ainda não foram definidas, mas
representantes afirmaram que continuarão se articulando contra a exploração sexual
infantil sem esperar que o governo tome a iniciativa das campanhas.
"Todos os setores da sociedade, são co-responsáveis pelo abuso de crianças e
adolescentes, por isso é que devemos ampliar o número de setores que trabalham no
combate a esse tipo de crime. Está na hora de vermos que não são apenas os setores de
turismo e transporte que estão ligados a exploração sexual", afirmou Ana Maria
Drummond, representante do Instituto WCF-Brasil.
Na internet
Outro projeto anunciado no evento foi a criação de um sistema federal de rastreamento
na internet capaz de detectar crimes sexuais. De acordo com a subsecretária de
promoção dos direitos da criança e do adolescente, Carmem Oliveira, o projeto do
governo conta com a parceria do Ministério da Justiça e da Secretaria dos Direitos
Humanos, além da ONG Safernet que denunciou, em julho deste ano, casos de pedofilia
no site de relacionamento Orkut.
A Safernet já faz esse trabalho de rastreamento na rede de computadores, mas essa seria
a primeira vez que contaria com o apoio e a estrutura do Governo Federal, afirmou
Oliveira. O projeto ainda não tem data para ser lançado, mas já conta com o patrocínio
da Petrobrás.
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26/11/2008 - 20h03
Lula sanciona lei que endurece punição à pedofilia na internet
da Folha Online
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta terça-feira (25) a lei que
estabelece punições mais rigorosas contra a pornografia infantil e crimes de abuso
sexual envolvendo crianças e adolescentes na internet. O texto foi publicado nesta
quarta-feira (26) no "Diário Oficial da União".
A matéria, aprovada pela Câmara no começo de novembro, altera a redação de dois
artigos do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) e prevê penas mais duras contra
pessoas que venderem ou comprarem material de pedofilia na internet.
A nova proposta pune com prisão entre quatro e oito anos aquele que "produzir,
reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo
explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente". A pena é a mesma para
quem vender ou expor material do tipo.
Além disso, as modificações prevêem o aumento da pena em um terço se a pessoa
estiver no exercício de cargo ou função pública, tiver relações domésticas ou ter
parentesco até o terceiro grau com a vítima.
O documento também criminaliza --com pena de prisão de três a seis anos --quem
oferecer, trocar ou divulgar material com pedofilia. Para quem adquirir, possuir ou
armazenar, por qualquer meio, esse tipo de material, a pena prevista é de um a quatro
anos de prisão, podendo ser diminuindo em um ou dois terços, se a quantidade do
material for pequena.
O projeto determina que a expressão "cena de sexo explícito ou pornográfica"
compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades
sexuais explícitas ou insinuadas, ou a "exibição dos órgãos genitais de uma criança ou
adolescente para fins primordialmente sexuais".
A lei, que entra em vigor na data de publicação, é um dos resultados do trabalho da CPI
(Comissão Parlamentar de Inquérito) da Pedofilia.
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04/03/2009 - 21h10
Igreja Católica protesta contra aborto de menina violentada em Alagoinha (PE)
RENATA BAPTISTA
da Agência Folha, em recife
Mesmo com os protestos da Igreja Católica e a falta de consenso entre os pais, a menina
de nove anos que estava grávida de gêmeos´ em Alagoinha (230 km de Recife)
interrompeu nesta quarta-feira a gestação na capital pernambucana. Há uma semana, o
padrasto foi preso suspeito de ter violentado e engravidado a menina.
Ela estava internada na unidade de alto risco do Imip (Instituto Materno Infantil de
Pernambuco) desde sexta, no quarto mês de gestação.
No sábado (28), a mãe da criança assinou a autorização para o início do procedimento
de aborto. Até a noite de ontem, o procedimento não havia sido realizado, e a mãe pediu
a alta do hospital, que, de acordo com a assessoria de imprensa, "foi concedida à
revelia". "Mas a menina não corria risco iminente de perder a vida", segundo o hospital.
Ainda de acordo com o Imip, o setor jurídico aconselhou o adiamento do aborto pois os
pais da menina não chegaram a um consenso sobre o procedimento --a mãe era
favorável e o pai mostrou-se contrário.
"A mãe estava desesperada porque esperava que tudo fosse feito o mais rápido possível.
A cada dia que passava, aumentavam os riscos do procedimento", disse Paula Viana, da
ONG Curumim. Ela disse que conversou com a mãe e a criança, que tem 1,37 metro de
altura e pesa 33 quilos, e elas estavam bastante decididas.
"O pai dela, no entanto, sempre foi ausente e era favorável em um primeiro momento.
Depois, foi influenciado por pessoas da família e da igreja que frequenta para ser
contrário ao aborto", disse Viana.
A menina foi levada pela mãe para a maternidade do Cisam (Centro Integrado de Saúde
Amaury de Medeiros), ligado à Universidade Estadual de Pernambuco. A medicação
para iniciar as contrações uterinas foi iniciada no mesmo momento e, segundo o diretor
médico do hospital, Sérgio Cabral, ontem pela manhã o aborto por indução foi feito. No
final da tarde, ela foi submetida a uma curetagem no útero.
Ela passa bem. Segundo o médico, ela estava tranquila e isolada, para não ser submetida
ao assédio da imprensa.
Segundo Cabral, a interrupção da gravidez foi realizada, pois teve respaldo da Justiça, já
que a menina foi vítima de violência sexual e tratava-se de uma gravidez de alto risco.
Igreja
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Hoje, a Arquidiocese de Olinda e Recife chegou a ameaçar fazer uma denúncia ao
Ministério Público de Pernambuco para tentar evitar o "assassinato de duas crianças".
De acordo com o advogado da instituição, Márcio Miranda, eles ainda avaliam se vão
acionar a Justiça contra a mãe da criança ou o hospital.
"Em nosso entendimento, houve homicídios. Se a lei permite, para nós prevalece uma
lei maior, a de Deus, que diz: 'não matarás'", disse.
Ontem, o arcebispo de Olinda e Recife, dom José Cardoso Sobrinho, reuniu-se com o
diretor do Imip, com o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco e com o pai da
menina --que não foi localizado pela reportagem hoje-- na tentativa de barrar o aborto.
"Nossas tentativas foram em vão e dois anjos foram para o céu", disse Miranda.
O Ministério Público de Pernambuco disse hoje que está acompanhando o caso e
entende que não deve intervir nele, pois, segundo a legislação brasileira, o aborto é
permitido em vítimas de estupro até a 20ª semana de gestação e pode ser realizado de
acordo com avaliação médica, independentemente de autorização judicial.
Investigação
O padrasto da criança está preso desde o dia 27, no presídio de Pesqueira. Em
depoimento à polícia, ele disse que abusava sexualmente da garota e da irmã dela, de 14
anos e que possui problemas mentais, há cerca de três anos.
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24/03/2009 - 10h41
Procuradoria põe Franca (SP) como ponto vital contra a pedofilia
ROBERTO MADUREIRA
da Folha Ribeirão
A Procuradoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo colocou Franca (400 km de São
Paulo) na lista das sete cidades paulistas em que deve haver combate prioritário à
violência sexual, física e psicológica contra crianças e adolescentes.
O "Diário Oficial" do Estado publicou, na última semana, a formação de um grupo de
trabalho para mapear os casos de violência sexual contra crianças em redes de
pedofilia, domésticas --praticados por pais ou parentes-- e prostituição infantil.
Franca foi escolhida por ser a principal localidade a fazer divisa com Minas Gerais, de
onde a Procuradoria acredita vir parte dos menores que caem na prostituição no Estado
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de São Paulo.
Também foram escolhidas as cidades de São José dos Campos, Jales, Francisco Morato,
São Paulo, Jacupiranga e Mairiporã.
Em São José dos Campos, por exemplo, a localização à margem da rodovia Presidente
Dutra e próxima do litoral paulista foram as justificativas. Segundo a assessoria do
Ministério Público Estadual, ainda não houve nenhuma reunião do grupo.
"A orientação inicial é que montemos um mapa da exploração infantil no Estado,
com base nos casos conhecidos pela Justiça", afirmou o promotor Augusto Soares de
Arruda, da Vara da Infância e Juventude de Franca.
A partir do mapa, o grupo, que tem pelo menos um promotor de cada cidade escolhida e
mais representantes da Justiça da capital, pretende montar modelos de assistência às
famílias vitimadas.
"Teremos o trabalho de montar uma cartilha sobre como proceder, além de traçar
ações preventivas e até campanhas publicitárias", disse o promotor de Franca.
Segundo a Procuradoria, o grupo de trabalho foi proposto antes da eclosão da suposta
rede de pedofilia em Catanduva, que pode ter atingido até 46 crianças.

Endereço da página:
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u539575.shtml

07/05/2009 - 15h27
Ministério Público denuncia homem por pedofilia na internet em Sorocaba (SP)
da Folha Online
O Ministério Público Federal em Sorocaba, no interior de São Paulo, informou nesta
quinta-feira (7) que denunciou um homem de 33 anos acusado de compartilhar imagens
de pornografia infantil na internet. O caso foi registrado na Justiça Federal da cidade,
mas o acusado deve responder o processo em liberdade.
Segundo o Ministério Público Federal, foram apreendidos três computadores na casa do
homem, que é técnico em telefonia. Por meio de análise pericial, em uma das máquinas
foi detectada a existência de fotos e vídeos de pornografia infantil e sexo explícito. Os
arquivos eram compartilhados por meio do programa Limewire, diz o órgão.
No ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei que
estabelece punições mais rigorosas contra a pornografia infantil e crimes de abuso
sexual envolvendo crianças e adolescentes na internet.
Pode ser punido com prisão entre quatro e oito anos aquele que 'produzir, reproduzir,

154

dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou
pornográfica envolvendo criança ou adolescente'. A pena é a mesma para quem vender
ou expor material do tipo.
O projeto determina que a expressão "cena de sexo explícito ou pornográfica"
compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades
sexuais explícitas ou insinuadas, ou a "exibição dos órgãos genitais de uma criança ou
adolescente para fins primordialmente sexuais".
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18/05/2009 - 10h46
PF faz operação em 20 Estados e no DF para investigar pedofilia no Orkut
da Folha Online
Atualizado às 12h13.
A PF (Polícia Federal) deflagrou nesta segunda-feira (18) uma operação em 20 Estados
e no Distrito Federal para combater o crime de pedofilia na internet, especificamente no
Orkut. Na chamada Operação Turko (um anagrama com o nome da rede social), a
intenção é cumprir 92 mandados de busca e apreensão.
Segundo a polícia, a operação é resultado de informações repassadas pela CPI
(Comissão Parlamentar de Inquérito) da Pedofilia no Senado, com colaboração do
Ministério Público Federal e da ONG Safernet.
"Foi apurado que os investigados usavam comunidades em um site de relacionamentos
para troca de material de pornografia infantil", diz a PF, em nota. Por meio das
investigações, foram identificadas cerca de 3.500 denúncias sobre o assunto, o que
levou aos alvos da ação hoje.
O objetivo da operação é investigar os computadores dos suspeitos, na busca por
material com pedofilia. Segundo o Ministério Público Federal de São Paulo, a operação
está relacionada a usuários que usavam um sistema de privacidade do Orkut em que é
possível "trancar" o álbum e a página de recados, deixando o acesso restrito a amigos
adicionados no perfil.
Dos 92 mandados, 24 estão sendo cumpridos no Estado de São Paulo, diz o Ministério
Público Federal.
Nova lei
No ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei que
estabelece punições mais rigorosas contra a pornografia infantil e crimes de abuso
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sexual envolvendo crianças e adolescentes na internet.
Pode ser punido com prisão entre quatro e oito anos aquele que "produzir, reproduzir,
dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou
pornográfica envolvendo criança ou adolescente". A pena é a mesma para quem vender
ou expuser material do tipo.
O documento também criminaliza --com pena de prisão de três a seis anos --quem
oferecer, trocar ou divulgar material com pedofilia. Para quem adquirir, possuir ou
armazenar, por qualquer meio, esse tipo de material, a pena prevista é de um a quatro
anos de prisão, podendo ser diminuindo em um ou dois terços, se a quantidade do
material for pequena.
O projeto determina que a expressão "cena de sexo explícito ou pornográfica"
compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades
sexuais explícitas ou insinuadas, ou a "exibição dos órgãos genitais de uma criança ou
adolescente para fins primordialmente sexuais".

Endereço da página:
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18/05/2009 - 12h51
Meninas são as maiores vítimas de violência infantil, aponta secretaria
Colaboração para a Folha Online
Crianças e adolescentes do sexo feminino são as maiores vítimas de violência e abusos,
apontam dados da Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Conforme
levantamento de denúncias feitas via telefone, das 162.503 vítimas registradas pela
pasta de maio de 2003 a abril deste ano, 62% (ou 100.752 pessoas) são garotas --contra
38% (61.751) de crianças e adolescentes do sexo masculino.
Esta segunda-feira é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes. Instituído por lei federal, a data foi escolhida em homenagem
a Araceli Cabrera Sanchez, 8. Em 18 de maio de 1973, a menina foi raptada, violentada
e morta em Vitória (ES).
Em seis anos, a pasta recebeu 95.449 denúncias por meio do Disque 100 --serviço
telefônico nacional em que as pessoas denunciam violências sofridas por crianças e
adolescentes. A média de 2009 é de 89 queixas por dia.
O tipo de violência mais denunciado é o abuso sexual (58,31% dos registros), seguido
de prostituição (39,97%). Pornografia infantil e tráfico de crianças e adolescentes
correspondem a, respectivamente, 1,71% e 0,72% das denúncias.
Conforme o levantamento, os Estados que mais denunciaram foram São Paulo (12.565
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dos casos), Bahia (9.200) e Rio (8.356). No extremo oposto estão Amapá (135
denúncias), Roraima (163) e Acre (365).
Disque 100
Quando a denúncia é recebida, equipes da secretaria entram em contato com as
autoridades municipais e estaduais responsáveis --como Conselhos Tutelares e a
polícia-- para que estas tomem as medidas cabíveis. O anonimato de quem liga é
garantido.
Para a subsecretária de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente,
Carmen Oliveira, as denúncias são fundamentais no combate ao abuso infantil. "É
preciso que cada brasileiro saia do papel de testemunha passiva e assuma a indignação
que nos possibilite proteger crianças e adolescentes", disse. "Isso torna possível a
responsabilização dos agressores", acrescentou.
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PF prende oito pessoas durante operação de combate à pedofilia no Orkut
GABRIELA GUERREIRO
da Folha Online, em Brasília
Atualizado às 15h33.
A Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira (18) oito pessoas durante a operação
Operação Turko (um anagrama com o nome Orkut), que tem o objetivo de combater a
pedofilia na internet. A ação foi deflagrada em 20 Estados e no Distrito Federal.
A operação teve como base a quebra de sigilo de 3.265 perfis do Orkut que foram
denunciados à Safernet nos últimos dois anos, com conteúdo de pornografia infantil.
A Safernet é uma ONG (organização não-governamental) que trabalha contra a
pornografia infantil e a pedofilia na internet.
Inicialmente, foram analisados pelos policiais 805 perfis do Orkut com suspeita de
divulgação de imagens de pornografia infantil. Desse total, a PF identificou 118
endereços de supostos pedófilos que seriam responsáveis pela divulgação das imagens
na internet. Dos 118 endereços, a Polícia Federal chegou a 107 alvos concretos de
investigação e determinou 92 mandados de busca e apreensão, para investigar os
computadores deles, na busca por esse tipo de material.
"Temos 92 mandados em cumprimento e de 47 já recebemos as informações do
resultado da busca. Os demais encontram-se em execução ao longo do dia. Oito
prisões e centenas de DVDs e HDs com material pornográfico foram apreendidos",
disse o delegado Carlos Eduardo Sobral, responsável pela unidade de repressão a
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crimes cibernéticos.
As oito prisões foram feitas em cinco Estados: Espírito Santo (1), Mato Grosso (1),
Pernambuco (1), Rio Grande do Sul (2) e São Paulo (3). Os nomes e dados dos presos
são mantidos em sigilo pela PF, uma vez que os inquéritos tramitam em segredo de
Justiça.
A Polícia Federal classificou a operação como a "maior" já realizada em todo o
mundo para o combate a crimes de pornografia infantil e pedofilia em redes de
relacionamento da internet.
"A operação de hoje é a maior do mundo em combate à pornografia infantil em redes
de relacionamentos. A operação é uma resposta do Estado ao abuso de crianças e
adolescentes na internet. O Brasil não é produtor de larga escala de pornografia na
internet, mas é difusor", disse Sérgio Suiama, procurador do Ministério Público
Federal de São Paulo.
Nova legislação
No ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei que
estabelece punições mais rigorosas contra a pornografia infantil e crimes de
abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes na internet.
Pode ser punido com prisão entre quatro e oito anos aquele que "produzir, reproduzir,
dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou
pornográfica envolvendo criança ou adolescente". A pena é a mesma para quem
vender ou expuser material do tipo.
O documento também criminaliza --com pena de prisão de três a seis anos --quem
oferecer, trocar ou divulgar material com pedofilia. Para quem adquirir, possuir ou
armazenar, por qualquer meio, esse tipo de material, a pena prevista é de um a quatro
anos de prisão, podendo ser diminuindo em um ou dois terços, se a quantidade do
material for pequena.
O projeto determina que a expressão "cena de sexo explícito ou pornográfica"
compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades
sexuais explícitas ou insinuadas, ou a "exibição dos órgãos genitais de uma criança ou
adolescente para fins primordialmente sexuais".
CPI
A operação da PF ocorreu em parceria com a CPI da Pedofilia do Senado, que
investiga crimes cibernéticos relacionados a crianças e adolescentes. O senador
Magno Malta (PR-ES), presidente da comissão, disse acreditar que mais de 30
pedófilos sejam presos na operação da PF deflagrada nesta segunda-feira.
"Você não prende um pedófilo simples, mas um indivíduo que espalhou essa
pornografia em rede. Temos muito a comemorar nesse dia 18 em que se combate o
abuso e a exploração de crianças e adolescentes", disse o senador.
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Comissão revela milhares de casos de pedofilia em escolas católicas da Irlanda
da Folha Online
Milhares de crianças sofreram abusos sexuais sistemáticos em orfanatos, escolas e
reformatórios dirigidos pela Igreja Católica na Irlanda, revela uma investigação de nove
anos divulgada nesta quarta-feira em Dublin. A investigação afirma que os abusos
sexuais em instituições católicas para crianças irlandesas foram "endêmicos" entre 1930
e 1990.
A Igreja Católica tentou repetidamente impedir a publicação do relatório elaborado por
uma comissão independente irlandesa de inquérito sobre abuso infantil. A comissão
ouviu os depoimentos de milhares de pessoas, atualmente com idades entre 50 e 70
anos, que estudaram em mais de 250 instituições dirigidas pela igreja.
O relatório final de 2.600 páginas foi divulgado pelo juiz da Alta Corte Sean Ryan.
Segundo o texto, mais de 30 mil crianças consideradas criminosas ou vindas de famílias
não funcionais --o que inclui mães solteiras-- foram enviadas para a rede de escolas,
reformatórios, orfanatos e abrigos da década de 1930 até os anos 1990, quando a última
destas instituições foi fechada.
O relatório afirma que as crianças eram molestadas e abusadas de maneira endêmica nas
escolas para garotos, dirigidas pela ordem dos Irmãos Cristãos, e que os supervisores
aplicavam regras que aumentavam o risco deste tipo de crime. As instituições para
garotas, chefiadas pelas Irmãs da Misericórdia, registraram menos casos de abusos
sexuais, mas foram frequentes os casos de humilhação para que se sentissem sem valor.
"Em algumas escolas, um ritual de espancamento das garotas era rotineiro. As garotas
apanhavam com equipamentos desenhados para maximizar a dor e eram atingidas em
todas as partes do corpo", diz o relatório. "Denegrir a pessoa e a família era um hábito
amplamente difundido."
Verdade
As vítimas deste sistema pediram por anos que suas experiências fossem reveladas,
documentadas para que as crianças irlandesas não sofressem mais com tal tratamento.
As autoridades religiosas rejeitaram contudo as alegações como exageros e mentiras e
testemunharam à comissão dizendo que a responsabilidade pelos abusos é de pessoas
falecidas há anos.
O relatório propõem 21 formas do governo reconhecer os erros do passado, incluindo a
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construção de um memorial permanente, fornecer aconselhamento e educação às
vítimas e melhorar o atual serviço de proteção às crianças da Irlanda.
Mas as descobertas do relatório não serão usadas para processos criminais --em parte
porque os Irmãos Cristãos conseguiram processar a comissão em 2004 para que
mantivesse a identidade de seus membros em sigilo.
Assim, nenhum nome real, seja de vítimas ou de perpetradores dos abusos, aparece no
documento.
O governo irlandês já criou um sistema de compensação no qual pagou a 12 mil vítimas
de abuso uma média de US$ 90 mil. Cerca de 2.000 reclamações continuam em aberto.
As vítimas apenas recebem o pagamento se abrirem mão do direito de processar a igreja
e o Estado. Centenas rejeitaram esta condição e levaram seus carrascos e os
funcionários da igreja à corte.
O relatório divulgado nesta quarta-feira afirma ainda que as crianças que sofriam os
abusos não tinham como relatar o fato de maneira segura às autoridades, principalmente
os abusos sexuais de funcionários da igreja e outros colegas de instituições para garotos.
"O gerente não ouvia ou acreditava nas crianças quando reclamavam das atividades de
alguns dos homens que tinham responsabilidade sobre sua criação", diz o texto da
comissão. "Na melhor das hipóteses, os acusados eram trocados, mas nada era feito para
compensar o mal às crianças. Na pior, a criança era acusada e vista como corrompida
pela atividade sexual --o que garantia punição severa."
Com agências internacionais
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Justiça abre processo contra acusado de usar Orkut para pedofilia
da Folha Online
A 5ª Vara Federal Criminal de São Paulo aceitou denúncia do MPF-SP (Ministério
Público Federal de São Paulo) e abriu processo contra um usuário do Orkut acusado de
posse de pornografia infantil. Segundo a denúncia, o homem de 44 anos usava um perfil
na rede social para postar esse tipo de material.
Ele foi preso em flagrante durante a Operação Turko (anagrama da palavra Orkut),
deflagrada em maio pela Polícia Federal, para combater esse tipo de crime --dez pessoas
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foram presas na ação.
Durante a operação foram apreendidas na casa do acusado CDs com imagens
pornográficas e de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes. "O acusado
tentou justificar que colecionava as fotos com o objetivo de 'juntar provas' contra uma
suposta rede de pedofilia em Belo Horizonte", diz o MPF-SP, em nota. Esta é a
primeira denúncia da Operação Turko em São Paulo.
A operação teve como base a quebra de sigilo de 3.265 perfis do Orkut que foram
denunciados à Safernet nos últimos dois anos, com conteúdo de pornografia infantil. A
Safernet é uma ONG (organização não-governamental) que trabalha contra a
pornografia infantil e a pedofilia na internet.
Inicialmente, foram analisados pelos policiais 805 perfis do Orkut com suspeita de
divulgação de imagens de pornografia infantil. Desse total, a PF identificou 118
endereços de supostos pedófilos que seriam responsáveis pela divulgação das imagens
na internet. Dos 118 endereços, a Polícia Federal chegou a 107 alvos concretos de
investigação e determinou 92 mandados de busca e apreensão, para investigar os
computadores deles, na busca por esse tipo de material.
Legislação
No ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei que
estabelece punições mais rigorosas contra a pornografia infantil e crimes de abuso
sexual envolvendo crianças e adolescentes na internet.
Pode ser punido com prisão entre quatro e oito anos aquele que "produzir, reproduzir,
dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou
pornográfica envolvendo criança ou adolescente". A pena é a mesma para quem vender
ou expuser material do tipo.
O documento também criminaliza --com pena de prisão de três a seis anos --quem
oferecer, trocar ou divulgar material com pedofilia. Para quem adquirir, possuir ou
armazenar, por qualquer meio, esse tipo de material, a pena prevista é de um a quatro
anos de prisão, podendo ser diminuindo em um ou dois terços, se a quantidade do
material for pequena.
O projeto determina que a expressão "cena de sexo explícito ou pornográfica"
compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades
sexuais explícitas ou insinuadas, ou a "exibição dos órgãos genitais de uma criança ou
adolescente para fins primordialmente sexuais".
Endereço da página:
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Especialistas criticam decisão do STJ de não criminalizar sexo pago com menores
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AFONSO BENITES
da Agência Folha
Especialistas que atuam na área de defesa de crianças e adolescentes consideraram um
retrocesso a decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça) de não classificar como
crime um adulto pagar para manter relações sexuais com pessoas menores de 18 anos.
No dia 5 de maio, os ministros do STJ absolveram dois homens acusados de pagar para
manter relações com três jovens de 13, 14 e 15 anos, em Campo Grande (MS). Os
magistrados consideraram que um cliente ocasional não pode ser condenado por
exploração sexual porque não foi ele quem iniciou a adolescente na prostituição.
Neide Castanha, secretária executiva do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência
Sexual contra Crianças e Adolescentes, que reúne representantes do governo federal e
de organizações não governamentais, diz que a decisão do STJ afronta a legislação.
"Além de interpretar as leis, a Justiça serve para proporcionar um certo padrão ético e
moral para a sociedade. Nesse caso, os ministros ignoraram esse padrão", disse.
Para a secretária, o fato de se pagar a adolescentes por sexo já configura exploração
sexual. "Pela decisão entende-se que, se eu sou dona de um bordel, aí sim tem
problema. Agora, se eu sou consumidor do sexo de jovens, não tem problema. É como
se não pudéssemos mais combater a exploração sexual."
A procuradora de Justiça em Mato Grosso do Sul que atuou no caso, Ariadne de Fátima
Cantu Silva, diz que se sentiu perplexa com a decisão do STJ. "Estão praticamente
descriminalizando a prostituição infantil", afirmou à Folha.
A presidente do Comitê de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
de MS, Estela Scandola, disse que a decisão é "um desestimulador ao trabalho de
conscientização da população".
As três especialistas afirmaram que esperam que a decisão seja revertida no STF
(Supremo Tribunal Federal).
Procurado por intermédio da assessoria de imprensa, nem o STJ, nem o ministro relator
do caso, Arnaldo Esteves Lima, se pronunciaram sobre as críticas feitas à decisão até o
fechamento desta edição.
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18/02/2010 - 08h45
Relatório indica aumento de 38% em casos de pornografia infantil no Japão
da Folha Online
A polícia japonesa registrou um total de 935 casos de produção e distribuição de
pornografia infantil em 2009, um aumento de 38,3% em relação ao ano anterior, indica
um relatório preliminar da Agência Nacional de Polícia divulgado nesta quinta-feira.
Segundo o documento, o número de vítimas da pornografia infantil subiu 21,6% para
411, o maior número registrado pela ANP desde que começou a reunir estes dados, em
2000.
Já o número de casos de abuso sexual de crianças chegou a 335 em 2009, um aumento
de 9,1%. Já o número de vítimas do abuso subiu 8,8% e chegou a 347. Ambos os
números são os mais altos desde que as estatísticas sobre o tema começaram a ser
compiladas no Japão, em 1999, segundo a agência de notícias Kyodo.
Já o número de crianças que morreram vítimas do abuso chegou a 28. Em 2008, o
número de mortes relacionadas a abuso foi de 17.
O aumento significativo dos casos de pornografia infantil está relacionado com a
internet. Segundo o relatório, 507 dos 935 casos registrados pela polícia ocorreram na
web, quase o dobro que em 2008.
A lei atual, que data de 1999, proíbe a produção e a venda de fotos, vídeos e outros
materiais pornográficos com menores, assim como a posse uso comercial ou
distribuição.
No entanto, a posse a título individual deste tipo de produtos é autorizada, o que trai
críticas de vários países por falta de firmeza do Japão diante do problema.
O novo governo japonês centro-esquerda anunciou que pretende apresentar a proposta
de novas medidas para combater a pornografia infantil.
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Facebook descarta "botão do pânico" para denunciar pedofilia
da Folha Online
O Facebook descartou a possibilidade de incluir um "botão do pânico" nas páginas
principais da rede social para permitir que usuários denunciem suspeitos de pedofilia.
De acordo com um porta-voz da empresa, o Facebook se comprometeu, no entanto, a
aprimorar seu sistema de segurança.
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O chamado "botão do pânico" é uma criação da ONG Exploração Infantil e Proteção
Online (Ceop, na sigla em inglês), que combate o abuso infantil. Ao clicar no botão, o
usuário é levado a uma página com informações sobre piratas virtuais, vírus, material
abusivo, bullying on-line e comportamento sexual inadequado.
A ferramenta já é usada em outras redes sociais, como o Bebo, popular no Reino Unido.
Mas, de acordo com a Ceop, 75% das denúncias recebidas pela ONG são de usuários do
Facebook e por isso a organização está pressionando a rede a incluir o botão em seu
sistema.
Denúncias
Segundo o diretor da Ceop, Jim Gamble, a ferramenta é necessária para que as crianças
e os pais se sintam "seguras, com poderes e para que os criminosos sejam detidos".
"Essa é a chave", disse.
"O Facebook é um ambiente excelente, eles são especialistas em anunciar e se
relacionar com jovens, mas eles não são especialistas em proteção infantil", afirmou
Gamble.
Após uma reunião entre Gamble, representantes do Facebook e da ONG Beatbullying,
também de proteção contra abusos infantis, o porta-voz da rede social afirmou que a
rede social possui um sistema de denúncias "robusto".
"Esse sistema inovador foi desenvolvido a partir da análise de milhões de denúncias e
lida efetivamente com todos os tipos de abuso em potencial que vemos no site, desde a
menor infração das regras, como fotos inadequadas, até as extremamente raras situações
sérias que são rapidamente escaladas para o campo legal", afirmou.
Segundo o porta-voz, a rede social se comprometeu em aprimorar o sistema e incluir
links para os sites da Ceop e da Beatbullying em suas páginas de denúncia.
"Também exploraremos o a inclusão do botão da Ceop em nosso centro de segurança",
afirmou.
Pressão
A pressão para um reforço na segurança da rede social Facebook aumentou após a
condenação de Peter Chapman pela morte de Ashleigh Hall.
Hall, 17, conheceu Chapman, 33, por meio do Facebook, onde este se identificava como
Peter Cartwright, de 19 anos, usando fotos de um adolescente sem camisa.
Em outubro do ano passado, Chapman combinou de se encontrar com a jovem, que
disse a sua mãe que iria passar a noite na casa de uma amiga.
Chapman apareceu no local marcado dizendo ser o pai de Cartwright. Ele a levou de
carro para uma área afastada perto de uma fazenda em Sedgefield, no norte da
Inglaterra, onde Ashleigh foi estuprada e morta por asfixia.
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O homem, que tinha antecedentes criminais, foi condenado à prisão perpétua --tendo
que cumprir um mínimo de 35 anos-- depois de admitir o sequestro, estupro e
assassinato da adolescente.
O Facebook afirmou que a empresa estava "profundamente entristecida pela morte
trágica da jovem"
Na época, a rede social divulgou uma declaração alertando os usuários para que
evitassem encontros com pessoas conhecidas apenas da rede.
O Facebook ainda encorajou o uso das várias medidas disponíveis no seu site e na
internet para evitar contatos indesejados.
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Suspeito de pedofilia é preso em prédio comercial na zona sul do Rio
DIANA BRITO
da Sucursal do Rio
Um homem de 27 anos foi preso na manhã desta sexta-feira sob suspeita de pedofilia
em Botafogo, zona sul do Rio. Segundo a polícia, ele foi detido no prédio da Dataprev
(Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social), na rua Professor Álvaro
Rodrigues, onde trabalha.
CNBB reforça veto a padres homossexuais
Dom Cláudio diz que padres têm que ser punidos
Comissão vai definir orientações para evitar pedofilia na Igreja
Tocar em adolescente é diferente de tocar em criança, diz bispo
Ainda de acordo com policiais da Dcav (Delegacia da Criança e do Adolescente
Vítima), havia um mandado de prisão contra ele expedido pela Justiça, por ter praticado
violência sexual contra sua enteada, de 12 anos. O crime teria sido testemunhado pelo
irmão da vítima, de 8 anos.
A prisão faz parte de uma série de ações desencadeadas pela especializada, que, até a
próxima terça-feira (18), Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual, visa
cumprir mandados de prisão e concluir inquéritos envolvendo crimes sexuais.
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18/05/2010 - 09h27
Polícia Civil faz operação contra pedofilia no Rio
colaboração para a Folha, no Rio
Visando reprimir a pedofilia, policiais da Dcav (Delegacia da Criança e Adolescente
Vítima) do Rio desencadearam operação para acelerar inquéritos e cumprir cinco
mandados de prisão nesta terça-feira, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
Procuradoria realiza no Rio oficina contra pedofilia na internet
Desde o fim da semana passada, três pessoas foram capturadas: na sexta-feira (14), um
homem na sede da Dataprev, em Botafogo, zona sul do Rio; na segunda-feira ( 17), um
PM acusado de molestar a filha, em local não divulgado na zona norte; e, nesta terça
(18), um tio suspeito de abusar de três sobrinhas na Taquara, em Jacarepaguá, na zona
oeste.
A previsão do delegado Luiz Henrique Marques Pereira é de que os outros dois
suspeitos sejam presos ainda nesta terça.
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Procuradoria realiza no Rio oficina contra pedofilia na internet
Colaboração para a Folha, do Rio
Para combater a exploração infantil na internet, os Ministérios Públicos Federal e
fluminense e as ONGs SaferNet e Childhood promovem nesta terça-feira (18), Dia
Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, uma
oficina para alertar sobre os riscos na rede mundial de computadores.
A oficina, que deve acontecer das 9h às 18h, será ministrada no auditório da
Procuradoria no Rio (av. Nilo Peçanha, 31, centro). O evento baseia-se em pesquisa
sobre riscos e hábitos on-line feita pela SaferNet com 514 jovens do Estado de 10 a 17
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anos.
Entre os principais riscos estão aliciamento on-line, difusão de imagens pornográficas
de menores e o cyberbullying (hostilidade pela internet).
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Serviços de denúncia focam combate à exploração sexual contra crianças
da Reportagem Local
Nesta terça-feira, é lembrado o Dia Nacional de Luta contra o Abuso e Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes. A data foi escolhida devido a um crime que chocou
o país em maio de 1973, no Estado do Espírito Santo. Uma menina de oito anos
chamada Araceli foi raptada, drogada, violentada, morta e carbonizada.
Casos como este motivaram a adoção de um Plano Nacional de Enfrentamento da
Violência Sexual Infantojuvenil. Desde 2003, o Disque 100 da Secretaria Nacional de
Direitos Humanos já recebeu mais de 114 mil denúncias de abusos contra crianças.
Por dia, são cerca de 80 ligações, número que só vem aumentando, segundo Leila
Paiva, coordenadora do serviço. "A gente atribui isso as mobilizações sistemáticas que
têm sido feitas. Os Estados fazem grande divulgação, e a população tem respondido
mais", diz. A ligação é gratuita e as informações são enviadas para as autoridades
policiais.
De acordo com Paiva, dentre as denúncias recebidas destacam-se a violência sexual,
psicológica e também a negligência. A internet, diz ela, é outro meio facilitador de
agressão contra os menores. "A gente precisa preparar meninos e meninas para utilizar
essa ferramenta de forma segura", diz.
Segundo Paixa, além do Disque 100, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos criou
um e-mail que tem sido muito utilizado por adolescentes para denunciar práticas
abusivas. O endereço é: disquedenuncia@sedh.gov.br.

Endereço da página:
http://www1.folha.uol.com.br/folha/podcasts/ult10065u736943.shtml
Links no texto:
Leila Paiva
http://media.folha.uol.com.br/brasil/2010/05/18/leila_paiva.mp3

167

29/08/2010 - 10h15
País discute criar cadastro de pedófilo
LUIZA BANDEIRA
DE SÃO PAULO
Nome completo, endereço e foto de condenados por crimes sexuais contra crianças e
adolescentes podem passar a constar, por lei, em um cadastro nacional de pedófilos
disponível na internet. O projeto de lei que cria o banco de dados, da senadora Marisa
Serrano (PSDB-MS), deve ser votado pela Comissão de Direitos Humanos do Senado
na quarta-feira (1º). Se aprovado, vai para a Câmara.
A ideia divide opiniões. Alguns defendem o direito dos pais de proteger os filhos, e
outros dizem que o projeto é inócuo e inconstitucional.
Para a autora do projeto, "a sociedade tem o direito de saber onde residem os pedófilos
que deixaram a cadeia". Segundo ela, há risco de reincidência. "[A pedofilia] é questão
de saúde, que não muda com encarceramento."
Um caso que exemplifica a tese ocorreu em Luziânia (GO) no início do ano. Um
homem, que foi acusado de estuprar e matar seis jovens, já havia sido condenado por
violência sexual. Estava solto devido à progressão de pena.
DIVERGÊNCIAS
Pelo projeto, estarão no cadastro pessoas com condenação com trânsito em julgado (sem
recurso). Elas mesmas forneceriam e atualizariam suas informações, sob pena de
detenção e multa.
Para o delegado Luiz Henrique Pereira, da Delegacia da Criança e do Adolescente
Vítima, do Rio, a medida é eficaz "porque o pedófilo se vale da conquista da confiança
da vítima para cometer crimes." O banco de dados serviria, então, para que os pais
identificassem o criminoso durante essa aproximação.
Já o advogado Ariel de Castro, do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, diz
que o cadastro pode gerar "condenação perpétua" de pessoas, o que é proibido. "Não se
pode ter pena que ultrapasse [a pena fixada]", diz a procuradora de Justiça de SP
Valderez Abbud.
Para Genival França, da Comissão de Direitos Humanos da OAB, a lei é
inconstitucional por violar intimidade, honra e imagem dos agressores. O projeto já
passou pela Comissão de Constituição e Justiça, que verifica a constitucionalidade de
leis.
O psiquiatra Mauro Aranha diz que muitas vezes a pedofilia é cometida por parentes da
vítima. Já Castro diz que geralmente são usados nomes falsos e mudam a aparência após
a condenação, tornando o cadastro inócuo.
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O governo federal também se posicionou contra o projeto por meio da Secretaria
Especial de Direitos Humanos.
Para Carmen de Oliveira, secretária nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do
Adolescente, o banco dificulta o acompanhamento do criminoso. "Em vez de ter
vigilância, a gente perde contato, porque as pessoas vão atuar clandestinamente."
TRATAMENTO
O tratamento médico de agressores sexuais seria mais eficaz no combate à pedofilia do
que a criação do cadastro de pedófilos, segundo especialistas ouvidos pela Folha.
Uma das principais justificativas do projeto de lei para criar esse banco é que a condição
não desaparece apenas com a repressão penal.
A senadora diz concordar com a necessidade de tratamento, mas o projeto não oferece
nenhuma alternativa desse tipo para os agressores.
O psiquiatra Danilo Baltieri, do Ambulatório de Transtornos da Sexualidade da
Faculdade de Medicina do ABC, afirma que a prisão é necessária, mas não resolve o
problema. "A maioria que é presa sai das penitenciárias sem qualquer tipo de
intervenção psicossocial que possa reduzir a reincidência criminal."
Ele diz que é preciso treinar equipes médicas e psicólogos para atender melhor os
pacientes e, consequentemente, prevenir comportamentos inadequados. "Em geral, a
sociedade olha para esses indivíduos como monstros. Mas muitos padecem de doença
cujo controle não é possível sem tratamento. Muitos procuram, mas não o encontram."
O projeto brasileiro é inspirado em ideia implementada na Flórida (EUA).
O advogado Ariel de Castro destaca a necessidade de haver um acompanhamento dos
agressores sexuais após eles saírem das prisões, por meio de um cadastro acessível
apenas pelos órgãos públicos interessados.
Para o psiquiatra Mauro Aranha, é preciso pensar em formas de proteção à sociedade
que não somente criminalizem pessoas que também precisam ser tratadas.
De acordo com Aranha, os pais precisam ficar atentos ao comportamento dos filhos, às
suas companhias e aos sites que acessam para perceber se eles podem estar sendo
aliciados por pedófilos.
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Lei obriga escolas e hospitais do Rio a comunicar violência contra crianças
FÁBIO GRELLET
DO RIO
Uma lei que entrou em vigor nesta terça-feira no Estado do Rio obriga todas as
instituições de ensino e unidades de saúde públicos e privados a comunicar ao conselho
tutelar e à polícia todo caso de violência contra crianças e adolescentes que for
registrado por essas entidades.
A lei foi proposta pelo deputado estadual André Correa (PPS). "Vários casos de
violência não chegam aos estabelecimentos de saúde, em especial nos casos de
violência sexual e psicológica. É importante que os conselhos tutelares também sejam
notificados dos casos", afirma Correa.
As instituições que descumprirem a obrigatoriedade receberão multa que pode variar de
três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência,
conforme prevê o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).
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06/10/2010 - 10h35
Levantamento aponta 1.820 áreas de risco de exploração sexual nas estradas
federais
DE SÃO PAULO
Um levantamento divulgado nesta quarta-feira pela Polícia Rodoviária Federal
aponta 1.820 pontos de risco de exploração sexual de crianças e adolescentes no país.
Nordeste é região com mais pontos de risco
Leia a íntegra do mapeamento
Do total, 67,5% deles estão em áreas urbanas. A Polícia Rodoviária informou que,
nestes locais, o volume de veículos em circulação e a facilidade de interação prejudica o
trabalho de enfrentamento.
O mapeamento também mostrou que a exploração sexual de crianças e adolescentes está
quase sempre associada a outras práticas criminosas --como furto e venda e consumo de
drogas.
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Os dados fazem parte da quarta edição do Mapeamento de Pontos Vulneráveis à
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas Rodovias Federais 2009/2010,
uma parceria da Polícia Rodoviária Federal com a Secretaria Especial dos Direitos
Humanos da Presidência, a Organização Internacional do Trabalho, e a Childhood
Brasil.
Apesar de apontar o número de áreas de risco, os locais não foram divulgados --como
ocorreu em anos anteriores-- para, segundo a Polícia Rodoviária, não ocorrer "a
migração dos criminosos e preservar futuras ações repressivas".
Na edição anterior, em 2007, o levantamento apontava 1.819 pontos de vulnerabilidade
nas rodovias federais do país.
GRAU DE RISCO
Com base em questionários preenchidos pelos agentes da Polícia Rodoviária em cada
local visitado, foram atribuídos diferentes graus de risco aos pontos identificados -baixo, médio, alto e crítico.
"Esta gradação é fundamental para as ações preventivas e repressivas realizadas pela
Polícia Rodoviária Federal. Utilizando a escala de risco, a PRF pode definir locais
prioritários para enfrentamento, deslocando efetivo e solicitando apoio a outros órgãos
para combater o problema", disse o inspetor Hélio Derenne, diretor-geral do
Departamento de Polícia Rodoviária Federal.

21/10/2010 - 08h57
Mãe que matou agressor do filho é inocentada em São Carlos (SP)
LUIZA PELLICANI
COLABORAÇÃO PARA A FOLHA, DE RIBEIRÃO PRETO
O Tribunal do Júri de São Carlos (232 km de São Paulo) absolveu anteontem, pela
segunda vez, uma mulher que matou um adolescente que teria estuprado seu filho de
três anos --a Folha não publica o nome dela para preservar os filhos. A Promotoria não
pode mais recorrer da sentença.
Segundo a decisão do júri, tomada após 11 horas, ela foi absolvida por ter praticado o
crime em defesa do filho. Foram quatro votos a zero. Como a maioria decidiu pela
absolvição outros três jurados não chegaram a votar.
O advogado da mulher, Helder Clay Biz, disse que durante o júri cinco testemunhas de
acusação e apenas uma de defesa foram ouvidas. O depoimento da acusada durou 40
minutos.
"Não mudamos em nada a estratégia usada no último júri. Sabíamos que o fato de ela ter
feito justiça com as próprias mãos poderia atrapalhar, mas agora é definitivo", afirmou o
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advogado.
O crime ocorreu em 7 de fevereiro de 2006. A dona de casa matou Robson Xavier de
Andrade, 15, com uma faca de cozinha.
A mulher já havia sido absolvida por um júri em 14 de novembro de 2006, depois de
oito horas e meia de julgamento. Na época, foram cinco votos a favor da absolvição e
dois contra.
O promotor Marcelo Mizzuno recorreu da decisão do júri, alegando que ela foi contrária
às provas apresentadas durante o julgamento. No começo deste ano, a decisão foi
anulada pelo Tribunal de Justiça.
A Folha tentou falar ontem com o promotor, mas, por meio de um secretário, ele disse
que não comentaria o resultado do júri.
Segundo Biz, a mulher deixou o Fórum acompanhada dos cinco filhos e do marido e
pretende retomar sua rotina após ser inocentada.
O CASO
Em 7 de fevereiro de 2006, o marido da mulher acusada de matar Robson Xavier de
Andrade, 15, flagrou o jovem violentando sexualmente o filho do casal de três anos
num bambuzal, perto da casa deles, na zona rural do distrito de Santa Eudóxia.
O casal, o pai do acusado e o adolescente foram levados de carro à Delegacia de Defesa
da Mulher de São Carlos para que fosse registrado um boletim de ocorrência.
O adolescente estava sentado ao lado de seu pai na delegacia quando levou a facada no
pescoço. A arma do crime estava escondida na blusa da mãe da criança.
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23/02/2011 - 09h00
Abuso sexual de crianças cresce 60% em São Carlos (SP)
HÉLIA ARAUJO
DE RIBEIRÃO PRETO
O número de abusos contra crianças e adolescentes teve um crescimento de quase 60%
em São Carlos (a 232 km de SP). No ano passado foram registrados 147 casos, ante os
93 cadastrados nos quatro anos anteriores somados.
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Neste ano, já foram 18 casos, todos de abuso sexual. O mais recente foi descoberto na
última quarta-feira (16), quando um lixeiro de 32 anos e o irmão de 24 foram presos,
suspeitos de abuso sexual contra quatro crianças --de 8, 9, 10 e 11 anos.
Segundo a polícia, elas sofriam abuso havia pelo menos seis meses. A denúncia partiu
de uma tia das crianças, depois que elas foram passar férias em São Paulo.
No banho, a tia percebeu lesões no corpo das crianças, que contaram o abuso cometido
pai e pelo tio.
"Pelo menos 90% dos casos de abusos, sejam sexuais ou não, acontecem no âmbito
familiar. Por isso é importante dar ouvidos ao que as crianças relatam", afirmou a
psicóloga do abrigo infantil de São Carlos, Gisele Iori.
Segundo ela, também é importante observar marcas no corpo das crianças, mudanças
bruscas de comportamento e queda no rendimento escolar.
O conselheiro Marcos Alexandre da Fonseca, do Conselho Tutelar de São Carlos,
afirma que as denúncias são essenciais para ajudar as vítimas de abuso.
Normalmente, segundo Fonseca, as denúncias chegam por meio de vizinhos, amigos e
familiares. Órgãos públicos também solicitam apoio do Conselho para resolver alguma
suspeita.
"Professores, monitores de creches e profissionais da saúde têm que estar preparados
para observar possíveis casos de abusos."
CONFIANÇA
Segundo a secretária Roselene Mendes dos Santos (Cidadania e Assistência Social), um
dos motivos do aumento foi a confiança maior em denunciar os casos.
"Não podemos fechar os olhos e dizer que não aumentou o número de casos, mas
também aumentou a confiança da população para criar coragem e denunciar."
De acordo com ela, há um conjunto de políticas públicas que vem sendo executados no
sentido de identificar e inibir novos casos.
Os profissionais de educação, por exemplo, passaram por cursos para aprenderem como
identificar quando um menor está sendo vítima.
"Esse tipo de atrocidade causa danos muitas vezes irreversíveis e precisamos de todo
apoio para tentar frear o aumento dos casos."
As denúncias podem ser feitas anonimamente pelos números 0800-7710043, 153 ou
pelo 100.
Silva Junior/Folhapress
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Crianças do abrigo na cidade de São Carlos, no interior de SP, que sofreram algum
tipo de violência sexual
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24/02/2011 - 18h54
Ministra propõe pacto nacional para combater exploração sexual infantil
DE SÃO PAULO
Em entrevista no programa Bom Dia Ministro, produzido pela Secretaria de
Comunicação Social da Presidência da República, Maria do Rosário (Direitos
Humanos) falou sobre a campanha de mobilização para proteção dos jovens contra a
violência sexual.
Segundo ela, o governo pretende fortalecer os conselhos tutelares e as políticas de
proteção às crianças e adolescentes, além de desenvolver ações interministeriais.
Nesta sexta-feira (25), será lançada a Campanha de Enfrentamento da Violência Sexual
contra Crianças e Adolescentes.
No áudio abaixo, a ministra explica o objetivo da campanha e destaca que o governo
quer sensibilizar a sociedade sobre a importância da proteção das crianças durante o
carnaval.
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03/03/2011 - 08h12
Corte na área social paga aumento do Bolsa Família
BRENO COSTA
DE BRASÍLIA
Para garantir o maior reajuste já concedido pelo governo ao Bolsa Família desde a
criação do programa, em 2004, o governo de Dilma Rousseff cortou recursos de outras
ações sociais voltadas para jovens e mulheres.
Cerca de R$ 340 milhões inicialmente destinados a programas de combate ao trabalho
infantil e à violência sexual contra crianças e adolescentes foram remanejados para
garantir o aumento do principal programa de transferência de renda do governo, de
acordo com decreto publicado ontem no "Diário Oficial da União".
Dilma apontou políticas voltadas para jovens e mulheres como prioritárias em vários
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momentos da campanha eleitoral do ano passado.
Anteontem, na Bahia, em seu primeiro evento de caráter popular, Dilma anunciou
reajuste médio de 19,4% no valor dos benefícios pagos pelo Bolsa Família, congelados
desde setembro de 2009. No benefício básico, que passou de R$ 22 para R$ 32, o
aumento foi de 45,5%.
A medida aumentou em R$ 2,1 bilhões os gastos previstos no Orçamento deste ano,
exatamente um dia após a equipe econômica ter detalhado corte de R$ 53,5 bilhões nas
suas despesas.
Desses R$ 2,1 bilhões, R$ 1 bilhão já estava previsto no Orçamento, como margem para
ampliação do Bolsa Família. Outros R$ 755 milhões virão de crédito extraordinário que
ainda precisará ser aprovado no Congresso.
Os R$ 340 milhões restantes é que acabaram atingindo programas do próprio Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, responsável pela execução do Bolsa
Família.
Em nota, o ministério afirmou que "os programas citados não sofrerão
descontinuidade". Ainda de acordo com o ministério, os recursos "porventura
necessários" serão repostos "por conta de melhorias de gestão".
REMANEJAMENTOS
Os recursos para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil foram esvaziados em
R$ 27,6 milhões, equivalentes a 9% do previsto.
Na ação destinada a "assegurar proteção imediata e atendimento psicossocial a crianças
e adolescentes vítimas de violência, abuso ou exploração sexual", a redução foi de R$
6,2 milhões, 10% da verba prevista.
O Programa de Promoção da Inclusão Produtiva, principal "porta de saída" para os
beneficiários do Bolsa Família, também foi parcialmente sacrificado e perdeu 10%.
O ProJovem, perdeu R$ 34 milhões que estavam reservados para adolescentes de 15 a
17 anos.
A construção de um anexo ao prédio do Ministério do Desenvolvimento Social, orçada
em R$ 15 milhões, perdeu R$ 1,5 milhão.
Editoria de Arte/Folhapress

Colaborou JOÃO CARLOS MAGALHÃES, de Brasília
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06/04/2011 - 20h10
Adolescentes são detidos sob suspeita de estupros no Rio
DO RIO
Dois adolescentes foram detidos nesta quarta-feira sob suspeita de estuprar nove
meninos com idades entre 7 e 9 anos, em Quissamã, no norte fluminense. Todos
moravam perto ou eram vizinhos. Os suspeitos têm 17 e 15 anos.
Segundo o delegado titular da 130ª DP (Quissamã), Luís Armond, as crianças eram
agredidas e ameaçadas para que o ato sexual acontecesse. De acordo com Armond, um
cachorro de um dos menores era usado para intimidar as vítimas.
A polícia afirma que a violência ocorria, principalmente, nos banheiros de uma vila
operária, onde há quadras de esportes e funciona o Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil (PETI) do governo federal, voltado para crianças e adolescentes de até
16 anos. O local fica entre os municípios de Quissamã e Carapebus.
Ainda de acordo com o delegado Armond, o adolescente de 15 anos também levava as
crianças para casa, onde promovia "festinhas", porque costumava ficar sozinho.
Os adolescentes infratores foram encontrados depois que os responsáveis pelas
crianças se reuniram e registraram ocorrência dos abusos.
As crianças foram levadas, a pedido da polícia, para o Hospital Municipal de Quissamã,
onde os médicos constataram lesões nos órgãos sexuais e machucados. No início da
noite de hoje, eles foram para o Instituto Médico Legal de Macaé, onde será feito o
laudo pericial.
Segundo o delegado, os suspeitos foram encaminhados para o Ministério Público com
pedido de internação. Já as vítimas receberão atendimento psicológico.
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Designer acusado de estupros seriais é preso na Paraíba
RAPHAEL VELEDA
DE SÃO PAULO

Está preso, em João Pessoa (PB), um homem acusado de ter abusado sexualmente de
dezenas de crianças e adolescentes em seis Estados. Fábio Pereira de Souza, 43, foi
encontrado no dia 25 de julho, graças ao retrato falado feito por uma das vítimas, uma
menina de 13 anos, raptada na zona sul da capital paraibana, em julho, e estuprada.
Ele foi preso na semana passada em Campina Grande (PB), a 120 km de João Pessoa, e
confessou os crimes, segundo a delegada de proteção à Criança e o Adolescente do
Estado, Joana D'arc Sampaio Nunes. "Ele é usuário de crack, cocaína e álcool e
responsabilizou as drogas pelo comportamento", disse ela.
Carioca, Souza usava um nome falso (Abner Machado Pereira) e era procurado em
Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia e no Rio Grande do Norte, além do Rio de Janeiro,
onde tem uma filha adolescente.
Na Paraíba, ele é suspeito de 16 crimes sexuais. De acordo com a delegada, todas as
vítimas reconheceram o agressor. Uma delas, de 13 anos, está grávida de quatro meses e
afirma que Souza é o pai da criança.
Segundo a polícia, ele abordava as vítimas, todas do sexo feminino, em um Corsa preto
com vidros escuros ou em uma motocicleta. "Ele parava a menina para pedir uma
informação e, quando ela estava perto, segurava pelo braço ou ameaçava com uma arma
de fogo, para que a vítima o acompanhasse", conta a delegada.
"Ele levava a menina para um apartamento ou para um local ermo, como uma praia
deserta, e realizava todo tipo de violência. Sexo anal, vaginal, oral, masturbação...",
completa Joana D'arc.
O suspeito, segundo a polícia, dopava as vítimas mais novas --há crianças de nove e 11
anos entre as vítimas-- com cachaça e medicamentos de uso restrito.
Souza, que é webdesigner, vivia com uma mulher e três filhos pequenos. "Ela diz que
não sabia que ele praticava esses crimes, mas imaginava que ele fazia algo errado por
causa do envolvimento com as drogas", relata a delegada.
Souza está preso em uma delegacia de João Pessoa, mas deve ser transferido para um
presídio de segurança máxima, já que relatou sofrer ameaças de morte de outros presos.
Ele ainda não tem advogado.

02/09/2011 - 12h40
Terapia em grupo é eficaz contra trauma por abuso sexual
SABINE RIGHETTI
ENVIADA A ÁGUAS DE LINDOIA (SP)
Falar abertamente e em grupos de terapia sobre abuso sexual com crianças vítimas desse
tipo de violência traz resultados rápidos.
É o que indica um estudo feito pela pesquisadora Luisa Habigzang, da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, coordenada pela psicóloga Silvia Koller.
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Elas avaliaram a redução dos sintomas psicológicos resultantes de abuso sexual em 49
meninas.
O grupo considerou como violência toda forma de contato sexual que saísse do
desenvolvimento "normal" de uma criança, incluindo exposição a pornografia.
Primeiro, as pesquisadoras ensinaram às crianças o que é violência sexual. Depois,
ativaram a "memória traumática" das crianças e fizeram um trabalho de reestruturação
dessa memória.
Por último, trabalharam conceitos de sexualidade e medidas de autoproteção.
Em quatro meses, todas as pacientes tiveram uma melhora significativa, que tem se
mantido estável nos últimos 18 meses.
"Em geral, tratamentos para casos de abusos não falam abertamente sobre sexualidade e
são feitos individualmente", destaca Koller.
"Muitos duram anos, sem resultados efetivos."
Crianças vítimas de abuso costumam ter baixo rendimento escolar, ansiedade e são mais
agressivas.
Das 49 meninas acompanhadas, 37 foram abusadas por um membro da família.
O modelo de tratamento foi adotado por prefeituras de 27 cidades do Rio Grande do
Sul.

Iniciar impressão | Voltar para página
Endereço da página: http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/969386-terapiaem-grupo-e-eficaz-contra-trauma-por-abuso-sexual.shtml
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14/03/07 - 12h22 - Atualizado em 14/03/07 - 13h08
Menor conta drama de ter sido suspeito de matar menina
Durante a investigação do crime, rapaz de 17 anos ficou afastado do trabalho.
Mãe de Gabrielli diz foi uma injustiça o que fizeram com adolescente.
Glauco Araújo Do G1, em São Paulo

Polícia prendeu pedreiro que matou Gabrielli
Durante os dez dias de investigação da morte de Gabrielli, de 1 ano e meio, em Joinville
(SC), um adolescente de 17 anos passou sete dias como o principal suspeito do crime.
Ele foi apontado como a última pessoa a ter sido vista com a menina.

A vida do adolescente mudou tanto que teve de deixar o trabalho neste período. A
suspeita ainda provocou problemas familiares, pois a mãe do garoto está em estado de
choque.

Gabrielli morreu no dia 3. Ela foi levada a um culto em um templo da Igreja Adventista
do Sétimo Dia e sumiu depois de ficar em uma sala para brincar com outras crianças. A
menina foi encontrada dentro do tanque batismal do templo, com sinais de violência
sexual e estrangulamento.
saiba mais




Preso faz reconstituição de crime em igreja
Homem confessa crime em igreja, diz polícia
Suspeito de matar garota em igreja presta depoimento
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Rapaz de 17 anos é suspeito de matar menina em igreja
"Para onde olho, vejo ela brincando"
Igreja lamenta morte de menina achada em pia batismal
Família de menina morta em igreja pede justiça

O rapaz contou que tem um relacionamento estreito com a família de Gabrielli, viu a
menina crescer e jamais teria coragem de cometer tal brutalidade.

Ele se viu livre das suspeitas da polícia depois da prisão de um pedreiro, de 22 anos, na
segunda-feira (12). Agora, o adolescente tenta retomar a rotina. "Voltei a trabalhar esta
semana. Fiz o que pude para ajudar a polícia. O que mais queria era que a verdade fosse
descoberta", explicou.
Ele disse ainda que não decidiu se vai passar por um tratamento psicológico. "Meus
pais vão resolver isso. Eles estão muito abalados. Preliminarmente, não vejo
necessidade."
Convívio familiar
Andréia Pereira, de 26 anos, mãe de Gabrielli, disse que conhece o adolescente e nunca
acreditou que ele pudesse ser o autor do crime. "Foi uma injustiça o que fizeram. Ele
viu minha filha crescer", explicou.
Andréia, apesar de abalada com a perda da filha, ainda consegue pensar em ajudar o
adolescente e acha que ele deve procurar um psicólogo para evitar traumas futuros. "Ele
é muito novo para passar pelo que passou. Foi uma pressão muito grande. Queriam que
soubesse de uma coisa que ele não sabia. Eu acho que não custa nada passar por um
psicólogo. Além disso, a mãe dele também está muito abalada", contou.

28/03/07 - 19h18 - Atualizado em 29/03/07 - 08h01
Dossiê: 10% dos registros em delegacia no Rio envolvem menores
Tráfico é o principal motivo de apreensão de menores.
91% das crianças ou adolescentes detidos foram vítimas de violência.
Alba Valéria Mendonça Do G1, no Rio
Levantamento feito pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) mostra que, dos mais de
18 mil registros feitos em todas as delegacias do estado, cerca de 10%, ou seja, 1.890
casos tinham menores como vítimas ou infratores. Um número considerado altíssimo
pela diretora do ISP Ana Paula Miranda.
"Isso é alarmante. E o mais trágico é que o abuso normalmente é praticado por alguém
que tem um parentesco com o menor. A agressão na maioria das vezes (71,7%) ocorre
dentro da própria casa da vítima", detalhou a diretora.
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A pesquisa que deu origem ao primeiro dossiê sobre menores no Rio foi lançado nesta
quarta-feira (28) durante a Semana Estadual da Juventude e entregue ao superintendente
da Juventude Rodrigo Abel.
91% das crianças apreendidas sofrem violência
A princípio, os dados que mostram que em 2006 houve uma redução de 52% no número
de menores infratores e de 25% entre os menores vítimas de violência, no estado do
Rio, com relação ao levantamento feito em 2002, podem parecer animadores. Mas, de
acordo com Ana Paula Miranda, eles preocupam, mascaram a realidade e mostram que
não existe uma gestão integrada de políticas públicas voltada para crianças e
adolescentes. Dos 1.890 casos de menores registrados no ano passado, em 90,8% deles,
a criança ou adolescente foi vítima de algum tipo de violência.
"Esses números, na verdade, mostram que não há nada a ser comemorado. Temos
certeza que o índice de subnotificações é muito alto", ressalta Ana Paula.
A maioria, 37%, sofreu alguma agressão, enquanto 13,7% foi vítima de ameaça, 13,1%
se machucou em acidente de trânsito e 4,9% sofreu atentado violento ao pudor. Segundo
Ana Paula, embora esteja relacionada apenas como a quarta maior violência praticada
contra um jovem, os índices de abuso sexual de crianças e adolescentes equivale a
63,2% de todos os casos registrados no estado.
Menor cada vez mais envolvido no tráfico de drogas
O dossiê mostra que desde 1995, crianças e adolescentes estão cada vez mais
envolvidos com o tráfico de drogas. No ano passado, 87,3% dos apreendidos eram do
sexo masculino, a maioria com idade variando entre 15 e 17 anos. Os registros mostram
809 ocorrências por tráfico, 693 por roubo, 391 por furto e 350 por porte de arma de
fogo.
Entre os menores detidos, 61,9% moram no Rio e deste total, 45,8% vivem na Zona
Norte da cidade. Apesar de afirmar que a pesquisa que deu origem ao dossiê não é
conclusiva, Ana Paula diz que toda a sociedade precisa se engajar para mudar a situação
no estado.
"Mesmo com a redução dos índices, o dossiê mostra que houve um agravamento das
situações. As crianças e os adolescentes estão convivendo mais com armas letais e com
a violência. Desde 1995, o tráfico está usando esses menores. O cenário não poderia ser
pior", lamentou Ana Paula.
Superintendente promete ações
O superintendente estadual para a Juventude, Rodrigo Abel, disse que, baseado no
dossiê, em 60 dias irá preparar um relatório que será encaminhado ao governo do estado
apontando ações e medidas voltadas para os jovens, como programas educacionais e de
ingresso no mercado de trabalho. Ele disse que vai ser formada uma comissão com 11
secretarias para discutir políticas públicas voltadas para os jovens.
"Em 90 dias, junto com a sociedade civil, vamos implementar um conselho comunitário
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para discutir a questão dos jovens", disse Rodrigo Abel.
A Semana Estadual da Cultura, segue com palestras até quinta-feira (29), no Palácio
Guanabara, em Laranjeiras na Zona Sul do Rio. Na sexta-feira (30), às 21h30m o evento
será encerrado com um, no Circo Voador, na Lapa, no Centro, com Mundo Livre S/A,
MV Bill e Afro Reggae. A entrada é franca.

29/03/07 - 19h32 - Atualizado em 29/03/07 - 20h03
Vereadores são presos por exploração sexual de adolescentes
Vítimas, com idades de 13 a 17 anos, denunciaram o crime em Sapé, na Paraíba.
De acordo com o Ministério Público, os donos dos motéis podem ter ligação com o
caso.
Do G1, com informações da TV Cabo Branco
Dois vereadores da cidade de Sapé, na Paraíba, foram indiciados sob suspeita
de participação em um esquema de exploração sexual de oito adolescentes. Segundo a
polícia, a denúncia foi feita pelas próprias meninas, que têm entre 13 e 17 anos. Elas
eram aliciadas por uma mulher e levadas para três motéis da cidade, que foram fechados
pela Justiça.
De acordo com o Ministério Público, os donos dos motéis podem ter ligação com o
caso. Os promotores dizem, também, que Sapé está na rota da rede de exploração sexual
infantil da Paraíba. As oito adolescentes foram encaminhadas para o Conselho Tutelar e
estão sob proteção da Justiça.

14/05/07 - 10h37 - Atualizado em 14/05/07 - 16h24
Maioria dos projetos de data são homenagens
Dos 30 projetos apresentados para a criação de datas, 21 tratam de homenagens.
Outras 7 proposituras abordam temas relacionados à saúde.
André Luís Nery Do G1, em São Paulo
Entre os 30 projetos apresentados na atual legislatura para criação de datas no
calendário oficial, 21 deles (ou 70%) tratam de homenagens, segundo levantamento do
G1. Outras sete proposituras tratam da conscientização e alerta sobre temas
relacionados à saúde.
Devido à canonização de Frei Galvão pelo Papa Bento XVI, a Câmara aprovou na
semana passada uma data (11 de maio) em homenagem ao religioso.
Leia também:
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Datas são 10% da produção parlamentar
No grupo das homenagens, estão ainda propostas para a instituição do “Dia Nacional do
Ouvidor”, de Geraldo Thadeu (PPS-MG); “Dia Nacional do Engenheiro Ambiental”, de
Nilmar Ruiz (DEM-TO); “Dia Nacional do Despachante Documentalista”, de Arnaldo
Faria de Sá (PTB-SP); e o "Dia Nacional do Guarda Municipal", de Celso
Russomanno (PP-SP).
Há ainda as proposituras que criam o “Dia Nacional do Turismo", de Max Rosenmann
(PMDB-PR); “Dia Nacional do Ciclista”, de Solange Amaral (DEM-RJ); "Dia Nacional
do Poeta", de Inocêncio Oliveira (PR-PE); “Dia Nacional do Espiritismo”, de Gorete
Pereira (PR-CE); "Dia Nacional do Frevo", de Ana Arraes (PSB-PE); e "Dia Nacional
das Etnias", de Ruy Pauletti (PSDB-RS).
Sobre questões relacionadas à saúde, os parlamentes propõem a instituição do “Dia
Nacional de Combate à Sífilis Congênita”, de Chico D'Angelo (PT-RJ); “Dia do Alerta
sobre o uso nocivo do Álcool”, de Neilton Mulim (PR-RJ); “Dia Nacional de Atenção à
Dislexia”, de Milton Monti (PR-SP); e “Dia Nacional do Doador Voluntário de Medula
Óssea”, de Alice Portugal (PCdoB-BA).

Lista de projetos para criação de datas apresentados nesta legislatura

Autor

Data criada

Apresentação

Celso Russomanno (PP-SP) Dia Nacional do Guarda Municipal

9 de maio

Jovair Arantes (PTB-GO)

Dia Nacional da Cultura Hip-hop

9 de maio

Clodovil Hernandes (PTCSP)

Dia da Mãe Adotiva

8 de maio

Frank Aguiar (PTB-SP)

Dia da Batalha do Jenipapo

3 de maio

Chico D'Angelo (PT-RJ)

Dia Nacional de Combate à Sífilis
Congênita

27 de
fevereiro

Fátima Bezerra (PT-RN)

Dia Nacional de Combate à Homofobia

8 de fevereiro

Milton Monti (PR-SP)

Dia Nacional de Atenção à Dislexia

2 de maio

Paulo Roberto (PTB-RS)

Dia Nacional de Conscientização da
Hemofilia

10 de abril

Alice Portugal (PCdoB-BA)

Dia Nacional do Doador Voluntário de
Medula Óssea

27 de março

Paulo Paim (PT-RS)

Dia Nacional de reflexão do "Cantando as
14 de março
Diferenças"

José Guimarães (PT-CE)

Dia Nacional da Consciência Negra

7 de março

Max Rosenmann (PMDB-

Dia Nacional do Turismo

13 de
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PR)

fevereiro

Neilton Mulim (PR-RJ

Dia do Alerta sobre o uso nocivo do
Álcool

25 de abril

Neilton Mulim (PR-RJ)

Dia Nacional da Segurança Pública

8 de fevereiro

Neilton Mulim (PR-RJ)

Dia Nacional da Imigração Italiana

6 de fevereiro

Neilton Mulim (PR-RJ)

Dia Nacional da Imigração Portuguesa

6 de fevereiro

Ana Arraes (PSB-PE)

Dia Nacional do Frevo

8 de fevereiro

Arnaldo Faria de Sá (PTBSP)

Dia Nacional do Despachante
Documentalista

18 de abril

Arnaldo Faria de Sá (PTBSP)

Dia da Tolerância e Respeito entre os
Povos

26 de abril

Solange Amaral (DEM-RJ) Dia Nacional do Ciclista
Sandro Mabel (PR-GO)

25 de abril

Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte 24 de abril

Inocêncio Oliveira (PR-PE) Dia Nacional do Poeta

18 de abril

Angelo Vanhoni (PT-PR)

18 de abril

Dia Nacional da Educação Ambiental

Geraldo Thadeu (PPS-MG) Dia Nacional do Ouvidor

18 de abril

Professor Ruy Pauletti
(PSDB-RS)

Dia Nacional das Etnias

18 de abril

Paulinho da Força (PDTSP)

Dia Nacional do Auditor-Fiscal do
Trabalho

12 de abril

Nilmar Ruiz (DEM-TO)

Dia Nacional do Engenheiro Ambiental

29 de março

Otavio Leite (PSDB-RJ) e
outros

Dia de Santo Antônio de Sant'Anna
Galvão

14 de março

Francisco Dornelles (PPRJ)

Dia de Santo Antônio de Sant'Anna
Galvão

11 de abril

Gorete Pereira (PR-CE)

Dia Nacional do Espiritismo

5 de março

Projetos aprovados
Projetos sobre homenagens e sobre temas relacionados à área da saúde também são
maioria entre os 33 que foram aprovados pelo Congresso entre 1999 e abril de 2007,
segundo levantamento do G1. Vinte deles tratam de homenagens e sete, de questões da
saúde.
No grupo das homenagens, foram aprovadas as proposituras que instituíram o "Dia
Nacional do Forró", de Luiza Erundina (PSB-SP); "Dia Nacional da Juventude", de
Alcione Athayde (PPB-RJ); "Dia Nacional do Idoso", de Welinton Fagundes (PL-MT);
"Dia da Bíblia", de Eber Silva (PDT-RJ); "Dia do Radialista", de Sandes Júnior (PPGO); e "Dia da Televisão", de Duilio Pisaneschi (PTB-SP).
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Já entre os projetos aprovados que tratam da conscientização e alerta sobre temas
relacionados à saúde, podemos citar os que instituíram o "Dia Nacional da Saúde
Bucal", de Ricardo Ferraço (PSDB-ES); "Dia Nacional de Combate ao Glaucoma", de
Pedro Canedo (PSDB-GO); e "Dia Nacional de Combate à Psoríase", do
senador Delcidio Amaral (PT-MS).

Lista de datas comemorativas criadas entre 1999 e 2007, segundo a Câmara.

Autor

Data criada

Nelson Marchezan (PSDBDia da Imprensa
RS)
Rita Camata (PMDB-ES)

Dia Nacional de Combate ao Abuso e exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes

Ano
1999
2000

Artur da Távola (PSDB-RJ) Dia Nacional do Choro

2000

Duilio Pisaneschi (PTB-SP) Dia da Televisão

2001

Eduardo Barbosa (PSDBMG)

Dia Nacional das APAES

2001

Eber Silva (PDT-RJ)

Dia da Bíblia

2001

Marcelo Déda (PT-SE)

Dia Nacional da Ciência

2001

Ubiratan Aguiar (PSDBCE)

Dia Nacional do Livro Infantil

2001

Ronaldo Vasconcellos
(PFL-MG)

Dia do Bacharel em Turismo

2002

Senado Federal

Dia Nacional de Prevenção e Combate à
Hipertensão Arterial

2002

Senado Federal

Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária

2002

João Matos (PMDB-SC)

Dia Nacional da Adoção

2002

Ricardo Ferraço (PSDB-ES) Dia Nacional da Saúde Bucal

2002

Pedro Canedo (PSDB-GO)

Dia Nacional de Combate ao Glaucoma

2002

Iédio Rosa (PMDB-RJ)

Dia Nacional da Defensoria Pública

2002

Iédio Rosa (PMDB-RJ)

Dia Nacional do Consumidor

2002

Alcione Athayde (PPB-RJ)

Dia Nacional da Juventude

2002

Sérgio Novais (PSB-CE)

Dia Nacional da Água

2003

Paulo Paim (PT-RS)

Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de
Deficiência

2005

Vanessa Grazziotin
(PCdoB-AM)

Dia Nacional de Combate à Pirataria e a
Biopirataria

2005

Roberto Gouveia (PT-SP)

Dia Nacional em Memória das Vítimas de

2005
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Acidentes e Doenças do Trabalho
Antônio Carlos Magalhães
Neto (PFL-BA)

Dia Nacional de Combate à Pobreza

2005

Eduardo Barbosa (PSDBMG)

Dia Nacional da Assistência Social

2005

Hidekazu Takayama (PSBDia Nacional da Imigração Japonesa
PR)

2005

Luiza Erundina (PSB-SP)

Dia Nacional do Forró

2005

Celso Russomanno (PPBSP)

Dia Nacional de Conscientização da Esclerose
Múltipla

2006

Delcidio Amaral (PT-MS)

Dia Nacional de Combate à Psoríase

2006

Welinton Fagundes (PLMT)

Dia Nacional do Idoso

2006

Sandes Júnior (PP-GO)

Dia do Radialista

2006

Papaléo Paes (PMDB-AP)

Dia Nacional da Língua Portuguesa

2006

Laura Carneiro (PFL-RJ

Dia do Profissional de Educação Física

2006

Neucimar Fraga (PL-ES)

Dia Nacional do Líder Comunitário

2006

Lobbe Neto (PSDB-SP)

Dia Nacional do Biomédico

2006

18/05/07 - 12h47 - Atualizado em 18/05/07 - 16h03
Polícia Rodoviária localiza 1.918 pontos de prostituição infantil
Pontos vulneráveis à exploração sexual ficam nas estradas federais.
Postos de combustíveis, bares e casas de prostituição são considerados locais críticos.
Do G1, em São Paulo
Levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF) aponta a existência de 1.918 pontos
vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes nos 60 mil quilômetros
de estradas federais. Os números foram divulgados nesta sexta-feira (18), Dia de
Combate ao Abuso e Exploração Sexual.

O mapeamento é feito permanentemente pela instituição. Até o fim de 2006, eram 1.222
pontos. Em 2005, foram registrados 855 pontos.

Para a Polícia Rodoviária, o aumento no índice não reflete o crescimento dos casos. Os
policiais dizem que houve maior aparelhamento da instituição nesse período.
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Mapeamento da Polícia Rodoviária é usado em planejamento de ações contra
exploração sexual infantil
Estatísticas
Segundo o levantamento, o estado que concentra maior número de pontos vulneráveis à
prostituição infantil é Minas Gerais (290), seguido do Rio Grande do Sul (217). Rio
Grande do Norte e Pará ficam em terceiro lugar, com 135 pontos, cada um.
A Polícia Rodoviária destaca que Minas Gerais não pode ser considerado o estado "mais
problemático" por apresentar 290 prováveis pontos de exploração sexual de crianças e
adolescentes. Segundo a instituição, o número de pontos não reflete a quantidade de
menores em situação de risco. Em um único local, o número de menores exploradas
pode variar. A PRF informa que "não se pode afirmar qual estado possui pior quadro".
Conselhos Tutelares
Em 2006, a Polícia Rodoviária Federal encaminhou 127 crianças e adolescentes em
situação de risco aos Conselhos Tutelares. Em 2007, foram flagradas 65 menores na
mesma condição.
Os pontos considerados críticos são os pátios de postos de combustíveis, bares,
restaurantes e casas de prostituição às margens das rodovias.
O relatório é elaborado pela Divisão de Combate ao Crime, com apoio da Coordenação
de Inteligência e das delegacias da PRF. O mapeamento é usado no planejamento de
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ações de prevenção e repressão à exploração sexual de crianças e adolescentes nas
estradas.

18/05/07 - 14h09 - Atualizado em 18/05/07 - 14h51
SP cria comissão para enfrentar violência e abuso sexual contra a criança
Professores de escolas públicas serão orientados para detectar possíveis vítimas.
Secretarias municipais terão trabalho coordenado para combater maus tratos.
Do G1, em São Paulo
O prefeito Gilberto Kassab (DEM) anunciou nesta sexta-feira (18) a criação da
Comissão Municipal de Enfrentamento à violência, Abuso e Exploração Sexual contra
Crianças e Adolescentes, que vai receber denúncias e repassá-las às secretarias
municipais que lidam com o tema. O decreto foi publicado no Diário Oficial.
Professores da rede pública serão orientados a identificar e encaminhar possíveis casos
de exploração sexual doméstica. A comissão terá reuniões quinzenais para promover a
articulação com hospitais municipais e estaduais.
Autorama
A Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de São Paulo que investiga
abusos sexuais contra crianças e adolescentes no local conhecido como Autorama,
dentro do Parque do Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo, cobrou mais policiamento e
melhor iluminação para impedir a ação de aliciadores.
Caminhada
Uma caminhada para marcar o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes aconteceu nesta sexta no Centro de São Paulo e
reuniu cerca de 70 pessoas, segundo informações da Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social.
A data foi escolhida em razão de um crime cometido em 1973, o Caso Araceli, em que
uma menina de 8 anos foi cruelmente assassinada após ter sido estuprada em Vitória.
Durante a caminhada, integrantes de entidades sociais e órgãos públicos fizeram
panfletagem para esclarecer a população sobre as diversas formas de abuso e violência
sexual. Eles também divulgaram o telefone 100 que recebe denúncias de abuso contra
crianças e adolescentes.

18/05/07 - 14h49 - Atualizado em 18/05/07 - 14h49
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Hotéis do CE lançam campanha contra prostituição infantil
Hoje é Dia de Combate ao Abuso e Exploração Sexual.
Caminhadas, debates, vigílas e novo programa marcam a data.
Do G1, com informações do Jornal Hoje

Caminhadas, debates e vigílias em todo o país marcam o Dia de Combate ao Abuso e
Exploração Sexual nesta sexta-feira (18). No Ceará, foi lançada uma campanha
para combater esse tipo de crime.
Em diversos pontos de Fortaleza (CE), é possível flagrar meninas se prostituindo. Em
uma avenida na periferia da cidade, distante da área turística, a rede de exploração
sexual é evidente e alimentada por clientes que procuram programas baratos com
garotas que mal chegaram à adolescência.
saiba mais


Polícia Rodoviária localiza 1.918 pontos de prostituição infantil

Uma menina diz que há clientes de todas as profissões: engenheiros, advogados,
delegados e empresários. "Eles gostam de menina novinha. É o que eles falam", diz
outra garota.

Para ajudar a combater esse problema, a associação dos hotéis do Ceará está lançando
uma campanha para evitar a entrada de crianças e adolescentes para prostituição. "O
recepcionista pede a documentação à jovem e, caso ela seja menor, não será atendida
dentro dos nosso hotéis", diz Manoel Linhares, presidente da entidade.

Denúncias
Denunciar e ajudar as vítimas também são medidas importantes, segundo especialistas.
Em todo o país, as denúncias revelam a dimensão do problema: a média diária de
ligações ao Disque-Denúncia (que atende no número 100) triplicou nos últimos dois
anos. O Distrito Federal é o estado que mais denuncia.
Em Salvador (BA), uma mulher carrega as lembranças de ter sofrido abuso sexual aos
10 anos. Mas a história dela também é de superação. Hoje, Vera Lúcua Guimarães
mantém um abrigo para as pessoas que passaram pela situação. "O meu desejo, na
época, era que o agressor fosse punido, mas isso não aconteceu", diz ela. "Então, fiquei
muito magoada, senti que eu não fui protegida o suficiente. Com o passar dos anos, tive
contade de ajudar as pessoas que passaram pela mesma coisa que eu."
14/06/07 - 08h43 - Atualizado em 14/06/07 - 08h55
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Acusada de matar babá de 11 anos é julgada
Roberta Rolim e o marido teriam assassinado menina em 2005, no Pará.
Ela já foi condenada a 38 anos de prisão e teve direito a novo julgamento.
Do G1, em São Paulo, com informações do Portal ORM

Marielma foi assassinada de forma violenta em novembro de 2005 (Foto: Reprodução/
Portal ORM)
O segundo julgamento de Roberta Sandreli Rolim, acusada de envolvimento na morte
da menina Marielma de Jesus Sampaio, de 11 anos, começou na manhã desta quintafeira (14) em Belém (PA). É a segunda vez que Roberta enfrenta o júri. Ela já foi
condenada a 38 anos de prisão em regime fechado no ano passado, mas teve direito a
novo julgamento porque a pena ultrapassou 20 anos.
Segundo o processo, Roberta e o marido Ronivaldo Guimarães mataram Marielma, que
trabalhava como babá na casa deles. O crime ocorreu em novembro de 2005. A
acusação diz que Guimarães teria atacado a criança com um banco de madeira. Roberta
o teria auxiliado no crime e, inicialmente, assumiu a autoria do delito. Mas depois ela
disse que o marido foi o único autor do assassinato.
saiba mais






Acusado de matar babá é condenado a 52 anos de prisão
Acusado de matar babá de 11 anos culpa mulher pelo crime
Acusado de violentar e matar babá de 11 anos é julgado
Acusada de matar babá nega crime e chora no julgamento
Acusada de matar babá é condenada a 37 anos de prisão

Guimarães já foi condenado a 52 anos de prisão. O primeiro jugamento ocorreu em
2006. Em maio deste ano, ele passou por novo júri e a pena foi confirmada.

Repercussão internacional
O crime teve repercussão internacional e foi denunciado na Organização Internacional
do Trabalho (OIT). Marielma era filha de lavradores e foi entregue pela mãe ao casal,
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para estudar e trabalhar de babá. Em troca do trabalho, a família receberia,
mensalmente, uma cesta de alimentos.
O laudo sobre as causas da morte da menina aponta que ela teve fraturas no crânio, nas
costelas, pulmões perfurados, ruptura do baço e dos rins, queimaduras e marcas de
choque elétrico. Os exames também comprovaram que a babá foi vítima de abuso
sexual.

Acusação e defesa
O promotor de Justiça Paulo Guilherme Godinho vai sustentar a tese do homicídio
quadruplamente qualificado. Godinho está à frente da acusação desde o oferecimento da
denúncia e participou do primeiro julgamento de Roberta, realizado em 11 de agosto de
2006.
O representante do Ministério Público deve atuar em conjunto com advogados de
entidades de defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e dos Direitos Humanos
que acompanham o caso.
O advogado Dorivaldo Belém defende a ré. Caso mantenha a mesma tese do júri
anterior, o defensor vai sustentar a inocência da cliente e tentar convencer os sete
jurados de que a mulher era também vítima do marido. De acordo com a tese do
advogado, Roberta não denunciou o marido por temer pela própria segurança e da filha.

09/09/07 - 08h12 - Atualizado em 10/09/07 - 12h54
Compare o custo e o resultado das CPIs
Em cinco anos, Câmara instalou dez comissões, Senado, três e houve oito CPIs mistas.
Valores foram fornecidos por setores administrativos da Câmara e do Senado.
MARIA ANGÉLICA OLIVEIRA E MARIANA OLIVEIRA Do G1, em São Paulo
O custo das CPIsno Congresso
- Últimos cinco anos
Entre 2003 e 2007, 21
comissões custaram R$ 6,4 milhões.
- No que é gasto
Passagens aéreas e hospedagem;
diligências; consultorias e auditorias; e
material de escritório.
- O que mais pesa
Passagens aéreas. Na Câmara,
representaram 81% do gasto total das dez
CPIs dos últimos cinco anos.
- Gasto médio
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Em média, cada CPI gastou quase R$
305 mil.
- A mais barata
CPI dos Combustíveis, que custou R$
7,5 mil em seis meses de duração.
- A mais cara
CPI dos Correios, que custou mais de R$
3,8 milhões em menos de um ano de
duração.
- Em andamento
As três comissões em
andamento custaram até agora mais de
R$ 110 mil.
Desde o início da última legislatura - em 2003 - até este ano, o Congresso instalou 21
comissões parlamentares de inquérito (CPis). Juntas, as comissões gastaram pelo menos
R$ 6,4 milhões. Foram dez CPIs na Câmara, três no Senado e oito mistas.
Embora tragam gasto adicional ao Congresso, as comissões parlamentares de inquérito
(CPIs) têm custo-benefício positivo na avaliação de parlamentares e especialistas no
assunto consultados pelo G1. Para eles, as CPIs não podem ser classificadas como
desperdício de dinheiro público porque, segundo afirmam, são importante instrumento
de investigação.

De acordo com a diretoria do departamento de CPIs da Câmara e a diretoria financeira
do Senado, os custos com as comissões incluem passagens aéreas e hospedagem para os
depoentes; custos com diligências da comissão; consultorias e auditorias; e materiais de
escritório, no caso do Senado. Na Câmara, já há uma cota definida no orçamento anual
para os gastos das comissões com material de escritório.
Leia também: Custo-benefício das CPIs é positivo, dizem analistas e
parlamentares
O que mais pesa numa CPI é o valor das passagens aéreas para os depoentes. Os dados
repassados ao G1 pela Câmara mostram que gastos com as passagens e adicionais de
embarque representaram 81% da despesa total das dez CPIs realizadas nos últimos
cinco anos. Outro gasto elevado, segundo parlamentares consultados, é com as
auditorias e consultorias.
Confira quanto cada CPI gastou, o que investigou e qual foi seu resultado.
CPI dos Combustíveis
Onde: Câmara dos Deputados
O que foi: Investigou venda de sentenças judiciais para empresários comprarem
combustíveis sem pagar impostos e adulteração da gasolina a partir da mistura de
solventes. A comissão foi criada após as mortes de diversas pessoas no Rio e em Minas
em razão do envolvimento com uma máfia dos combustíveis.
Período: maio a novembro de 2003
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Quanto custou: R$ 7.565,00
Resultado: Sugeriu projetos de lei para reduzir a adulteração de combustíveis e
determinou quebra de sigilos de donos de postos. Enviou sugestões para a Agência
Nacional do Petróleo (ANP) e o relatório final para que o Ministério Público verificasse
a necessidade de abrir ação contra empresários. Após a conclusão da comissão, escutas
da Polícia Federal apontaram elo entre parlamentares e empresários para favorecer a
máfia dos combustíveis.
CPI da Serasa
Onde: Câmara dos Deputados
O que foi: Surgiu para apurar suposta utilização indevida de dados financeiros de
pessoas físicas por parte da Serasa - Centralização de Serviços de Bancos S/A.
Período: junho a novembro de 2003
Quanto custou: R$ 14.763,05
Resultado: O relatório final da comissão afirmou que a Serasa não foi responsável pela
divulgação de informações sigilosas. Propôs projeto de lei para disciplinar bancos de
dados com dados financeiros de pessoas físicas.
CPI dos Planos de Saúde
Onde: Câmara dos Deputados
O que foi: Criada para investigar supostos abusos por parte de operadoras de planos de
saúde. Comissão surgiu após relatório do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), que
apontou cláusulas abusivas em contratos, carências como punições para eventuais
atrasos nos pagamentos e trocas constantes de profissionais e estabelecimentos
credenciados.
Período: junho a novembro de 2003
Quanto custou: R$ 31.693,58
Resultado: Propôs o indiciamento de um presidente de empresa operadora de planos de
saúde, sugeriu projetos de lei para o setor, como, por exemplo, obrigar a cobertura de
cirurgias plásticas desde que os fins não fossem estéticos. Sugeriu ainda que a ANS
(Agência Nacional de Saúde Suplementar) criasse uma política de reajuste para os
planos de saúde.

CPI da Pirataria
Onde: Câmara dos Deputados
O que foi: Investigou as origens dos produtos industrializados pirateados vendidos no
Brasil. Para isso, visitou grandes centros comerciais conhecidos pelo alto índice de
produtos piratas, como a rua 25 de março, em São Paulo.
Período: junho de 2003 a junho de 2004
Quanto custou: R$ 151.873,93
Resultado: Sugeriu projetos de lei para coibir a comercialização e a entrada dos itens
piratas no Brasil e notificou o governo paraguaio sobre existência de empresas ilegais
naquele país. A principal conseqüência foi a prisão do chinês Law Kin Chong, que era
considerado um dos maiores contrabandistas do país e que tinha diversas lojas na rua 25
de março. Chong foi preso em junho de 2004 após suposta tentativa de suborno ao
presidente da CPI, o então deputado Luiz Antonio Medeiros (PR-SP). Ele teria
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oferecido mais de US$ 2 milhões ao parlamentar para não ser incluído no relatório final
da CPI.

CPI da Exploração Sexual de Menores
Onde: Congresso (comissão mista de deputados e senadores)
O que foi: Após divulgação de uma pesquisa sobre tráfico de mulheres e crianças, a
comissão foi criada para investigar as situações de violência e as redes de exploração
sexual de crianças e adolescentes.
Período: junho de 2003 a julho de 2004
Quanto custou: só a Câmara, gastou R$ 20.450,90
Resultado: Relatório final pediu implantação de delegacias especializadas em crimes
contra crianças e adolescentes.
CPI do Banestado
Onde: Congresso (comissão mista de deputados e senadores)
O que foi: Apurou responsabilidades sobre remessas ilegais de dinheiro para o exterior
após a Operação Macuco da Polícia Federal.
Período: junho de 2003 a fevereiro de 2005
Quanto custou: não informado
Resultado: Relatório final sugeriu o indiciamento de mais de 80 pessoas, entre elas o
ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, o ex-prefeito de São Paulo, Celso
Pitta e o dono da rede varejista Casas Bahia, Samuel Klein. O documento não foi
aprovado pela CPI.

CPI do Extermínio no Nordeste
Onde: Câmara dos Deputados
O que foi: Investigou a ação de milícias privadas, supostamente compostas por policiais
civis e militares, e de grupos de extermínio no Nordeste.
Período: setembro de 2003 a novembro de 2005
Quanto custou: R$ 60.018,57
Resultado: Relatório apresentou sugestões como a aprovação de projeto que classifica
como crime a atuação específica de extermínio, fim da prescrição para homicídio doloso
(crime no qual há intenção de matar). Propôs tornar os crimes contra os direitos
humanos como sendo de atribuição federal e também a criação de sistema de proteção
ao preso que colabore com as investigações.

CPI do Desmanche de Veículos
Onde: Congresso (comissão mista de deputados e senadores)
O que foi: Após reportagem do programa “Fantástico”, da TV Globo, a comissão
investigou irregularidades cometidas por empresas de seguros, revendedores de
automóveis, recuperadoras de veículos e oficinas de desmanche de automóveis.
Período: setembro de 2003 a dezembro de 2004.
Quanto custou: não informado; previsão era de R$ 100 mil
Resultado: Sugeriu a regulamentação de peças de veículos acidentados e do
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funcionamento de desmanches. Propôs projeto de lei para disciplinar o setor e coibir
fraudes.
CPI do Contrabando e Plantio de Soja Transgênica
Onde: Senado
O que foi: Solicitada para apurar as responsabilidades relativas ao contrabando de
sementes transgênicas de soja, bem como o seu plantio ilegal, realizado em todo
território brasileiro.
Período: novembro de 2003 a março de 2005
Quanto custou: não informado; previsão era de R$150 mil
Resultado: Não teve relatório.

CPI da Terra
Onde: Congresso (comissão mista de deputados e senadores)
O que foi: Analisou a estrutura fundiária brasileira, com os processos de reforma
agrária e urbana, os movimentos sociais de trabalhadores e os movimentos de
proprietários de terras.
Período: dezembro de 2003 a novembro de 2005
Quanto custou: R$ 103.029,82
Resultado: Relatório final foi apresentado recomendando, por exemplo, a
reestruturação do Banco da Terra, agilizar processo de legitimação de posses de famílias
ocupantes de terras públicas de até 100 hectares, a retomada de terras públicas ocupadas
irregularmente e a criação de ouvidorias agrárias nos estados.

CPI do Tráfico de Órgãos Humanos
Onde: Câmara dos Deputados
O que foi: Investigou a atuação de organizações criminosas no tráfico de órgãos
humanos e o sistema de transplantes no país.
Período: abril a novembro de 2004
Quanto custou: R$ 51.718,45
Resultado: Relatório propôs projeto que regulariza procedimentos para atestado de
morte encefálica, sugeriu maior rigor na lei que autoriza doações entre pessoas vivas e
não-parentes, e mudanças na lei para que a doação de órgãos só seja autorizada por
meio de um documento assinado pelo doador quando vivo com duas testemunhas e
reconhecido em cartório.

CPI da Biopirataria
Onde: Câmara dos Deputados
O que foi: Investigou o tráfico de animais e plantas silvestres, a exploração e o
comércio ilegal de madeira e a biopirataria.
Período: agosto de 2004 a março de 2006
Quanto custou: R$ 87.737,96
Resultado: Relatório apresentou sugestões como maior rigor na punição para crimes
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ambientais, como o aumento no valor das fianças e na pena para tráfico de animais
silvestres. Pediu a normatização do comércio de artesanato indígena, recomendou que o
Ministério do Meio Ambiente exigisse a certificação ambiental para a venda de gado e
que o governo decretasse moratórias de cinco anos na extração e comércio do pau-brasil
e nas autorizações para desmatamento em áreas críticas.

CPI do Tráfico de Armas
Onde: Câmara dos Deputados
O que foi: Investigou a entrada de armas no Brasil pelas fronteiras, estruturação das
quadrilhas com táticas de guerrilha e a atuação de máfias internacionais no país.
Período: março de 2005 a novembro de 2006
Quanto custou: R$ 177.946,16
Resultado: Relatório apresentado apresentou recomendações como aumentar o rigor
em presídios, ampliar o uso de penas alternativas para crimes menos graves, aumentar a
fiscalização na fronteira e sugerir que a Polícia Federal exerça maior controle sobre
empresas privadas de segurança.

CPI da Emigração Ilegal
Onde: Congresso (comissão mista de deputados e senadores)
O que foi: Apurou crimes praticados com a emigração ilegal de brasileiros para os
Estados Unidos e outros países, como aliciamento, tráfico de pessoas e falsificação de
documentos. Buscava assegurar os direitos de cidadania aos brasileiros que vivem no
exterior.
Período: junho de 2005 a julho de 2006
Quanto custou: R$ 147.109,11
Resultado: Relatório fez sugestões como solicitar censo ao IBGE, criar serviço 0800
para brasileiros no exterior contactarem embaixadas, solicitar ao Ministério do Turismo
a fiscalização de agências de turismo, solicitar à Polícia Federal e ao Ministério Público
um aprofundamento das investigações sobre quadrilhas que exploram o envio irregular
de brasileiros aos EUA.

CPI dos Bingos
Onde: Senado
O que foi: Solicitada com o objetivo de investigar e apurar a utilização das casas de
bingo para a prática de crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores,
bem como a relação dessas casas e das empresas concessionárias de apostas com o
crime organizado.
Período: junho de 2005 a julho de 2006
Quanto custou: R$ 1.022.515,21
Resultado: Relatório recomendou o indiciamento de 49 pessoas citadas como
envolvidas nos casos Loterj, Máfia do Lixo, Celso Daniel, Gtech e em financiamento de
campanhas políticas. Propôs mais fiscalização e também a regulamentação dos bingos.
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CPI dos Correios
Onde: Congresso (comissão mista de deputados e senadores)
O que foi: partiu das denúncias de cobrança de propina por agentes públicos nos
Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. O caso atingiu o PTB, que tinha
cargos na estatal. O presidente do partido, Roberto Jefferson, denunciou então o
esquema do mensalão, que consistiria no pagamento de "mesadas" a parlamentares por
parte do PT em troca de apoio nas votações no Congresso.
Período: junho de 2005 a março de 2006
Quanto custou: R$ 3.863.955,35
Resultado: Relatório final propôs o indiciamento de mais de 100 pessoas e impulsionou
processos de cassação. A CPI também fez propostas como o aumento no rigor da
aplicação de verbas e da fiscalização e redução de cargos de comissão. Dados da
comissão foram utilizadas na denúncia da Procuradoria-geral da República contra os 40
acusados de envolvimento no esquema do mensalão.

CPI do Mensalão / Compra de votos
Onde: Congresso (comissão mista de deputados e senadores)
O que foi: criada para apurar as denúncias de recebimento de "mesadas" por membros
do Congresso com a finalidade de aprovar as matérias de interesse do Executivo. Surgiu
após denúncia do então deputado Roberto Jefferson (PTB-RJ).
Período: julho de 2005 a dezembro de 2005
Quanto custou: R$ 595.647,64
Resultado: Comissão não gerou relatório.
CPI dos Sanguessugas
Onde: Congresso (comissão mista de deputados e senadores)
O que foi: Comissão criada para investigar supostas fraudes em licitações apuradas pela
Polícia Federal na Operação Sanguessugas. Parlamentares receberiam propina em troca
de emendas parlamentares para comercialização de ambulâncias superfaturadas.
Período: junho a dezembro de 2006
Quanto custou: R$ 10.993,00
Resultado: Propôs ao Ministério Público o indiciamento de quatro pessoas que teriam
feito lobby no Ministério da Saúde para obter vantagens para empresas. A comissão
investigou também o episódio do dossiê, durante as eleições de 2006, quando um grupo
de petistas teria tentado negociar documentos que mostrariam irregularidades na área da
saúde por parte de políticos do PSDB. No que diz respeito ao dossiê, foram seis pedidos
de indiciamento.

CPI do Apagão Aéreo
Onde: Câmara dos Deputados
O que é: Apura as causas do caos no sistema de tráfego aéreo após o acidente com um
avião da Gol em setembro de 2006. A comissão também passou a investigar as causas
da tragédia com um avião da TAM em São Paulo, que deixou 199 mortos.
Período: funciona desde maio de 2007
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Quanto custou: R$ 42.459,29 até 4 de setembro de 2007 – gasto de R$ 33 mil já foi
aprovado, mas não consta dos valores no período
Resultado: Ainda está em andamento.

CPI do Apagão Aéreo
Onde: Senado
O que é: Apura as causas do caos no sistema de tráfego aéreo após o acidente com um
avião da Gol em setembro de 2006. A comissão também passou a investigar as causas
da tragédia com um avião da TAM em São Paulo, que deixou 199 mortos.
Período: funciona desde maio de 2007
Quanto custou: R$ 71.865,57 até 31 de agosto de 2007; previsão de gastos é R$ 200
mil
Resultado: Ainda está em andamento.

CPI Carcerária
Onde: Câmara dos Deputados
O que é: Criada para investigar superlotação em presídios, corrupção entre agentes
penitenciários e funcionamento do crime organizado dentro das cadeias.
Período: funciona desde agosto de 2007
Quanto custou: Não teve gasto até 4 de setembro de 2007
Resultado: Ainda está em andamento.

17/09/07 - 08h10 - Atualizado em 18/09/07 - 11h36
Crimes contra crianças estão mais violentos, advertem especialistas
Denúncias não passariam de 1% dos casos, o que mascara a gravidade da situação.
Dificuldade em reunir provas deixa a maioria dos culpados impunes.
Aluizio Freire Do G1, no Rio
Um barraco de madeira e chão de barro, à beira de um canal de esgoto, numa favela
da Cidade de Deus, em Jacarepaguá, na região da Zona Oeste do Rio, chama a atenção
de quem passa na rua. No espaço exíguo, escurecido pela umidade, moradores atraídos
pelo choro e gritos de crianças encontraram os irmãos de 10, 8, 7 e 2 anos seminus, com
feridas pelos corpos, sujos e desnutridos, como se estivessem em um cativeiro. Eles
foram abandonados pela mãe, de 26 anos, grávida de três meses, e que não foi mais
vista.
Clique aqui para comentar esta notícia
Este caso, relatado ao conselho tutelar pela tia das crianças, é mais um dos inúmeros
registros de maus-tratos comunicados à Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima
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(DCAV), à Fundação para a Infância e Adolescência (FIA), à Associação Brasileira de
Multiprofissional de Proteção à Infância (Abrapia) e delegacias onde os fatos ocorrem.

Lucimeri Pereira confessou crime à polícia. Ela foi presa pela segunda vez acusada de
praticar abuso sexual contra filhos (Foto: PCERJl/Divulgação)
No Rio, esse pesadelo ainda persiste como um quadro de terror em muitas famílias, mas
como as denúncias são pulverizadas, é difícil ter uma estatística próxima da realidade.
Mesmo assim, os números de violência de todos os tipos contra crianças e adolescentes
são chocantes.
Em 2005, a DCAV registrou 1.552 casos. Em 2006, chegou a 1.494. Este ano, de
janeiro até quinta-feira (13), já havia 610 ocorrências.

Mulher joga água fervente no filho
As agressões contra crianças são atos repugnantes que, em geral, acabam esquecidos
nos registros empoeirados das delegacias. Em levantamento feito pelo G1, foi
constatado o caso da mãe que jogou água fervente no rosto do filho de 10 anos enquanto
ele dormia.
Grávida e mãe de outras duas crianças, ela não conteve o ódio provocado por
uma grosseria feita pelo menino. Outro caso assustador é o do pai, usuário de drogas,
que além de abusar sexualmente da filha de 14 anos, ainda a obrigava a se prostituir
para alimentar o vício.
“O pior é que o trauma é para sempre. Essa criança, ao crescer, ainda continua tendo os
pais como referência sempre que apresenta um documento ou consultam sua filiação. O
ódio no peito, a revolta, fica para a vida inteira”, afirma o psicólogo Gilberto Fernandes.
Aumenta número de casos de abuso sexual
O que também impressiona é o aumento de casos de abuso sexual. “É assustador como
cresceu a incidência desses casos. Podemos até acreditar que as pessoas passaram a
denunciar mais, porém sabemos que a omissão ainda é grande. Muita gente não
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denuncia por vergonha ou porque não acredita na criança”, avalia a titular da DPCA,
delegada Renata Teixeira de Assis.
Pelo menos 40% de todos os registros feitos por mês nas delegacias do Estado do Rio
de Janeiro são de agressão contra crianças. O maior número de casos ocorre na Baixada
Fluminense.

De acordo com a delegada, apenas 1% das denúncias são feitas pelas vítimas. Para ela, o
motivo seria o medo de sofrer algum tipo de repreensão. Como a criança não entende
que está sendo abusada, acha aceitável os atos libidinosos. Segundo Renata, na maioria
dos casos são os pais ou os companheiros dos pais os principais agressores das crianças.
Presa, mãe voltou a abusar dos filhos
“Um caso exemplar desse fenômeno é o da Lucimeri”, diz ela, numa referência a
Lucimeri Pereira, 42 anos, presa na quarta-feira (12) no Fórum de Nova Iguaçu, na
Baixada Fluminense, acusada de abusar sexualmente de seus três filhos. No dia
seguinte, em depoimento na DCAV, ela confessou o crime aos investigadores.

De acordo com a polícia, Lucimeri abusava das crianças com seu ex-marido, pai de dois
dos seus filhos; seu companheiro atual, pai da terceira criança; e o dono do sítio onde
morava. Segundo contou aos policiais, seus filhos eram violentados desde os dois anos
de idade – as crianças têm agora entre 3 e 9 anos.

Eles praticavam orgias sexuais, ameaçavam as crianças com arma de fogo, forçavam os
menores a praticarem sexo e atos libidinosos de todas as formas. Com os adultos, com
as crianças e entre as crianças.
Ao contrário da polêmica história retratada no filme “O lenhador”, da diretora Nicole
Kassell, em que o personagem luta para fugir da tentação ao rever crianças após sair da
prisão e escapar do estigma de pedófilo, Lucimeri não resistiu ao desejo de mais uma
vez violentar seus próprios filhos.

Na década de 80, ela já fora condenada pela prática do mesmo crime com outros três
filhos, menores na época. Lucimeri cumpriu 10 anos de prisão e, agora, em liberdade,
formou uma nova família e voltou a praticar o mesmo delito contra seus filhos menores.

Lei é considerada muito branda
A lei branda para esses crimes também preocupa e chama a atenção para a reincidência.
A punição prevista para quem é acusado de violência infantil é considerada leve.
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No caso de maus tratos a pena varia de dois meses a um ano. Se a agressão resultar em
lesão corporal de natureza grave, a pessoa pode pegar de 1 a 4 anos. Já no caso de
morte, o agressor pode ser condenado de 4 a 12 anos. "Vários pedidos de prisão estão
sendo realizados, mas a lei ainda é leve, infelizmente", afirma a delegada Renata.

Outro problema é a dificuldade de reunir provas contra os agressores, o que acaba
deixando muita gente impune. “Como em geral não há testemunhas, a não ser que haja
flagrante, o que conseguimos tirar ou absorver da vítima ajuda a robustecer a
investigação e dar fôlego para a denúncia do Ministério Público”, diz o psicólogo
Gilberto Fernandes.
O Serviço de Proteção Social Especial, gerenciado pela FIA, disponibiliza para a
população um serviço de apoio para atender casos de violência familiar.
São quatro Núcleos de Atenção a Crianças e Adolescentes (NACA´s) localizados nos
municípios do Rio de Janeiro, São Gonçalo, região metropolitana, Nova Friburgo,
região serrana, e Volta Redonda, Sul fluminense.

05/10/07 - 18h15 - Atualizado em 05/10/07 - 18h18
Polícia decreta prisão temporária de suposto comparsa de maníaco
Prisão foi anunciada após depoimento em que homem afirmou ser HIV positivo.
Suspeito disse que fazia sexo com crianças em troca de balas e doces.
Marcelo Mora Especial para o G1, em São Paulo
saiba mais








'Maníaco da Cantareira' é reconhecido por nove vítimas
Psiquiatra alertou que maníaco da Cantareira era um psicopata
Serra diz que "não houve falha do sistema" em caso da Cantareira
Infográfico: caso dos irmãos mortos na Cantareira
Casa do suspeito de matar irmãos na Cantareira é apedrejada
Polícia afirma ter identificado suspeito de matar irmãos na Cantareira
DHPP divulga retrato falado de assassino da Serra da Cantareira

A Justiça decretou na tarde desta sexta-feira (5) a prisão temporária, por 30 dias, do
suspeito de ser o comparsa de Ademir Oliveira do Rosário, o maníaco da Cantareira.

Ao longo do dia, em depoimento na sede do Departamento de Homicídio e Proteção à
Pessoa (DHPP), ele teria confessado à delegada Cintia Tucunduva, que fazia sexo com
crianças e jovens da Zona Norte de São Paulo em troca de balas e doces. Segundo a
polícia, ele disse que é HIV positivo.
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Além disso, o suspeito, de 42 anos, diz a polícia, afirmou estar aposentado há dez anos
por ser HIV positivo. No interrogatório, ele confirmou ainda conhecer Rosário “há
tempos”. Dizendo-se pai de santo, ele admitiu, ainda, que conhecia os irmãos Josenildo
José de Oliveira, de 13 anos, e Francisco de Oliveira Neto, de 14 anos, assassinados por
Rosário em 22 de setembro, mas negou a participação nos crimes. De acordo com o
DHPP, o detido negou também ser comparsa do maníaco em outros episódios. Os dois
passam por acareação nesta tarde.
Foi encontrada uma foto do homem detido nesta sexta no celular de Rosário, tirada às
16h51 de 22 de setembro, quando os irmãos desapareceram. O suspeito admitiu que
encontrou Ademir por volta das 14h daquele dia. A polícia já pediu a prisão temporária
por 30 dias do suspeito. Ele foi preso na manhã desta sexta no Jardim Elisa Maria, Zona
Norte de São Paulo.

Celular
Uma irmã do maníaco havia dito ao G1 que o celular do presidiário continha imagens
dos garotos e outros registros que mostravam que ele andou acompanhado na região dos
crimes. "É o menino de 13 anos. Não é a foto dele nu, nada. É uma foto de roupa
normal", disse a mulher, cuja identidade foi preservada pelo G1. De acordo com ela, o
aparelho foi entregue à polícia.
Ainda de acordo com a irmã, na foto tirada com o celular o adolescente aparece ao lado
de uma outra pessoa adulta. O homem, de acordo com a irmã do suspeito, "é um amigo
do indiciado que está preso". E complementa: "nós vimos a foto dessa outra pessoa na
televisão e bateu com a foto do celular. Não tenho certeza, mas eu acho que ele não agiu
sozinho", afirmou.
Nesta sexta-feira (5), a Polícia Civil não divulgou detalhes sobre como o suspeito foi
localizado.

21 vítimas
Rosário é investigado por crimes de violência sexual cometidos na região de mata da
Serra da Cantareira. Na quarta-feira (3), mais uma pessoa apontou o presidiário como
responsável por abusos. Com o novo reconhecimento, sobe para nove o total de pessoas
que já identificaram o presidiário.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o número de vítimas do
criminoso permanece sem alteração: 21. Nem todas foram localizadas para fazer o
reconhecimento.
Violência contra irmãos
De acordo com a polícia, o presidiário confessou em depoimento ter assassinado
Josenildo José de Oliveira, de 13 anos, e Francisco de Oliveira Neto, de 14 anos. Eles
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estavam desaparecidos desde sábado (22) e foram encontrados mortos na Serra da
Cantareira na terça-feira (25).
José Justino da Silva, de 28 anos, padrasto dos dois meninos encontrados mortos, disse
que eles costumavam entrar no local onde morreram e que pouco depois do almoço de
sábado a mãe sentiu falta dos filhos. “Por volta das 15h, a mãe entrou em desespero e
foi procurá-los”, contou o padrasto.
Ele disse que, por volta de 11h30 de sábado, Francisco de Oliveira Neto, pediu à mãe
que o deixasse ir até a mata colher uma jaca. Francisco foi acompanhado do irmão,
Josenildo José de Oliveira. “Eles foram criados nessa mata”, afirmou o padrasto. De
acordo com ele, um amigo da família encontrou o rastro de sangue nesta terça e chamou
os policiais.
“Um colega meu encontrou sangue e chamou os policiais”, afirmou Silva, que disse ter
visto apenas o corpo do mais velho, onde haveria marcas de violência. O menino
costumava entrar na mata e gostava de subir a serra para empinar pipa.
05/10/07 - 12h15 - Atualizado em 05/10/07 - 14h36
Detido suspeito de ser comparsa do 'maníaco da Cantareira'
Suspeito foi levado para sede do Departamento de Homicídios.
Homem foi localizado na Vila Brasilândia, Zona Norte de São Paulo.
Do G1, com informações da TV Globo
saiba mais





Vigilância Sanitária aprova hospital onde esteve maníaco
'Maníaco da Cantareira' é reconhecido por nove vítimas
Mãe de vítimas do maníaco presta depoimento
Psiquiatra alertou que maníaco da Cantareira era um psicopata

Um homem foi detido na manhã desta sexta-feira (5) pela Polícia Civil de São Paulo por
suspeita de ser o comparsa de Ademir Oliveira do Rosário, de 36 anos, que ficou
conhecido como o "maníaco da Cantareira". O suspeito foi levado para sede do
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Infográfico: o caso da Cantareira
De acordo com policiais envolvidos na investigação, o homem será ouvido ainda nesta
tarde para verificar se é necessário o pedido de prisão preventiva. A polícia pretende
apurar se o detido, localizado na Vila Brasilândia, na Zona Norte, é o mesmo que
aparece em imagens gravadas no celular de Ademir do Rosário.
Celular
Uma irmã do maníaco havia dito ao G1 que o celular do presidiário continha imagens
dos garotos e outros registros que mostravam que ele andou acompanhado na região dos
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crimes.nos quais "É o menino de 13 anos. Não é a foto dele nu, nada. É uma foto de
roupa normal", disse a mulher, cuja identidade foi preservada pelo G1. De acordo com
ela, o aparelho foi entregue à polícia.
Ainda de acordo com a irmã, na foto tirada com o celular o adolescente aparece ao lado
de uma outra pessoa adulta. O homem, de acordo com a irmã do suspeito, "é um amigo
do indiciado que está preso." E complementa; " Nós vimos a foto dessa outra pessoa na
televisão e bateu com a foto do celular. Não tenho certeza, mas eu acho que ele não agiu
sozinho", afirmou.
Nesta sexta-feira (5), a Polícia Civil não divulgou detalhes sobre como o suspeito foi
localizado.

21 vítimas
Rosário é investigado por crimes de violência sexual cometidos na região de mata da
Serra da Cantareira. Na quarta-feira (3), mais uma pessoa apontou o presidiário como
responsável por abusos. Com o novo reconhecimento, sobe para nove o total de pessoas
que já identificaram o presidiário.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o número de vítimas do
criminoso permanece sem alteração: 21. Nem todas foram localizadas para fazer o
reconhecimento.
Violência contra irmãos
De acordo com a polícia, o presidiário confessou em depoimento ter assassinado
Josenildo José de Oliveira, de 13 anos, e Francisco de Oliveira Neto, de 14 anos. Eles
estavam desaparecidos desde sábado (22) e foram encontrados mortos na Serra da
Cantareira na terça-feira (25).
José Justino da Silva, de 28 anos, padrasto dos dois meninos encontrados mortos, disse
que eles costumavam entrar no local onde morreram e que pouco depois do almoço de
sábado a mãe sentiu falta dos filhos. “Por volta das 15h, a mãe entrou em desespero e
foi procurá-los”, contou o padrasto.
Ele disse que, por volta de 11h30 de sábado, Francisco de Oliveira Neto, pediu à mãe
que o deixasse ir até a mata colher uma jaca. Francisco foi acompanhado do irmão,
Josenildo José de Oliveira. “Eles foram criados nessa mata”, afirmou o padrasto. De
acordo com ele, um amigo da família encontrou o rastro de sangue nesta terça e chamou
os policiais.
“Um colega meu encontrou sangue e chamou os policiais”, afirmou Silva, que disse ter
visto apenas o corpo do mais velho, onde haveria marcas de violência. O menino
costumava entrar na mata e gostava de subir a serra para empinar pipa.
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27/11/07 - 13h22 - Atualizado em 27/11/07 - 21h51
Delegado do Pará diz que adolescente presa tem debilidade mental
Menor de idade foi presa em junho na mesma delegacia, em Abaetetuba.
Delegado presta esclarecimentos na Comissão de Direitos Humanos do Senado.
SANDRO LIMA Do G1, em Brasília
saiba mais





Governo fará varredura em cadeias do Pará
Outra mulher é presa com homens em cadeia no Pará
Jovem que ficou presa com 20 homens deixa o Pará
Delegados depõem sobre prisão de jovem com homens no Pará

O delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Raimundo Benassuly, afirmou em
depoimento à Comissão de Direitos Humanos no Senado nesta terça-feira (27) que a
adolescente presa com 20 homens em uma cela no município de Abaetetuba (PA)
“certamente tem alguma debilidade mental porque em nenhum momento informou ser
menor de idade”.
Posteriormente desautorizado pela governadora do Pará, Ana Júlia, que também estava
presente na Comissão, Benassuly disse não ter se expressado bem. Segundo o delegado,
a adolescente, de 15 anos, já havia sido presa em junho na mesma delegacia em uma
cela com homens, e provavelmente, também sofreu violência sexual na ocasião, tal
como ocorreu no mês passado. “A violência sexual sofrida pela adolescente
provavelmente a abalou psicologicamente”, explicou.
A declaração foi criticada pela ministra da Secretaria Especial das Políticas para as
Mulheres, Nilcéa Freire. “Esse tipo de declaração de desqualificação da vítima é visto
com muita freqüência e tem que ser tratada com repúdio. Nada justifica o que
aconteceu”, afirmou.
Explicações
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Benassuly não foi o único a tentar justificativar o ocorrido com a adolescente. A
governadora Ana Júlia disse que em pouco mais de dez meses de mandato não é
possível resolver problemas que vêm de gestões anteriores. Ana Júlia disse ter dobrado
o número de vagas no sistema carcerário feminino para evitar novos casos de violência
contra mulheres.
O ministro da Secretaria Especial de Direitos Humanos, Paulo Vanuchi, afirmou que o
fato ocorrido no Pará se repete em outros estados. “Temos uma postura de
transparência, humildade e reconhecimento que os direitos humanos são violados no
Brasil”. Para Nilcéa Freire, “o estado brasileiro falhou neste caso”.
Segundo Vanuchi, a adolescente esteve no último sábado em Brasília, mas já foi
transferida para outro estado e está sob proteção policial. A Comissão de Direitos
Humanos no Senado quer ouvir a adolescente, mas segundo Vanuchi, ela disse “que não
agüenta falar mais nada”. Somente depois de uma avaliação psicológica, a adolescente
poderá prestar depoimento, informou o ministro.
03/12/07 - 01h34 - Atualizado em 03/12/07 - 07h13
No Brasil, tragédias anunciadas não são evitadas pelas autoridades
Ex-preso que denunciou prisão de jovem com homens no Pará dá entrevista.
MP havia pedido interdição de estádio onde houve desabamento na Bahia.
Do G1, com informações do Fantástico
Nas últimas semanas, duas histórias abalaram o Brasil. Uma delas veio da Bahia: parte
da arquibancada de um estádio, já condenado, desaba e provoca as mortes de sete
pessoas.
A outra, do Pará: uma adolescente presa numa cela cheia de homens foi vítima de
abusos sexuais. Nos dois casos, tragédias anunciadas que poderiam ter sido evitadas.
O ex-preso que denunciou a prisão da adolescente deu entrevista exclusiva para o
‘Fantástico’. A jovem, presa no final de outubro por tentativa de furto, recebeu castigo
imediato: foi obrigada a dividir cela com 26 homens. Cinco deles, acusados de estupro.
O caso passou por policiais, delegados, juízes e promotores. Mas só veio à tona graças a
um ex-preso que viu os abusos de perto e resolveu denunciá-los.
“Aquilo ficou me doendo, me comoveu ver aquela situação”, explicou o preso que não
quis se identificar.
Ameaçado, ele agora está no programa federal de proteção à testemunha e deve deixar o
Pará.
Fantástico - Você presenciou algum tipo de violência cometida contra a menina que
estava presa com vocês?
Ex-preso – “Ela mantinha relações a troco de comida, e, às vezes, eles a queimavam
com bagana de cigarro, com papel higiênico, espancavam ela, jogavam urina, farinha,
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até mesmo pedaços de cabo de vassoura cansaram de jogar nela. Ela chamava o
investigador e gritava, eles vinham, ela dizia que era menor de idade, que ela queria sair
de lá, só que eles não davam a mínima importância. Então eu falei para ela que na hora
que eu saísse de lá que eu ia conseguir provar que ela era de menor”.
Qual foi a primeira coisa que você fez quando deixou a carceragem da delegacia de
Abaetetuba?
“Eu fui lá no colégio onde ela me deu o endereço. Contei o caso para diretora e ela
pegou, tirou a xerox da certidão e me deu. Saí de lá e fui para o Conselho Tutelar”.
Autoridades investigadas
Depois que o caso ganhou repercussão internacional, as autoridades envolvidas
passaram a ser investigadas. A delegada Flávia Verônica Pereira, em depoimento a uma
comissão de deputados federais, se esquivou: “a questão de ela ter ido para aquela cela
vai além da minha responsabilidade legal”.
A juíza Maria Clarice de Andrade teve o caso em suas mãos e decidiu manter a menor
de idade presa. Segundo a delegada, a magistrada tomou essa decisão mesmo sabendo
que a jovem estava presa com homens. A juíza não comenta. Ela está orientada pela
Corregedoria de Justiça a não dar nenhuma entrevista.
O Ministério Público, que tem entre suas atribuições fiscalizar o sistema carcerário,
avalia que fez tudo certo. O MP esteve na carceragem fazendo a regular fiscalização e
essa fiscalização se deu quatro dias antes da prisão da menor.
“A responsabilidade é do Estado como um todo. Quer dizer, desde o agente público que
a prendeu, passando pelo delegado, Ministério Público, defensoria e a própria Justiça”,
acredita a secretária de Justiça e direitos humanos do Pará, Socorro Gomes.
Acidente da Fonte Nova
Outro acontecimento que chocou o país foi o desabamento de uma arquibancada, na
Bahia, que matou sete pessoas. Uma tragédia anunciada que não foi evitada.
Um estádio lotado: 60 mil torcedores comemorando a classificação do Bahia para a
série B do Campeonato Brasileiro. O que era festa virou tragédia. Sete pessoas
morreram. Mais de 70 ficaram feridas. O pior é que tudo poderia ter sido evitado. Em
janeiro do ano passado, a promotora pública Joseane Suzart entrou com duas ações civis
públicas nas varas especiais de Defesa do Consumidor. Nas ações ela pediu a interdição
dos estádios do Barradão, que pertence ao Esporte Clube Vitória, e da Fonte Nova, um
estádio público, usado para os jogos do Bahia.
O Ministério Público juntou laudos que mostravam a falta de segurança para o público
nos dois estádios. No Barradão, problemas de falta de orientação para os casos de
pânico e até mesmo falta de sinalização para as saídas de emergência.
Na Fonte Nova, uma empresa de engenharia já apontava problemas sérios de
movimentação anormal da estrutura e a exposição de ferragens com intenso processo de
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oxidação. Um relatório dos bombeiros indicava que as sinalizações de emergência eram
deficientes.
Interdição dos estádios
As duas ações civis públicas pediam a mesma coisa: a interdição dos estádios do
Barradão e da Fonte Nova. A ação contra o Vitória foi para a primeira vara especial do
consumidor. A juíza Ana Conceição Ferreira acatou o pedido de interdição do Barradão
em menos de 60 dias. Ela entendeu que havia ameaça a segurança do público e que o
estatuto do torcedor estava sendo desrespeitado.
O Vitória assinou um termo de ajuste de conduta e prometeu resolver o problema em
seis meses. O processo foi extinto.
A ação civil pública contra o Esporte Clube Bahia e a Superintendência de Esportes do
estado, que administra a Fonte Nova, foi parar na segunda vara especial do consumidor.
E ficou parada por um ano e dez meses. Apesar da insistência do Ministério Público,
que fez oito pedidos para que o processo seguisse adiante. O último pedido foi
encaminhado em agosto, três meses antes da tragédia. E foi em vão.
O dia seguinte
Só no dia seguinte às mortes foi que a juíza Lícia Rios encaminhou a ação para a vara
de fazenda pública. A juíza não quis gravar entrevista, mas alegou que tem quinze mil
ações para julgar.
Para o procurador-geral de Justiça, o excesso de processos não pode ser usado como
desculpa para que uma ação tenha ficado tanto tempo parada, com todos os problemas
que o estádio da Fonte Nova enfrenta.
Para o Ministério Público, ações públicas têm que ter prioridade sobre ações
individuais. A promotora acredita que, se a Justiça tivesse agido mais rápido, sete
mortes teriam sido evitadas.
G1 2008

25/03/08 - 07h39 - Atualizado em 25/03/08 - 08h08
Crianças da zona rural são mais suscetíveis a aliciamento de pedófilos
Informação é de coordenadora de comitê de enfrentamento à violência sexual.
Ela diz que, de cada dez crianças e adolescentes aliciados, dois são do campo.
Do G1, em São Paulo
As crianças da zona rural são as mais suscetíveis a aliciamentos para fotos de pedofilia e
exploração para prostituição, segundo a coordenadora do Comitê Nacional de
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Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, Neide Castanha. Ela
disse à Agência Brasil que o perigo aumenta especialmente nas situações em que o
campo está muito perto das cidades.
“A condição rural sofreu uma deterioração muito grande nos últimos anos, então
ninguém quer ser rural. Ser rural virou sinônimo de jeca”, afirmou. “O adolescente que
está vivendo entre o campo e a cidade fica em uma situação muito pendular. É aí que ele
fica frágil aos apelos dos ícones urbanos.”
De acordo com ela, de cada dez crianças e adolescentes aliciados pela pedofilia, dois
são do campo. “À medida que vai ficando mais difícil aliciar nas escolas das zonas
urbanas, eles vão passando para a zona rural.”

Invadir a privacidade
Neide defende que as medidas tomadas por pais e educadores para proteger as crianças
e adolescentes dos conteúdos perigosos na internet não devem incluir a proibição do uso
da rede. Segundo ela, os pais devem acompanhar a navegação dos filhos pela internet,
com atenção aos sites de bate-papo e relacionamento. “Na vida real, nós não
acompanhamos as crianças na rua e ficamos atentos aos estranhos que se aproximam?
Na internet é a mesma coisa, porque o meio é virtual mas as relações são reais.”
Castanha diz ainda que os pais não precisam invadir a privacidade dos filhos sobre o
que eles conversam, mas devem ficar atentos a quem está do outro lado e sempre agir
junto com a criança.

27/04/08 - 09h31 - Atualizado em 27/04/08 - 09h31
Crianças estão entre as principais vítimas de violência no país
Nesta semana, meninas e meninos foram agredidos em vários estados brasileiros.
Segundo a ONU, 76.568 denúncias de agressões foram registrados entre 2003 e 2007.
Glauco Araújo Do G1, em São Paulo

Menina que sofreu maus-tratos e tortura em Goiânia (Foto: Reprodução/ TV Globo)
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Homem confessa ter estrangulado enteado de 11 anos, diz polícia
Padrasto é suspeito de estrangular enteado de 11 anos no Pará
Menino de 4 anos é achado morto no Pará
Lei não pune pais que entregam filhos a terceiros
Menina vítima de tortura deve ficar mais tempo em abrigo
MP denuncia cinco pessoas no caso de tortura em Goiás

Só nesta semana, uma criança de 4 anos foi achada morta e um menino de 11 anos foi
estrangulado. Ambos os casos ocorreram no Pará. Também nesta semana, no Agreste
alagoano, o Conselho Tutelar denunciou o pai de uma criança de 2 anos por tê-la
espancado. Em Maceió, pai e madrasta são suspeitos de espancar uma menina de 4
anos.

A morte da menina Isabela Nardoni, de 5 anos, ocorrida há um mês, em São Paulo,
ainda causa comoção nacional. O caso de tortura e maus-tratos envolvendo uma menina
de 12, em Goiás, também chocou o país no mês passado. Uma empresária e a
empregada dela foram presas pelo crime. O marido da empresária, o filho dela, e a mãe
biológica da menina foram acusados por envolvimento.

Relatório Mundial sobre Violência contra Crianças e Adolescentes da Organização das
Nações Unidas (ONU) mostra que, entre janeiro de 2003 e novembro de 2007, foram
registradas 76.568 denúncias de violência contra crianças. Destas, 55.576 agressões
apresentaram envolvimento familiar. Em 81,3%, os pais são identificados como os
agressores.

Os dados apresentados pelo relatório foram registrados pelo Disque 100, um sistema da
Secretaria Especial de Direitos Humanos que recebe denúncias sobre agressões
contras crianças e adolescentes. Em média, segundo dados da secretaria, 93 ligações
com relatos de maus-tratos, agressões, espancamentos e violência sexual são recebidos
diariamente.

De acordo com Leila Paiva, advogada coordenadora do Disque 100, a violência contra
crianças é um fato comprovado historicamente. "Antigamente, as agressões sofridas
pelas crianças em suas casas eram 'explicadas' por seus pais e agressores, como forma
de educação".
Leila disse ainda que o ambiente familiar, que deveria servir de proteção para a criança,
era usado pelos pais agressores para se protegerem das punições legais. "Hoje, essas
pessoas já sabem que nem mesmo o espaço privado de suas casas os protegerão de
denúncias e das punições previstas em lei".
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A advogada afirmou que, apesar do número de denúncias sobre violência contra
crianças ter crescido, o indicador ainda é muito pequeno diante do real número de
agressões sofridas pelas crianças. "A situação é mais comum do que a população
imagina ou vê com os próprios olhos."
Pesqusiadores do Laboratório de Estudos da Criança (Lacri), da Universidade de São
Paulo, estimam que apenas 10% dos casos sejam denunciados a instituições municipais.

9/05/08 - 21h05 - Atualizado em 29/05/08 - 21h05
Adolescente presta depoimento sobre abuso de garota de 13 anos
Pai da vítima descobriu o crime ao ver fotos da violência publicadas na internet.
Menina disse à polícia que foi embriagada pelos agressores.
Do G1, em São Paulo, com informações do iBahia.com

Fotos de agressão a menina de 13 anos foram publicadas na internet (Foto:
Reprodução/TV Bahia)
saiba mais


Pela internet, pai nos EUA descobre que filha foi violentada na Bahia

Um dos três acusados de abusar sexualmente de uma menina de 13 anos em Itanhém, na
Bahia, prestou depoimento à polícia nesta quinta-feira (29). O adolescente de 17 anos se
apresentou na delegacia de Teixeira de Freitas (BA) e foi liberado.
O crime foi descoberto depois que o pai da menina, que mora nos Estados Unidos, viu
fotos da filha sofrendo abuso sexual em sites de relacionamento. Segundo a polícia, as
fotos foram tiradas pelos próprios agressores e foram parar na internet. O pai ligou para
a mãe da garota, que mora com a jovem em Itanhém, e pediu para que acionasse os
órgãos competentes.
Segundo a polícia, a garota foi violentada por um rapaz de 19 anos e dois adolescentes
há mais de um mês. Ainda de acordo com a polícia, a menina disse que saiu para tomar
sorvete quando foi convidada para ir à casa de um dos rapazes. No local, ela foi
embriagada e sofreu abuso.
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"Como eu pensei que eles eram meus amigos, nunca passou pela minha cabeça que eles
fizessem isso. Se Deus quiser, eu vou me recuperar", disse a menina.
Moradores da cidade estão revoltados e pedem justiça. A garota ainda está em estado de
choque.
“A polícia precisa agora diligenciar, cumprir o papel investigativo para que o Ministério
Público possa, na esfera penal, ingressar com as ações pertinentes junto à Justiça de
Itanhém”, disse o promotor de Justiça, Gilberto Ribeiro de Campos.
O outro adolescente que teria participado do crime está sendo procurado. O rapaz de 19
anos pode ter a prisão preventiva decretada pela Justiça a qualquer momento.
28/05/08 - 22h45 - Atualizado em 29/05/08 - 08h15
Pela internet, pai nos EUA descobre que filha foi violentada na Bahia
Fotos da adolescente durante a violência foram parar em sites de relacionamento.
Garota disse à polícia que foi embriagada por dois adolescentes e um jovem de 19 anos.
Do G1, em São Paulo, com informações do iBahia.com

Fotos de agressão a menina de 13 anos foram publicadas na internet (Foto:
Reprodução/TV Bahia)
Nos Estados Unidos, o pai de uma menina de 13 anos descobriu pela internet que a filha
foi violentada sexualmente no interior da Bahia. A jovem mora com a mãe em Itanhém
(BA).
As fotos que mostram o abuso sexual foram tiradas pelos agressores, um jovem de 19
anos e dois adolescentes, e publicadas na web.
Segundo a polícia, um dos menores, que está no Rio de Janeiro, deve se apresentar nesta
quinta-feira (29). O outro adolescente está sendo procurado. O rapaz de 19 anos pode ter
a prisão preventiva decretada pela Justiça a qualquer momento.
O crime ocorreu no município de Itanhém, no interior da Bahia, há um mês. Segundo a
polícia, ela disse que saiu para tomar sorvete quando foi convidada para ir à casa de um
dos rapazes e foi embriagada.
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“Eu percebi que eles estavam bebendo e ficaram insistindo para eu tomar. Quando eu
fui tomando, fui perdendo a noção. Aí eu apaguei”, disse a garota.
O rapaz e os dois menores fotografaram a menina sofrendo abuso sexual. As fotos
foram parar na internet, em sites de relacionamentos da Espanha, Portugal e Estados
Unidos, país onde mora o pai da menina.
“O pai surpreendentemente viu que se tratava da filha. Achou primeiro uma
barbaridade, um absurdo, ligou para a mãe e pediu para que acionasse os órgãos
competentes”, conta o advogado da família, Rony Peterson.
A mãe da garota, que não quer ser identificada, se emociona ao pedir justiça. A vítima
diz que ainda não superou o trauma e a vergonha pela violência sexual.
04/06/08 - 15h29 - Atualizado em 04/06/08 - 15h29
Mais um caso de violência sexual na Bahia vai parar na internet
Segundo a polícia, garota de 16 anos foi violentada por cinco adolescentes.
Crime foi filmado pelos agressores com uma câmera de celular.
Do G1, em São Paulo, com informações do iBahia.com

Segundo a polícia, garota de 16 anos foi violentada por cinco adolescentes. (Foto:
Reprodução/TV Bahia)
saiba mais



Adolescente presta depoimento sobre abuso de garota de 13 anos
Pela internet, pai nos EUA descobre que filha foi violentada na Bahia

Uma menina de 16 anos foi violentada por cinco adolescentes, em São Gonçalo dos
Campos, no interior da Bahia. Os rapazes, que são colegas de escola da vítima,
filmaram a agressão e as imagens do crime foram parar na Internet.
Segundo a polícia, a menina afirmou que foi obrigada a ter relações sexuais com os
cinco adolescentes, entre eles, um ex-namorado. Todos os acusados têm entre 13 e 16
anos.
A garota disse que teve quatro encontros com o grupo em uma casa abandonada,
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segundo a polícia. Ela não teria contado nada para a família por sofrer ameaças.
O crime foi filmado com uma câmera de celular e publicado na web. Em uma das
imagens, a garota é espancada com um cabo de vassoura.
“Eles quiseram fazer um acordo comigo. Se eu os entregasse, eles iriam jogar o vídeo
para todo mundo ver”, disse a menina.
Os adolescentes foram expulsos da escola e estão sendo acusados de estupro, atentado
violento ao pudor e corrupção de menores.
A polícia vai ouvir os acusados na próxima semana. De acordo com o delegado Luciano
Lima, responsável pelo caso, o Conselho Tutelar vai acompanhar as investigações.
Em maio, um homem que mora nos Estados Unidos descobriu pela internet que a filha
de 13 anos havia sido violentada sexualmente. Ele encontrou fotos da violência em sites
de relacionamentos da Espanha, Portugal e Estados Unidos e entrou em contato com a
mãe da garota, que mora com ela em Itanhém.

20/06/08 - 15h58 - Atualizado em 20/06/08 - 15h58
Adolescente é mantida em cárcere privado por três anos no Pará
Segundo Conselho Tutelar, menina está grávida de oito meses e foi vítima de abuso.
Ela era mantida pelo tio em uma casa de palha, distante 13 horas de Santarém.
Do G1, em São Paulo, com informações do Portal ORM
O Conselho Tutelar, a Polícia Civil e os Bombeiros resgataram um garota mantida em
cárcere privado pelo tio, em uma localidade distante aproximadamente 13 horas de
Santarém, no Pará. De acordo com o Conselho Tutelar, a menor está grávida de oito
meses e foi vítima de abuso sexual.
A garota não tem documentos e foi encaminhada para um abrigo municipal. O suspeito
de cometer abuso foi levado para a Seccional de Santarém. A suspeita é que ela tenha
entre 13 e 15 anos, mas isso só será comprovado após perícia.
Segundo o Conselheiro Tutelar, a menina era mantida em cárcere priviado há pelo
menos três anos. “Ela foi encontrada em uma casa de palha em que chovia dentro. A
menina não tinha acesso a ninguém, não podia sair e era abusada pelo tio”, diz o
conselheiro Ádson Souza, que participou do resgate da menina.

27/06/08 - 18h19 - Atualizado em 27/06/08 - 18h52
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PF vai fazer investigação rigorosa sobre morte de índia no DF, diz Tarso
Ministro disse que caso será enviado ao MP e à Justiça após investigação.
Índia xavante de 16 anos assistida pela Funasa morreu após ser vítima de violência
sexual.
Eduardo Bresciani Do G1, em Brasília
O ministro da Justiça, Tarso Genro, afirmou nesta sexta-feira (27) que a Polícia Federal
irá fazer uma investigação rigorosa sobre o caso da índia xavante de 16 anos que morreu
no Distrito Federal nesta quarta-feira (25) vítima de empalamento.
“(A PF) Vai investigar rigorosamente e quando estiver pronto o processo levará ao
Ministério Público e à Justiça para que a punição compatível com a barbárie que o
crime representa seja dada”, afirmou Tarso após participar de cerimônia no Palácio do
Planalto sobre o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci).
saiba mais



IML confirma violência sexual em morte de índia de 16 anos no DF
Polícia do DF investiga violência sexual na morte de índia de 16 anos

Ele admitiu que a violência contra índios no Brasil não é uma novidade.
“Lamentavelmente a violência contra indígenas não é novidade, talvez a novidade seja o
grau de violência e de barbárie que envolve alguns delitos como o que ocorreu em
Brasília”, comentou.

Segundo uma pesquisa divulgada em abril deste ano pelo Conselho Indigenista
Missionário (Cimi), dez índios foram violentados sexualmente em 2006 e nove em 2007
em todo o País. Das vítimas do último ano, quatro tinham entre seis e 14 anos e as
outras eram adultas.
Caso
A adolescente de 16 anos morta nesta quarta-feira (25) estava em Brasília para fazer
tratamento médico. Ela foi internada no Hospital Universitário de Brasília (HUB) com
dores abdominais e morreu no centro cirúrgico após sofrer duas paradas cardíacas.
A direção do hospital informou à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) que havia a
suspeita de violência sexual contra a menina. O Instituto Médico Legal (IML) do DF
confirmou o caso, nesta sexta-feira (27). A índia teria sofrido um empalamento, pois
teve o estômago e o baço perfurados por um objeto pontiguado.
Vinda da Aldeia São Pedro, no município de Campinápolis, em Mato Grosso, a menina
de 16 anos estava hospedada junto com a tia na Casa de Apoio à Saúde Indígena
(Casai), em Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, a 45 km de Brasília. Ela não
falava nem andava.
06/07/08 - 10h25 - Atualizado em 06/07/08 - 10h41
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Estatuto da Criança e do Adolescente completa 18 anos
Estatuto permitiu a criação dos conselhos tutelares, que hoje possuem 73 mil
conselheiros.
Documento garante proteção integral para 62 milhões de crianças e adolescentes no
país.
Glauco Araújo Do G1, em São Paulo

Estatuto completa 18 anos no próximo domingo (Foto: Reprodução/ TV Globo)
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) completa 18 anos no próximo domingo
(13). A lei foi promulgada em 13 de julho de 1990 e tem o objetivo de garantir os
direitos do menor à Justiça, educação, segurança e à cidadania.

Carmen Silveira de Oliveira, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH),
faz um levantamento sobre o período de vigência do estatuto. Carmen indica pontos
positivos e negativos da legislação que ela considera um exemplo internacional
sobre o assunto.
Veja alguns trechos da entrevista concedida ao G1.
Qual o balanço dos 18 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil?
Foi um curto intervalo temporal, pois o Brasil tem uma história secular de desigualdade
social e de insuficiência das políticas públicas até a regulamentação do ECA, para
superar os problemas relacionados à criança e do adolescente. Já temos uma tarefa de
garantir a proteção integral de 62 milhões de crianças e adolescentes, entre 0 a 18 anos,
no país. Isso significa a maior população infantil nas Américas.

Temos um indicador importante, entretanto, neste período. Em 1990, por exemplo, a
expectativa de vida de uma criança recém-nascida era de 62,3 anos. Em 2006, foram
acrescidos 6,2 anos nesta expectativa. A taxa de mortalidade caiu de 46,9 para 24,9
mortes para cada mil crianças nascidas.
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A própria taxa de mortalidade infantil, abaixo de 5 anos, também foi reduzida,
melhorando o ranking mundial de mortalidade infantil. O Brasil ocupava a 86ª posição e
hoje ocupa a 113ª posição.
O ECA garantiu o acesso de crianças e adolescentes à educação no país durante os
18 anos de vigência?
Os avanços na educação ainda são tímidos. O acesso à educação melhorou e hoje atinge
76% das crianças. No ensino fundamental, evoluímos de 79% de crianças nas escolas,
em 1990, para 98% de inserção registrada em 2006. Estamos praticamente
universalizando o acesso ao ensino fundamental.
E a qualidade de ensino a que as crianças têm acesso é suficiente?
Ainda temos de pensar na qualidade do ensino. No contexto de uma sociedade em
formação, de um mercado de trabalho exigente e seletivo, precisamos ter um avanço
nesse sentido em acordo com o desenvolvimento econômico do país.
A violência contras a crianças caiu durante a vigência do ECA?
Não melhoramos os indicadores de violência contra crianças, mas melhoramos os
instrumentos de enfrentamento da violência. Por exemplo, o velho modelo da Fundação
do Bem-Estar do Menor (Febem) é gradualmente reordenado pelo Sistema Nacional de
Atendimento Sócio-Educativo (Sinase) e do Plano Nacional do Direito à Convivência
Familiar e Comunitária. Essas duas novas políticas nacionais desmontam o sistema
anterior de atendimento ao adolescente infrator.
O trabalho infantil ainda é um problema no país?
O Brasil chegou a atingir, em 1992, o seu mais alto índice histórico. Naquela época,
chegamos a ter 9,6 milhões de crianças em condição de trabalho infantil, o que
representava cerca de 22% da população infantil da época. Em 2006, já tínhamos
retirado cerca de 5 milhões de crianças desse quadro. Um bom caminho já foi andado,
mas ainda há muito por fazer.
Crianças e adolescentes ainda sofrem com a erotização e por isso são vítimas da
violência sexual. De que maneira o ECA ajuda a combater esse tipo de crime?
O Brasil tem um reconhecimento internacional no combate aos crimes sexuais contra
crianças e adolescentes. O nosso cenário é desfavorável. Em 1990, o país não tinha esse
fenômeno da erotização precoce da infância. O advento da internet criou outro veículo
de violação de direitos, a exemplo da pedofilia e da pornografia na rede mundial de
computadores. Isso se tornou mais um desafio a ser cumprido pelo ECA.
Os conselhos tutelares são instrumentos eficazes para o cumprimento das
diretrizes do ECA?
Isso não existia antes da implementação do ECA. Essa é uma experiência inédita no
cenário internacional e referência para as Organizações das Nações Unidas (ONU).
Trata-se de um conselho de direito com caráter deliberativo e de paridade.
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Temos os conselheiros eleitos pela comunidade. Isso envolve quase 73 mil
conselheiros espalhados pelo país. É quase um batalhão de defensores das crianças e dos
adolescentes em 93% dos municípios brasileiros.
Os conselhos tutelares têm estrutura para defender os direitos garantidos pelo
ECA?
Há muita precariedade, muitas unidades ainda não têm sequer telefone ou fax, carro ou
mesmo um computador. Isso prejudica muito o trabalho do conselheiro. Enquanto a
gente tem uma redução da mortalidade infantil, a mortalidade materna ainda é alta e a
operação dos conselhos é importante para mudar esse cenário.
O que você acha do debate sobre a redução da maioridade penal?
Existe uma leitura que eu acho distorcida e apressada de que o ECA é brando, não
colabora para a redução desses problemas com crianças e adolescentes. Há quem diga
que se necessita da criação de uma nova lei. Mas a questão hoje não é aumentar o tempo
da internação, mas qualificar os programas de atendimento que são oferecidos nas
unidades de internação. O problema está no cumprimento da lei.

O adolescente, quando está em privação de liberdade, não pode ter seus direitos
privados. O que está em jogo não é apenas uma medida punitiva. É um sujeito que está
em desenvolvimento, que deve ser punido e responsabilizado por seus atos, mas que
outras oportunidades devem ser garantidas para reverter essa trajetória delitiva.

Isso explica a falência do modelo Febem?
A Febem era um modelo carcerário apenas. O adolescente deve ter direito ao lazer e à
escola. O resultado a gente sabe qual é. O ECA diz que o interno deve estudar e o
Sinase diz que escola deve ser. Essa escolaridade deve ser certificada e fazer sentido na
vida do adolescente. Ele deve permanecer no ensino depois de sair da internação. Ele
tem de voltar a ser um cidadão.

07/12/08 - 07h34 - Atualizado em 17/12/08 - 15h53
Em 2008, Disque-denúncia bate recorde
Agressão contra crianças está em terceiro lugar na lista de relatos.
Casos rumorosos que 'não fecham' estimulam ligações.
Roney Domingos Do G1, em São Paulo
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Cerca de 150 pessoas trabalham no Disque-Denúncia para colher informações
relevantes para investigação de crimes (Foto: Divulgação)
Criado há oito anos pela ONG São Paulo Contra a Violência, o Disque-denúncia
(telefone 181) deverá bater recorde de ligações recebidas neste ano, de acordo com o
coordenador de projetos, Paullo Santos.

O serviço que municia as polícias Civil e Militar com informações relevantes para a
solução de crimes deverá receber 143.206 denúncias neste ano, número superior a todos
os anos anteriores. A estimativa é baseada em projeções que levam em conta as
denúncias recebidas nos últimos meses.

A receita é a mesma de sempre: nenhum denunciante é identificado e ninguém fica
sabendo quem passou a informação. "Se alguém ligar e disser o nome, o atendente pede
para desligar e ligar de novo, para não ficar gravado", diz Santos.
Apesar do aumento do número de denúncias, Santos afirma que desde a criação do
serviço a criminalidade diminuiu. "Em 2000, tínhamos 55 homicídios para cada 100 mil
habitantes, número que caiu para 23 para cada 100 mil", afirmou.

saiba mais






Denúncia anônima leva polícia a criança de 6 anos vítima de maus-tratos
Denúncias de tráfico de drogas crescem 21,4% em SP
Após denúncia anônima, 21 são detidos com armas e drogas em SP
Apesar de denúncia, bingos clandestinos ainda funcionam na capital
Casa de jogos clandestina é fechada após denúncia
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As denúncias que são repassadas à polícia não representam a totalidade de 4 mil
telefonemas diários e 120 mil mensais que os cerca de 48 atendentes da sociedade civil,
funcinários da ONG Instituto São Paulo contra a Violência recebem. Após a triagem
das ligações, nas centrais de análise, cerca de 10% se transformam em denúncias, com
conteúdo qualificado para investigação. "Algumas são descartadas e outras são enviadas
para a delegacia ou para o batalhão", afirmou.
O tráfico de drogas lidera o ranking das denúncias mais freqüentes. Os avisos sobre a
existência de jogos de azar ocupam o segundo lugar da lista. Em terceiro, estão as
denúncias de violência contra crianças - números que Santos considera preocupantes
nos últimos dois anos.

G1 2009

10/02/09 - 19h21 - Atualizado em 10/02/09 - 19h27
Primeiras-damas discutem violência sexual contra crianças durante fórum
Elas participam, junto com maridos, de encontro nacional de prefeitos.
Dilma Rousseff e a primeira-dama Marisa Letícia foram ao encontro.
Jeferson Ribeiro Do G1, em Brasília

saiba mais






Pai é preso por agredir filha de 4 meses em Rondônia
Suposto pastor é condenado a 5 anos por ter casado com menina de 10 anos
Brasileira cria 1º abrigo para meninas vítimas de abuso no Timor Leste
Menina pede a Papai Noel para não sofrer mais abusos sexuais
Carta de criança para o Papai Noel 'delata' caso de abuso sexual no Texas

A ministra chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, participou nesta terça-feira (10) com a
primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva de um encontro com as esposas dos
prefeitos que estão reunidos em Brasília para discutir formas de prevenir a violência
sexual contra crianças e adolescentes. O governo quer integrar as primeiras-damas das
prefeituras ao Fórum Nacional de Combate à Violência contra Crianças e Adolescentes,
que conta com a participação a primeira-dama.
Segundo a ministra, o problema não é apenas brasileiro e se espalhou por quase todas
as sociedades do mundo. “Nós sabemos que a violência sexual contra crianças e
adolescentes não afeta uma sociedade apenas, afeta varias dimensões e vários países do
mundo, para não dizer todos. Para enfrentar é preciso cooperação dos municípios e
estados. Nós temos de deixar claro que uma das formas de combater essa questão é
impedir que haja uma ocultação desse delito”, disse.
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Substituição
A ministra substituiu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na na abertura do encontro
com as primeiras-damas pois, segundo Dilma, ele estava se trocando depois de suar
muito na reunião com os prefeitos no auditório ao lado. Pelo menos 30 minutos depois
do início do encontro, o presidente ainda não havia chegado.
“Então é só mais um pouquinho e vocês terão a oportunidade de ter a palavra do
presidente daqui a alguns minutos. Enquanto isso eu vou falar para vocês. Eu sei que
não é uma substituição perfeita, mas nós aqui da mesa faremos o possível para que seja
um inicio agradável para vocês”, afirmou Dilma.
O governo federal reúne nesta terça-feira (10) mais de 3 mil prefeitos de todo país para
apresentar um pacote de bondades com medidas de estímulo ao desenvolvimento das
prefeituras.

17/02/09 - 08h11 - Atualizado em 17/02/09 - 08h11
Metrô do Recife recebe campanha contra abuso de menores
No carnaval, aumenta o risco de exploração e abuso sexual de menores.
Disque-Denúncia recebeu 128 ligações de janeiro até meio de fevereiro.
Do G1, em São Paulo, com informações do pe360graus/Globo Nordeste
saiba mais



Marido diz que mulher acorrentava filhos para trabalhar
Pai é preso por agredir filha de 4 meses em Rondônia

A Secretaria de Direitos Humanos e Segurança Cidadã do Recife deve distribuir, nesta
terça-feira (17), folhetos com orientações sobre denúncia de abusos contra crianças e
adolescentes. Para entidades ligadas ao governo e organizações não-governamentais, o
carnaval é um período de preocupação, pois o risco de exploração e abuso sexual de
menores aumenta.
Segundo o Disque-Denúncia, de janeiro até o meio de fevereiro, foram 128 ligações
sobre casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Delas, 18 envolviam
meninos e 110, meninas.
Para denunciar casos como esses, moradores da capital pernambucana podem ligar para
(81) 3421-9595.

27/02/09 - 06h43 - Atualizado em 27/02/09 - 13h46
CPI da Pedofilia deve ir a Catanduva apurar denúncias contra crianças

223

Senadores pretendem viajar dia 2 de março para cidade do interior de SP.
Objetivo é investigar suposta rede de pedofilia que age no município.
Do G1, com informações do Bom Dia São Paulo
Senadores que integram a CPI da Pedofilia devem chegar na próxima semana a
Catanduva, a 379 km de São Paulo, para apurar as denúncias de abuso sexual praticado
por adultos contra crianças da cidade.
Veja o site do Bom Dia São Paulo

Três pessoas já foram presas e dois adolescentes estão apreendidos suspeitos de abuso,
violência sexual e até estupro contra meninos e meninas de 4 a 12 anos de idade.
A Polícia Civil investiga a possibilidade de existir uma rede de pedofilia em Catanduva.
De acordo com policiais que participam da investigação, os membros da CPI devem
chegar à cidade no próximo dia 2 de março para conversar com as autoridades que
apuram o caso.

saiba mais







Crianças vítimas de abuso são chamadas para reconhecer suspeitos de pedofilia
Juíza de Catanduva cogita recorrer à PF para apurar rede de pedofilia
Mães de Catanduva protestam contra suposta rede de pedofilia
Justiça de Catanduva manda abrir novo inquérito sobre suposta rede de pedofilia
Polícia de Catanduva ouve empresário e médico sobre suposta rede de pedofilia
Dois têm prisão decretada acusados de pedofilia em Catanduva

Nesta quinta-feira (26), 24 crianças que afirmam ser vítimas de pedófilos participaram
do reconhecimento visual de oito suspeitos na Delegacia de Investigações Gerais (DIG)
de Catanduva. Elas chegaram acompanhadas dos pais, que não puderam acompanhar o
reconhecimento. Um compartimento impedia os suspeitos de enxergar as crianças.

Por conta do reconhecimento, a juíza da Infância e Juventude da cidade, Sueli Juarez
Alonso, decretou na noite desta quinta a prisão de dois jovens de 19 anos e a detenção
de dois adolescentes, de 16 e 17 anos, acusados de participarem de uma suposta rede de
pedofilia na cidade.

A prisão temporária é por 30 dias e tem validade enquanto durarem as investigações.
Um borracheiro de bicicletas já está preso há dois meses no CDP de São José do Rio
Preto, a 438 km e São Paulo, suspeito pelo mesmo crime.
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02/03/09 - 07h09 - Atualizado em 02/03/09 - 07h49
CPI da Pedofilia começa a apurar denúncias de abuso em Catanduva
Senadores viajam nesta segunda (2) para o interior de SP.
Objetivo é investigar suposta rede de pedofilia que age no município.
Do G1 em São Paulo
Senadores que integram a CPI da Pedofilia irão nesta segunda-feira (2) a Catanduva,
cidade a 379 km de São Paulo, para apurar as denúncias de abuso sexual praticado por
adultos contra crianças da cidade.
Três pessoas já foram presas e dois adolescentes estão apreendidos suspeitos de abuso,
violência sexual e até estupro contra meninos e meninas de 4 a 12 anos de idade.
A Polícia Civil investiga a possibilidade de existir uma rede de pedofilia em Catanduva.
De acordo com policiais que participam da investigação, os membros da CPI devem
conversar com as autoridades que apuram o caso.
saiba mais







Crianças vítimas de abuso são chamadas para reconhecer suspeitos de pedofilia
Juíza de Catanduva cogita recorrer à PF para apurar rede de pedofilia
Mães de Catanduva protestam contra suposta rede de pedofilia
Justiça de Catanduva manda abrir novo inquérito sobre suposta rede de pedofilia
Polícia de Catanduva ouve empresário e médico sobre suposta rede de pedofilia
Dois têm prisão decretada acusados de pedofilia em Catanduva

Reconhecimento
Nesta quinta-feira (26), 24 crianças que afirmam ser vítimas de pedófilos participaram
do reconhecimento visual de oito suspeitos na Delegacia de Investigações Gerais (DIG)
de Catanduva. Elas chegaram acompanhadas dos pais, que não puderam acompanhar o
reconhecimento. Um compartimento impedia os suspeitos de enxergar as crianças.
Foi por conta do reconhecimento que a juíza da Infância e Juventude da cidade, Sueli
Juarez Alonso, decretou na noite desta quinta a prisão de dois jovens de 19 anos e a
detenção de dois adolescentes, de 16 e 17 anos, acusados de participarem da suposta
rede de pedofilia na cidade.
A prisão temporária vale por 30 dias e tem validade enquanto durarem as investigações.
Um borracheiro de bicicletas já está preso há dois meses no CDP de São José do Rio
Preto, a 438 km e São Paulo, suspeito do mesmo crime.

02/03/09 - 18h33 - Atualizado em 02/03/09 - 19h16
Crianças reconhecem mansão de suposto pedófilo em Catanduva
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Pai de uma menina disse nesta segunda que ela deu detalhes da casa.
Senador da CPI da Pedofilia vai voltar à cidade para ouvir envolvidos.
Carolina Iskandarian Do G1, em Catanduva
O pai de uma das supostas vítimas de pedofilia em Catanduva, a 379 km de São Paulo,
contou nesta segunda-feira (2) que a filha reconheceu a mansão onde teria sido levada e
sofrido abuso sexual. Além dela, mais dois menores participaram do reconhecimento do
imóvel.
A menina, que tem 8 anos, está entre 24 crianças que a Justiça calcula serem vítimas de
uma suposta rede de pedofilia na cidade.
Localizada no bairro Jardim do Bosque, área nobre de Catanduva, a mansão pertenceria
a um médico, cuja participação no possível esquema de abuso contra os menores está
sendo investigada. “A minha filha do meio reconheceu a mansão e a outra casa mais
simples”, contou o pai, que tem 42 anos e trabalha como autônomo. Com receio, ele se
identificou apenas como José.
saiba mais








Presidente de CPI da Pedofilia se reúne com juíza em Catanduva
CPI deve oferecer delação premiada a preso suspeito de pedofilia em Catanduva
Promotores ouvem depoimentos de crianças molestadas em Catanduva
Dois têm prisão decretada acusados de pedofilia em Catanduva
Justiça reforça segurança de crianças molestadas em Catanduva
Mães de Catanduva protestam contra suposta rede de pedofilia
Vítimas molestadas em Catanduva terão ajuda psicológica

Segundo o relato do pai, a filha teria reconhecido mais um imóvel, na mesma rua, para
onde as vítimas eram levadas. Ele disse que seu filho de 10 anos e a filha de 5 também
sofreram violência sexual.
Reunião no fórum
Na tarde desta segunda, o senador Magno Malta (PL), que preside a CPI da Pedofilia,
esteve no fórum da cidade para conversar com a juíza do caso e depois se reuniu com
um grupo de mães das crianças que teriam sido abusadas. Ele afirmou que vai voltar a
Catanduva na semana que vem com pelo menos mais três senadores da CPI para ouvir
os envolvidos – entre vítimas e supostos participantes da rede de pedofilia.

O objetivo da visita é saber como estão as investigações. “Sou solidário à causa de
vocês e vamos trabalhar para fazer Justiça”, afirmou Malta a um grupo de mães que
dizem que seus filhos foram vítimas de pedófilos. Assim que chegou, antes mesmo de
entrar na sala da juíza, o senador pediu um levantamento das famílias que necessitam de
assistência.
Até agora, dois homens estão presos e há dois adolescentes detidos por suspeita de
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participação no caso. Um outro rapaz de 19 anos foi solto no fim de semana por falta de
provas.
Sigilo no processo
O Ministério Público (MP) de São Paulo pediu nesta segunda sigilo no processo. O
objetivo é “preservar a intimidade e a integridade moral das pessoas envolvidas,
principalmente das crianças e adolescentes vítimas”, segundo informou o MP em nota
no início da tarde.
Existem dois inquéritos abertos sobre a suposta rede de pedofilia. Um já foi
transformado em processo, porque os promotores denunciaram dois homens, e está na 1ª
Vara da Infância e Juventude de Catanduva. O outro inquérito ainda está em andamento
na Polícia Civil. Ele foi aberto porque as mães das crianças informaram que havia mais
vítimas e outros criminosos no caso.

03/03/09 - 15h16 - Atualizado em 03/03/09 - 15h16
Borracheiro acusado de pedofilia é ameaçado na prisão, diz senador
Segundo Magno Malta, preso está em uma sala isolada.
Homem de 46 anos está em São José do Rio Preto (SP).
Carolina Iskandarian Do G1, em Catanduva

Senador Magno Malta esteve no Fórum de Catanduva na segunda (2) (Foto:
Carolina Iskandarian/G1)
Denunciado pelo Ministério Público por pedofilia, o borracheiro de 46 anos está em
uma sala separada do Centro de Detenção Provisória de São José do Rio Preto, a 438
km da capital. Ele é acusado de abusar e tirar fotos de crianças da cidade vizinha
Catanduva. “Nem no seguro ele está. Foi colocado em uma sala isolada”, contou o
senador Magno Malta, presidente da CPI da Pedofilia.
Na manhã desta terça-feira (3), no segundo dia de visitas na região, Malta esteve na
cadeia e conversou com o borracheiro, a quem chamou de “cafetão”. O parlamentar
ofereceu a ele o benefício da delação premiada porque acredita que mais pessoas estão
envolvidas no esquema. Se divulgar nomes, o preso pode ter redução de pena.
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saiba mais








MP pede quebra de sigilo bancário e fiscal de suspeitos de pedofilia
Depoimentos de vítimas devem guiar senadores em Catanduva
Presidente de CPI da Pedofilia se reúne com juíza em Catanduva
‘Não observei nada estranho’, diz pai de crianças sobre suposto pedófilo
Crianças reconhecem mansão de suposto pedófilo em Catanduva
CPI deve oferecer delação premiada a preso suspeito de pedofilia em Catanduva
‘Ele está amedrontado’, diz senador sobre suspeito de pedofilia em Catanduva

“Dei a ele uma semana para pensar. Mas, falando ou não, os comparsas dele estarão
presos. É um cafetão que aliciava crianças da periferia”, afirmou o senador, que voltou
para Brasília no início da tarde.
De acordo com Malta, o borracheiro falou que tirou fotos das crianças “sem maldade” e
tentou inocentar o sobrinho de 19 anos, que está preso e foi denunciado pelo mesmo
crime. “Nós sabemos que não é (inocente). Tem um envolvimento largo no caso”. As
denúncias de abuso e violência contra os menores começaram em dezembro do ano
passado e os supostos pedófilos teriam feito pelo menos 24 vítimas.
Amedrontado
O senador disse também que o homem “está amedrontado”. “Ele está amedrontado. Não
tem condições de pagar um advogado”, contou o parlamentar, por volta de 11h30,
quando deixou a prisão. “Ele não tinha noção da situação dele e mostrei em que buraco
se meteu”, afirmou Malta. O senador explicou ao preso que o caso dele pode se agravar
porque o borracheiro tirou fotos das crianças de que teria abusado.
Malta pretende voltar a Catanduva, aonde chegou na segunda (2), com mais integrantes
da CPI para ouvir as crianças e, se possível, promover acareações. Além do borracheiro,
o sobrinho dele, de 19 anos, também está preso. Há ainda dois adolescentes detidos, de
16 e 17 anos.
O Ministério Público e a CPI da Pedofilia pediram à Justiça a quebra dos sigilos
bancário, fiscal, e telefônico dos oito suspeitos de abuso sexual das crianças.

04/03/09 - 13h22 - Atualizado em 04/03/09 - 14h20
Médico diz que gravidez de menina de 9 anos foi interrompida
De acordo com ele, criança passa bem.
Procedimento teria sido realizado com autorização da mãe.
Do G1, em São Paulo
saiba mais


Igreja quer impedir interrupção de gravidez de menina de 9 anos em PE
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Padrastos são principais suspeitos de abuso sexual, diz pesquisa
Criança de 9 anos vai interromper gravidez de gêmeos
Preso padrasto suspeito de engravidar enteada de 9 anos

A gravidez da menina de 9 anos, que teria sido abusada pelo padrasto, foi interrompida
na manhã desta quarta-feira (4). Segundo o diretor médico do Centro Integrado de
Saúde Amaury de Medeiros, da Universidade de Pernambuco (Cisam/UPE), Sérgio
Cabral, os dois fetos foram expelidos.
Cabral informou que o procedimento foi realizado com autorização da mãe e
consentimento da menina, seguindo protocolo recomendado pelo Ministério da Saúde
em casos de gravidez de risco ou decorrente de violência sexual. "Nós entendemos que
a menina se encaixava em ambos os casos", disse o médico.
Para o procedimento, os médicos usaram um medicamento que provoca contrações do
útero, induzindo a expulsão do feto. Segundo Cabral, a menina passa bem e ainda está
no centro cirúrgico, onde deve aguardar um período de jejum, de oito a doze horas.
Após esse tempo, deverá ser realizada uma curetagem uterina (processo que realiza a
limpeza do útero), prevenindo infecções posteriores.
A menina foi levada ao Cisam após receber alta no Instituto Materno Infantil de
Pernambuco (Imip), na noite da terça-feira (3).
Denúncia
O advogado da Arquidiocese de Olinda e Recife, Márcio Miranda, deve oferecer ao
Ministério Público de Pernambuco, ainda nesta quarta-feira, denúncia contra a mãe da
menina. A criança teria sido abusada por seu padrasto, que está preso.
Segundo o advogado, a mãe estava sendo orientada por entidades, para que o aborto
fosse feito. “Essas organizações poderiam orientar e tentar ajudar a mãe o máximo
possível para que a gravidez fosse levada adiante, até o momento de uma cesariana”, diz
Miranda. “É a lei de Deus, ‘não matarás’. Consideramos que é um assassinato.”
Miranda defende ainda que o aborto causará grave impacto na vida da criança.
Risco
Na última quinta-feira (26) a menina foi levada ao Imip, onde fez exames que
constataram a gravidez de 15 semanas. Segundo a assessoria da instituição, no sábado
(28), a mãe da criança pediu para que o aborto fosse realizado.
O Imip deu entrada ao processo e uma equipe de médicos e psicólogos começou a
preparar a menina para o procedimento. Na terça-feira, o pai biológico da menina
grávida solicitou que o aborto não fosse feito.
A equipe médica interrompeu o processo, aguardando consenso por parte da família.
Ainda na terça-feira, a mãe da menina pediu ao hospital que liberasse sua filha,
afirmando que se responsabilizaria pelos cuidados. Depois, a garota deu entrada no
Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros, onde a gravidez foi interrompida.
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Segundo o Imip, como não havia risco de vida imediato para a menina, ela foi liberada.
Entretanto, a assessoria informou que a gestação era considerada de alto risco por causa
do porte da criança, que tem 1,33 metro e 36 quilos.

A polícia diz que a menina sofria violência sexual desde os 6 anos. O padrasto também
é suspeito de abusar da enteada mais velha, uma adolescente de 14 anos.

04/03/09 - 09h25 - Atualizado em 04/03/09 - 09h25
Padrastos são principais suspeitos de abuso sexual, diz pesquisa
Estudo foi feito com denúncias feitas em Maceió, entre 2002 e 2007.
Neste ano, Disque 100 recebeu 4,7 mil denúncias de todo o país.
Do G1, em São Paulo
saiba mais





Metrô do Recife recebe campanha contra abuso de menores
Denúncias de exploração sexual no Brasil triplicam nos últimos 2 anos
Justiça de SC condena pastor a 36 anos por abuso sexual de jovens
Prefeitura de BH investe no combate à exploração infantil

Uma pesquisa feita pelo Centro de Estudos Superiores de Maceió (Cesmac) indicou que
o abuso sexual de crianças e adolescentes geralmente é cometido por pessoas
conhecidas da vítima. Segundo reportagem da Agência Brasil, o levantamento foi feito
com base em denúncias apresentadas na cidade entre 2002 e 2007 e mostra que o
padrasto aparece em primeiro lugar como agressor.
"Tivemos 311 casos e em primeiro lugar no ranking de abusadores a figura que aparece
é a do padrasto, seguido de tios e avós. Ou seja, sempre pessoas vinculadas à família",
disse o professor de psicologia Liércio Pinheiro, que coordenou a pesquisa.
O professor afirmou que abuso sexual é diferente de pedofilia. "A pedofilia é um
distúrbio. O pedófilo é aquele que tem um comprometimento mental, que tem um
desejo incontrolável por criança. Nem todo mundo que abusa sexualmente de uma
criança sofre desse distúrbio que é a pedofilia."
De acordo com ele, o aumento no número denúncias de abusos abuso sexual de crianças
e adolescentes nos últimos anos não reflete o crescimento do número de casos e sim a
conscientização da sociedade. "O abuso sempre houve. O que nós estamos presenciando
agora, principalmente com a ajuda da mídia em divulgar o abuso sexual para a
sociedade, é um maior esclarecimento das famílias, principalmente para que a mãe e
outros familiares possam estar atentos para fazer denúncia", avaliou Liércio.
Pinheiro disse que a criança que sofre abuso sexual normalmente apresenta alterações
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de comportamento, como choro repentino, depressão e agressividade. "Deve-se
observar o comportamento dela [da criança] em casa, se há uma alteração na sua rotina
e, principalmente, se ela apresenta crises de choro sem motivos aparentes."
Em Alagoas, as vítimas de abuso sexual são atendidas pelo Centro de Apoio às Vítimas
de Crime. Uma das coordenadoras do centro, Taísa Costa, explica que as crianças e
adolescentes recebem um atendimento interdisciplinar, com advogado, assistente social
e psicólogo.

Disque-denúncia
Criado em 2003, o Disque 100, que registra casos de violência contra crianças e
adolescentes, já encaminhou quase 90 mil denúncias em todo o Brasil. Só neste ano, já
foram 4,7 mil registros, 31% deles relativos à violência sexual, 35% à negligência e
34% a casos de violência física e psicológica.
Proporcionalmente, o Distrito Federal é a unidade da federação com maior número de
denúncias. Por último, está o Amapá.
05/03/09 - 11h54 - Atualizado em 05/03/09 - 11h54
Após sofrer aborto, menina de 9 anos passa bem
Segundo médicos, ela deve ter alta nesta quinta-feira.
Por decisão do MP, garota permanecerá no Recife, sob proteção.
Do G1, em São Paulo, com informações da Globo News
A menina de 9 anos que teve a gravidez de gêmeos interrompida, no Recife, deve
receber alta nesta quinta-feira (5). Na parte da manhã, ela passou por uma avaliação no
hospital onde está internada. Segundo os médicos, ela passa bem, está tranquila e deve
receber alta na parte da tarde.
Por decisão do Ministério Público de Pernambuco, a criança não retornará para a cidade
onde nasceu, no interior do estado. Ela permanecerá no Recife, sob proteção.

Excomunhão
Na quarta-feira (4) o arcebispo de Olinda e Recife, Dom José Cardoso Sobrinho,
excomungou da Igreja Católica os médicos e todas as pessoas envolvidas na
interrupção da gravidez, por entender que este procedimento é contra as leis de
Deus.
saiba mais




Arcebispo excomunga médicos e parentes de menina que fez aborto
Advogado de Igreja vai denunciar mãe de menina grávida ao MP
Médico diz que gravidez de menina de 9 anos foi interrompida
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Igreja quer impedir interrupção de gravidez de menina de 9 anos em PE

De acordo com o médico Olímpio Moraes, se a gravidez continuasse, a saúde da
menina poderia ser seriamente comprometida. “O risco poderia ser até de morte, ou uma
sequela definitiva, fazendo com que ela não pudesse mais engravidar”, diz.
No Brasil, a lei permite que o aborto seja realizado em caso de estupro, ou se a mãe
corre o risco de morrer. “Ela está incluída nos dois casos. Como médicos, nós não
podemos deixar que uma menina de 9 anos seja submetida a este sofrimento, ou
até que ela pague com a própria vida”, diz Moraes.
O arcebispo considera que houve crime. “A lei de Deus está acima da lei humana.
Quando a lei dos homens é contrária à lei de Deus, esta lei não tem nenhum valor”, diz
o arcebispo.
Violência
A gravidez foi descoberta na semana passada, depois que a menina reclamou de dores e
foi levada a uma unidade de saúde. Os médicos classificaram a gestação como de alto
risco, pela idade e por ser de gêmeos.Segundo os médicos, a mãe pediu para que o
aborto fosse realizado.
O padrasto da menina foi preso, suspeito de ter abusado da garota e ser pai dos bebês
que ela esperava. De acordo com a polícia, a menina sofria violência sexual desde os 6
anos. O mesmo homem é suspeito de abusar da enteada mais velha, uma adolescente de
14 anos.

05/03/09 - 13h31 - Atualizado em 05/03/09 - 14h38
80% dos responsáveis por abuso de crianças em PE conhecem vítima
Polícia Civil diz que família e pessoas próximas são principais suspeitas.
Dois casos de meninas grávidas chamaram a atenção nesta semana.
Do G1, com informações do Jornal Hoje
O caso de duas meninas grávidas, em Pernambuco e no Rio Grande do Sul, revelam
uma triste estatística brasileira. O aumento da violência contra crianças por parte de
quem deveria protegê-las. Uma delas disse que sofreu abuso por parte do padrasto. A
outra, pelo pai adotivo. Só em Pernambuco, oito em cada dez são abusadas por pessoas
da família ou próximas a ela.
O caso da menina grávida de sete meses comoveu os moradores de Iraí (RS). Por causa
da gravidez de risco, ela foi internada em um hospital, em Tenente Portela (RS).
A polícia acredita que a garota foi violentada dentro de casa. O pai adotivo teria
confessado o crime, mas continua em liberdade. "Seria bom prendê-lo para garantir a
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ordem pública e, depois, com o nascimento da criança, será feito o exame de DNA para
confirmar a paternidade", diz o delegado Antônio Maieron.
saiba mais










Após sofrer aborto, menina de 9 anos passa bem
Grávida de 11 anos recebe tratamento no RS
Arcebispo excomunga médicos e parentes de menina que fez aborto
Advogado de Igreja vai denunciar mãe de menina grávida ao MP
Médico diz que gravidez de menina de 9 anos foi interrompida
Igreja quer impedir interrupção de gravidez de menina de 9 anos em PE
Padrastos são principais suspeitos de abuso sexual, diz pesquisa
Criança de 9 anos vai interromper gravidez de gêmeos
Preso padrasto suspeito de engravidar enteada de 9 anos

Em Pernambuco, outra história de violência. Uma menina de 9 anos teve a gravidez
interrompida na quarta-feira (4). A suspeita é de que o padrasto dela seja pai dos bebês.
Ele teria abusado das duas enteadas.
Com 33 quilos e 1,36 de altura, a menina não tinha estrutura física para ter os bebês. "O
risco maior seria levar a gravidez adiante, porque não saberíamos como iria se
comportar o aparelho genital dessa criança com dois fetos. Ela poderia ter eclampsia,
pré-eclampsia, entrar em trabalho de parto prematuro e outras complicações", diz o
médico Sérgio Cabral.
A Igreja Católica condenou o aborto e o arcebispo de Olinda e Recife, dom José
Cardoso Sobrinho, excomungou os médicos e a mãe da menina. "O fim não justifica os
meios. É uma coisa boa fazer o possível para salvar a vida da mãe, mas eu não posso
eliminar a vida de outro inocente. Esse é o princípio, a doutrina moral da igreja", afirma.
Estatística
Situações como essas, de violência contra crianças e adolescentes, acontecem com uma
frequencia cada vez maior. Neste ano, o Disque 100, que recebe denúncias, registrou
4,7 mil queixas em todo o país. Desse total, 31% eram de violência sexual, 35% de
negligência e 34% relacionados à violência física e psicológica.
De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, 80% dos casos contra crianças e
adolescentes acontecem dentro de casa, e são praticados por pessoas da própria família
ou muito próximas. Na maioria das vezes, as vítimas sofrem as agressões em silêncio.
Elas recebem ameaças ou preferem guardar segredo.
O desafio é identificar possíveis sinais que indiquem situações de violência. A
insônia, o choro fácil ou alguma alteração de comportamento podem indicar esse
problema, segundo o psicólogo André Lobo.
18/05/09 - 19h07 - Atualizado em 18/05/09 - 19h26
Polícia Federal prende dez pessoas suspeitas de pedofilia na web
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Operação Turko foi deflagrada em 20 estados e no Distrito Federal.
PF cumpriu 92 mandados e quebrou 3.265 perfis de usuários do Orkut.
Do G1, em Brasília

O procurador Sérgio Suiama, o presidente da CPI da Pedofilia, senador Magno
Malta (PR-ES) e os delegados da PF Carlos Eduardo Sobral e Stênio Santos Sousa,
durante coletiva sobre a Operação Turko (Foto: Valter Campanato/Agência
Brasil)
A Polícia Federal prendeu dez pessoas em flagrante nesta segunda-feira (18) durante a
Operação Turko, deflagrada nesta manhã em 20 estados e no Distrito Federal para
combater pornografia infantil na internet. Para realizar a operação, a PF quebrou o sigilo
de 3.265 perfis do Orkut.
As prisões ocorreram no Espírito Santo (1), Pernambuco (1) Paraíba (1), Rio Grande do
Sul (2) e São Paulo (5). Segundo a PF, todos os 92 mandados de busca e apreensão
foram cumpridos.
Entre os materiais apreendidos, estão centenas de CDs e DVDs com conteúdo
pornográfico, além de computadores que podem conter material de pornografia infantil.
De acordo com o delegado de Repressão de Crimes Cibernéticos da PF, Carlos Eduardo
Sobral, a operação foi batizada em alusão ao site de relacionamentos Orkut, criado por
um engenheiro turco. Todos os perfis abertos tinha sido denunciados por supostamente
conter conteúdo de pornografia infantil.
saiba mais



PF faz operação contra pedofilia em 20 estados e no DF
Pedofilia atinge uma em cada cinco crianças na web, diz agência da ONU
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Saiba como educar as crianças para uma navegação segura na internet
Dia da Internet pede proteção para as crianças on-line

Sobral afirmou que essa foi a primeira operação realizada depois de acordo assinado
com o Google, provedor responsável pelo site, em julho de 2008.
Segundo o procurador Sérgio Suiama, essa já é “a maior operação do mundo no que
diz respeito ao combate de pornografia infantil em redes de relacionamento da internet”.
A investigação, coordenada pela Divisão de Direitos Humanos e pela Unidade de
Repressão a Crimes Cibernéticos da PF, é resultado de informações repassadas pela
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedofilia no Senado Federal, em parceria com a
ONG Safernet e com o Ministério Público Federal de São Paulo.
De acordo com o MPF, todos os presos na operação estarão sujeitos à pena de um a
quatro anos por posse de material pornográfico infantil, além de pena de três a seis anos
por distribuição de pornografia infantil na internet.
Os mandados foram expedidos a partir de denúncias recebidas pelo site
www.denunciar.org.br entre novembro de 2007 e março de 2008. Segundo Sérgio
Suiama, o Brasil não é um produtor em larga escala de pornografia infantil na internet e
nem hospeda sites com esse fim, mas a propagação se dá principalmente por sites de
relacionamento social.
Esta é a primeira grande operação após a publicação da Lei 11.829, que alterou o
Estatuto da Criança e do Adolescente e tornou crime a posse de material pornográfico
infantil. A operação é uma das ações que marcam o Dia Nacional de Luta contra o
Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado nesta segunda-feira.
A data foi instituída pela Lei Federal nº 9970/00 e lembra um crime bárbaro que chocou
todo o país e ficou conhecido como o “Crime Araceli”, ocorrido em 1973, em Vitória.
O delegado Carlos Eduardo Sobral adiantou que, no máximo até a semana que vem,
mais quatro projetos serão enviados para o Congresso Nacional para tratar
especificamente do assunto. Ele acrescentou que a operação deflagrada nesta segunda
não se trata de um ato isolado, afirmando que a PF deve realizar novas operações para
combater a prática.
"A pedofilia está em todas as classes e em todas as idades. É um crime gravíssimo, que
merece toda a nossa atenção no seu combate, repressão e prevenção", afirmou o
delegado. As prisões desta segunda ocorreram em residências e empresas. Os detidos,
no entanto, não tiveram seus nomes revelados e nem idade e o sexo.
Telefônicas
O presidente da CPI da Pedofilia, Magno Malta (PR-ES), criticou nesta segunda as
operadoras telefônicas que, segundo ele, têm dificultado o acesso a dados pessoais de
suspostos pedófilos que agem no Brasil. Apesar do sucesso da Operação Turko, que
pretende cumprir até o fim do dia 92 mandados de busca e apreensão, Malta destacou
que o número de mandados seria “muito maior” caso as teles colaborassem mais com as
investigações.
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A partir das denúncias contra 3.265 perfis do Orkut, a ONG Safernet constatou que de
fato havia material de pornografia infantil em 805 perfis. Para identificar os
computadores que remetem fotos pornográficas, a PF solicita ao Google informações
sobre o perfil dos suspeitos e também pede ao provedor da internet as informações
sobre o IP (protocolo da internet que identifica um computador) de onde a imagem foi
incluída na rede.
Ministério Público, Polícia Federal e a CPI pedem que as operadoras assinem termo de
cooperação se comprometendo a divulgar os dados dos usuários investigados. Segundo
Magno Malta, três telefônicas já teriam assinado ao acordo.
O delegado Sobral afirmou que as empresas têm tecnologia para permitir a identificação
dos IPs, mas falta investimento. De acordo com a ONG Safernet, a implementação da
tecnologia custaria às operadoras cerca de R$ 0,40 por usuário a cada ano.
18/05/09 - 14h36 - Atualizado em 18/05/09 - 16h58
Oito suspeitos de pedofilia já foram presos pela Operação Turko, diz PF
Operação combate crime de pornografia infantil na internet.
Segundo delegado, 47 mandados de busca já foram cumpridos.
Diego Abreu Do G1, em Brasília

Delegado Carlos Sobral (em pé), responsável pela Operação Turko, ao lado do
senador Magno Malta (PR-ES), presidente da CPI da Pedofilia (à esquerda) (Foto:
Valter Campanato/Agência Brasil)
A Polícia Federal informou nesta segunda-feira (18) que oito pessoas já foram presas
em flagrante durante a Operação Turko, deflagrada nesta manhã em 20 estados e no
Distrito Federal para combater o crime de pornografia infantil na internet.
As prisões ocorreram nos estados de São Paulo (3), Rio Grande do Sul (2), Espírito
Santo (1), Mato Grosso (1) e Pernambuco (1). Segundo o delegado de Repressão de
Crimes Cibernéticos da PF, Carlos Eduardo Sobral, a corporação já cumpriu 47 dos 92
mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça. Até o fim do dia, os números de
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prisões e mandados cumpridos devem aumentar.
Entre os materiais apreendidos, estão centenas de CDs e DVDs com conteúdo
pornográfico, além de computadores que podem conter material de pornografia infantil.
saiba mais





PF faz operação contra pedofilia em 20 estados e no DF
Pedofilia atinge uma em cada cinco crianças na web, diz agência da ONU
Saiba como educar as crianças para uma navegação segura na internet
Dia da Internet pede proteção para as crianças on-line

Orkut
De acordo com o delegado, a operação, batizada em alusão ao site de relacionamentos
Orkut, foi deflagrada após a quebra de 3.265 perfis do Orkut – denunciados por
supostamente conter conteúdo de pornografia infantil. Sobral afirmou que essa foi a
primeira operação realizada depois de acordo assinado com o Google, provedor
responsável pelo site, em julho de 2008.

Segundo o procurador Sérgio Suiama, essa já é “a maior operação do mundo no que
diz respeito ao combate de pornografia infantil em redes de relacionamento da internet”.
A investigação, coordenada pela Divisão de Direitos Humanos e pela Unidade de
Repressão a Crimes Cibernéticos da PF, é resultado de informações repassadas pela
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedofilia no Senado Federal, em parceria com a
ONG Safernet e com o Ministério Público Federal de São Paulo.
De acordo com o MPF, todos os presos na operação estarão sujeitos à pena de um
a quatro anos por posse de material pornográfico infantil, além de pena de três a seis
anos por distribuição de pornografia infantil na internet.
Os mandados foram expedidos a partir de denúncias recebidas pelo site
www.denunciar.org.br entre novembro de 2007 e março de 2008. Segundo Sérgio
Suiama, o Brasil não é um produtor em larga escala de pornografia infantil na internet e
nem hospeda sites com esse fim, mas a propagação se dá principalmente por sites de
relacionamento social.
Esta é a primeira grande operação após a publicação da Lei 11.829, que alterou o
Estatuto da Criança e do Adolescente e tornou crime a posse de material
pornográfico infantil. A operação é uma das ações que marcam o Dia Nacional de
Luta contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado
nesta segunda-feira. A data foi instituída pela Lei Federal nº 9970/00 e lembra um
crime bárbaro que chocou todo o país e ficou conhecido como o “Crime Araceli”,
ocorrido em 1973, em Vitória.
O delegado Carlos Eduardo Sobral adiantou que, no máximo até a semana que vem,
mais quatro projetos serão enviados para o Congresso Nacional para tratar
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especificamente do assunto. Ele acrescentou que a operação deflagrada nesta segunda
não se trata de um ato isolado, afirmando que a PF deve realizar novas operações para
combater a prática.
"A pedofilia está em todas as classes e em todas as idades. É um crime gravíssimo, que
merece toda a nossa atenção no seu combate, repressão e prevenção", afirmou o
delegado. As prisões desta segunda ocorreram em residências e empresas. Os detidos,
no entanto, não tiveram seus nomes revelados e nem idade e o sexo.
Telefônicas
O presidente da CPI da Pedofilia, Magno Malta (PR-ES), criticou nesta segunda as
operadoras telefônicas que, segundo ele, têm dificultado o acesso a dados pessoais de
suspostos pedófilos que agem no Brasil. Apesar do sucesso da Operação Turko, que
pretende cumprir até o fim do dia 92 mandados de busca e apreensão, Malta destacou
que o número de mandados seria “muito maior” caso as teles colaborassem mais com as
investigações.
A partir das denúncias contra 3.265 perfis do Orkut, a ONG Safernet constatou que de
fato havia material de pornografia infantil em 805 perfis. Para identificar os
computadores que remetem fotos pornográficas, a PF solicita ao Google informações
sobre o perfil dos suspeitos e também pede ao provedor da internet as informações
sobre o IP (protocolo da internet que identifica um computador) de onde a imagem foi
incluída na rede.
Ministério Público, Polícia Federal e a CPI pedem que as operadoras assinem termo de
cooperação se comprometendo a divulgar os dados dos usuários investigados. Segundo
Magno Malta, três telefônicas já teriam assinado ao acordo.
O delegado Sobral afirmou que as empresas têm tecnologia para permitir a identificação
dos IPs, mas falta investimento. De acordo com a ONG Safernet, a implementação da
tecnologia custaria às operadoras cerca de R$ 0,40 por usuário a cada ano.

18/05/09 - 06h23 - Atualizado em 28/05/09 - 16h07
ONG de SP promove marcha contra abuso sexual em crianças e adolescentes
Evento marca Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual.
Psicólogo relata abusos sofridos por alunos de três escolas da Zona Sul.
Do G1, em São Paulo
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Pequenos estudantes prestigiam o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, no Parque da Cidade, em Brasília,
no domingo (18). (Foto: José Cruz/Agência Brasil)
Uma Organização Não-Governamental (ONG) que oferece trabalho assistencial e
psicológico a alunos carentes de escolas públicas de São Paulo pretende reunir, nesta
segunda-feira (18), pelo menos 1.500 pessoas para uma marcha de 1 km no Dia
Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
Além da capital paulista, várias cidades do Brasil realizam ações por conta da data,
criada como lei federal em 2000 para protestar contra a morte de Araceli Cabrera
Sanches, menina de 8 anos de idade que também foi espancada, drogada e estuprada por
jovens de famílias ricas. O crime, cometido em 1973, em Vitória, no Espírito Santo,
causou comoção à época.
Em 2008, o Disque Denúncia Nacional de Abuso e Exploração Sexual contra Crianças
e Adolescentes (Disque 100), do Governo Federal, recebeu 1.518 denúncias em São
Paulo.
À frente da ONG Makanudos de Javeh, fundada em 2002, Thiago Torres desenvolve
trabalhos educacionais e de apoio para alunos de 13 escolas que já relataram ter sido
vítimas de atos promíscuos e violência física ou sexual praticados por adultos. “A ONG
foi fundada justamente por causa dos altos índices de criminalidade, abusos e pedofilia
contra menores de 18 anos na Zona Sul de São Paulo”, disse Torres ao G1.
Denúncias Só em três dessas escolas, conta Torres, foram mais de 20 denúncias de
abuso sexual praticados por adultos contra crianças. “A violência ocorre dentro de casa,
por um tio, avô pai, irmão ou até fora de casa, por homens mais velhos. Muitas vezes, o
abuso é consentido pela criança. Temos casos de homens de 40 anos que namoram e
mantêm relação sexual com garotas de 12, 13 anos. Isso é um absurdo”, afirmou. “O
objetivo da marcha é conscientizar as pessoas sobre esses problemas que existem bem
perto de nós.”
A marcha deverá sair às 14h, da Rua Helade, altura do número 125, cruzando a Avenida
Santa Catarina, descendo a Avenida Lino de Moraes Leme e terminando no “piscinão”
da Avenida Jornalista Roberto Marinho, localizado na Rua Lacônia. No local, haverá
atividades recreativas e informativas, além de apresentações de bandas musicais e a
participação de políticos que integram a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da
Pedofilia.
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24/06/09 - 20h49 - Atualizado em 24/06/09 - 21h02
Idoso é preso ao atacar garota em Rondônia
Menina tinha saído da escola quando foi surpreendida pelo homem.
Segundo a polícia, homem não disse o que pretendia fazer com menina.
Do G1, em São Paulo, com informações da TV Ji-Paraná

Idoso é preso após atacar garota em Ji-Paraná (Foto: Reprodução/TV Ji-Paraná)
Idoso de 74 anos foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (24), a poucos metros de uma
escola pública em Ji-Paraná (RO). Segundo a polícia, ele arrastava uma garota de 15
anos pelos braços quando foi detido.
Segundo a polícia, a garota tinha acabado de sair da escola quando foi surpreendida pelo
idoso.
Ela contou para os policiais que já tinha sido perseguida pelo homem algumas vezes e
chegou até a se esconder na escola. A garota então informou a direção da escola, que
passou a vigiar o idoso.
saiba mais





Pais são presos por morte de bebê de cinco meses em MG
Mãe é presa após jogar bebê de 5 dias em fossa na Bahia
Mãe divulga na web fotos dos filhos com armas, diz polícia
Pai é preso suspeito de estuprar e engravidar filha no RS

Nesta quarta-feira, a polícia foi chamada e fez a prisão. Segundo o policial militar
Faustino Souza, o idoso não disse o que pretendia com a garota e negou que tenha
oferecido dinheiro para ter relações sexuais com a menina.
Ainda segundo o policial, é comum denuncias contra idosos que oferecem dinheiro e
presentes para adolescentes em troca de programas sexuais.
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30/09/09 - 11h12 - Atualizado em 30/09/09 - 11h16
CCJ do Senado aprova lei que altera prazo de prescrição de pedofilia
Nadadora Joanna Maranhão, que denunciou abuso, compareceu à sessão.
Projeto precisa ser votado ainda pelo plenário do Senado e pela Câmara.
Eduardo Bresciani Do G1, em Brasília

saiba mais







Técnico de 58 anos é preso sob suspeita de pedofilia na Bahia
'Internet não é local de anonimato', diz delegado de operação contra pedofilia
PF prende sete em SP e MG durante operação de combate à pedofilia
Polícia Federal faz operação de combate à pedofilia em SP
Estudante de medicina é preso sob suspeita de pedofilia na Bahia
Pedreiro é preso acusado de pedofilia na Zona Leste de SP

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira (30) um
projeto que altera o prazo de prescrição de crimes de pedofilia. O projeto determina que
o prazo de prescrição dos crimes sexuais contra crianças e adolescentes só acontece
após a vítima completar 18 anos. O projeto precisa passar ainda pelo plenário do Senado
e depois pela Câmara para virar lei.
O projeto foi votado na sessão da CCJ em que será realizada a sabatina de José Antonio
Dias Toffoli, indicado para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). A
nadadora Joanna Maranhão, que denunciou no ano passado ter sido vitima de pedofilia,
compareceu à sessão. Os senadores chamaram o projeto de “lei Joanna Maranhão”
em homenagem à nadadora.
O presidente da CPI da Pedofilia, Magno Malta (PR-ES), destacou que a lei atual
inibe as denúncias. Atualmente, a prescrição começa a contar da data do crime. O
projeto é fruto da CPI da Pedofilia. O relator, Aloízio Mercadante (PT-SP), fez elogios
à proposta, que foi aprovada por unanimidade.
Após a aprovação, Joanna afirmou que o momento amenizava o que sentia em relação
à violência sexual de que foi vítima. “Agora tudo está fazendo sentido. Se precisei
passar por isso tudo, ser processada, ser chamada de mentirosa, isso não importa mais
porque o bem maior está sendo feito”. Ela destacou que após ter vindo a público revelar
o seu caso tem recebido e-mails de diversas mulheres contando dramas parecidos.

09/10/09 - 07h12 - Atualizado em 09/10/09 - 07h28
Câmeras que flagraram estupro em Botucatu já ajudaram a esclarecer morte
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Taxistas que trabalham na praça afirmam que há pouco movimento no local.
Equipamento flagrou suspeitos de homicídio em boate em 2004.
Do G1, em São Paulo
As câmeras de segurança que ajudaram a polícia de Botucatu, no interior de São
Paulo, a identificar e prender o homem suspeito de estuprar uma adolescente de 16 anos
são as únicas armas contra o crime durante a madrugada na praça Comendador Emílio
Peduti, de acordo com taxistas que trabalham no local.
Um deles contou que as mesmas câmeras já ajudaram a identificar os suspeitos pelo
assassinato de uma pessoa em uma boate de Botucatu em 2004. O crime ocorreu na
parte interna do prédio, mas os homens foram filmados ao pegar armas dentro de um
carro estacionado na rua.
saiba mais



Vidraceiro é preso suspeito de estuprar enteada de 13 anos na Grande SP
Quadrilha que roubava caixas eletrônicos ameaçava estuprar vítimas, diz
delegado

"É a câmera aqui e o papai do céu lá em cima. Essa é a nossa única proteção", afirma o
taxista Paulinho Bretanha, que costumava trabalhar durante toda a noite na praça, mas
atualmente encerra o expediente por volta das 23h. "Eu já deixei de trabalhar até tarde
por falta de segurança. Essa câmera já pegou muita coisa, desde assassinato até roubo de
celulares", diz.
Taxista na praça há 18 anos, Isaías Ferreira de Souza afirma que a vítima e o rapaz
suspeito do crime não costumam frequentar a praça. De acordo com ele, a maioria dos
estabelecimentos comerciais fica fechada depois das 22h. "O lugar não é perigoso, mas
tem pouco movimento. Ela (a vítima) estava no lugar errado e encontrou um cara mais
errado ainda", afirma.
No caso do suspeito preso por estupro após ser flagrado pelas câmeras, as imagens
gravadas mostram o momento em que a menina é abordada por um homem em uma
praça quando voltava sozinha de uma festa. Ela tenta fugir, mas é agarrada por ele.
"Ele perguntou se eu sabia andar de moto. Dai eu fui meio que andando assim. Daí eu
peguei o celular e deixei discado o 190. Eu ia tipo discar assim, chamar. Daí ele roubou
o celular da minha mão. Daí ele me levou", contou a jovem.
A adolescente chegou a acenar para um motorista, mas ninguém a socorreu. As imagens
foram gravadas pela câmera de um banco, operada por um segurança. Segundo os
funcionários da agência bancária, o segurança ligou para a polícia assim que percebeu a
ação. Entretanto, durante os 25 minutos de gravação, nenhum carro da Polícia Militar
foi visto.
“A viatura até compareceu nas imediações, mas não foi gravado. A policia se deparou
com um individuo com as mesmas características, o levou para a delegacia, mas não era
a pessoa que a PM estava procurando naquela ocasião”, contou o capitão da PM José
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Semensati.
De acordo com o boletim de ocorrência, apesar do abuso, não houve o ato sexual. “Atos
libidinosos contra a vitima já configuram por si só a pratica do crime de estupro. E
ainda com a qualificadora de a vítima ser menor de 18 anos”, explicou a delegada
Simone Sampaio
O suspeito de 32 anos foi preso. Ele tem passagem por vários crimes, entre eles estupro.
Por ter levado o celular da vítima, também vai responder por roubo. Se condenado, pode
ficar preso por até 22 anos.

05/11/09 - 22h17 - Atualizado em 05/11/09 - 22h17
Menino de 8 anos sofre abuso e é queimado com óleo na Bahia
Quatro adolescentes suspeitos do crime têm entre 11 e 15 anos.
Vítima disse ao Conselho Tutelar que foi tomar banho em rio com o grupo.
Do G1, em São Paulo*

Adolescentes são suspeitos de abusar de garoto na Bahia (Foto: Joa Souza/Agência
A Tarde/AE )
Um menino de 8 anos sofreu abuso, foi espancado e queimado com óleo quente em
Itagimirim (BA). Os suspeitos do crime são adolescentes com idades entre 11 e 15
anos.

O crime teria ocorrido na terça-feira (3), mas foi descoberto na quarta-feira (4), quando
a avó do garoto viu os ferimentos. O menino foi levado ao hospital e, nesta quinta-feira
(5), passou por exames de corpo de delito.
saiba mais





Presos três suspeitos de espancar bebê em Minas Gerais
Dois bebês morrem baleados em cidades diferentes na Bahia
Rapaz de 24 anos é preso por suspeita de espancar filho de 3 meses em MG
Padrasto é suspeito de matar enteada de 12 anos a pedradas na Bahia
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Segundo a presidente do Conselho Tutelar de Itagimirim, Renata Reis, a criança
contou que foi tomar banho em um rio com os amigos e lá teria sofrido o abuso. Ainda
de acordo com o Conselho Tutelar, ele foi espancado, teve as costas e o órgão sexual
queimado com óleo quente.
O garoto já foi ouvido pelo delegado Janten Júnior Nascimento. De acordo com o
Conselho Tutelar, os adolescentes e os pais deles também serão ouvidos. A promotora
Valéria Sousa disse que vai pedir a internação provisória dos adolescentes suspeitos
maiores de 12 anos e uma medida cautelar para o suspeito de 11 anos.

(*com informações da TV Santa Cruz e da TV Bahia)
10/12/09 - 15h02 - Atualizado em 10/12/09 - 15h02
CPI da Pedofilia em SP propõe criação de ‘depoimento único’ a vítimas de abuso
Intitulada ‘depoimento sem medo’, medida pretende diminuir trauma.
Relatório final da comissão foi aprovado nesta quinta-feira na Câmara.
Paulo Toledo Piza Do G1, em São Paulo

Vereador Carlos Bezerra Jr. apresenta relatório final da CPI (Foto: Paulo Toledo
Piza/G1)
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) criada pela Câmara Municipal de São
Paulo para apurar casos de pedofilia sugeriu no relatório final apresentado na manhã
desta quinta-feira (10) a criação do ‘depoimento sem medo’. Segundo os vereadores, o
objetivo é fazer com que a criança que sofreu abusos dê apenas um depoimento sobre a
violência, que seria gravado ou repassado a um psicólogo.
“Dessa forma, a vítima não reviveria o trauma”, afirmou ao G1 o vereador Carlos
Bezerra Junior (PSDB), relator da CPI. O projeto prevê que o testemunho do psicólogo
ou a fita contendo o relato seja repassado para os órgãos responsáveis pela apuração do
abuso, como a polícia e o Conselho Tutelar.
O texto final foi aprovado nesta quinta e contém, ainda, diversas sugestões para a
melhora da eficácia no combate e na prevenção à violência sexual contra crianças e
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adolescentes.
Segundo o relator, outro destaque da comissão é o projeto de lei que cria o
observatório para monitorar o atendimento a crianças vítimas de abuso sexual. Nos dez
meses de investigação, os parlamentares verificaram que a rede municipal de
atendimento a essas vítimas é omissa em muitos casos.
“Será um espaço permanente de fiscalização, acompanhamento e monitoramento dos
avanços em relação às políticas públicas reativas a crianças e adolescentes”, acrescentou
Bezerra Junior. O projeto já foi apresentado na Câmara e deverá ser aprovado em
segunda discussão na próxima terça-feira (15).
Todas as medidas apresentadas precisam de uma verba específica, segundo o tucano.
Por isso, entrou no relatório a proposta de criação de uma rubrica orçamentária para o
combate à violência sexual infanto-juvenil. “Esses recursos são fundamentais para o
combate a essa violência.”
Veja, abaixo, outras propostas apresentadas:
Qualificação dos serviços de atendimento a pessoas envolvidas nas situações de
violência sexual contra crianças e adolescentes, sobretudo no caso de violência sexual
intra-familiar
Municipalização do serviço disque-denúncia (telefone número 100)
Criação de Comissão de Estudos da Câmara Municipal para analisar, compreender e
estruturar no município o fluxo de atendimento às crianças e adolescentes que tiveram
os direitos humanos violados
Representação junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo para celebração de
Termo de Ajustamento de Conduta perante o Executivo municipal para que se
comprometa a efetivar o Plano Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual InfantoJuvenil

G1 2010

14/01/10 - 07h45 - Atualizado em 14/01/10 - 13h30
Preso dono de creche suspeito de abuso sexual na Zona Norte
Investigação durou cerca de seis meses.
Vítimas teriam entre 4 e 6 anos de idade.
Do G1, no Rio, com informações da TV Globo
Em operação realizada no início da manhã desta quinta-feira (14), policiais da
Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav) prenderam um suspeito de
violência sexual contra crianças. O suspeito seria diretor e dono de uma creche na
Tijuca, na Zona Norte do Rio.

245

Ele foi preso em casa, também na Tijuca, em cumprimento de um mandado de prisão
preventiva após denúncia de cinco pais de crianças. Ele teria abusado sexualmente de
crianças entre 4 e 6 anos de idade.
De acordo com policiais da Dcav, o suspeito é investigado há seis meses. No momento
da prisão, ele negou as acusações e disse que é inocente.
Ele foi levado para a delegacia, onde vai prestar depoimento.

26/01/10 - 18h40 - Atualizado em 26/01/10 - 22h08
Estudo revela aumento no número de crimes sexuais no Rio
Organização divulgou dados sobre educação, violência e saúde.
Aumentou o índice de reprovação escolar no ensino médio público.
Patrícia Kappen Do G1, no Rio
saiba mais








Pesquisa revela violência entre jovens casais
Pesquisa mostra que idosas do Rio têm níveis inadequados de vitamina D
Maior medo dos cariocas é a bala perdida, aponta pesquisa
Policiais do Rio não têm tratamento psicológico adequado, diz pesquisadora
Pesquisa mostra que mais de 900 favelas estão sob domínio de tráfico ou milícia
Pesquisa mapeia casos de desaparecimento no estado
Poder e mulheres atraem adolescentes para o tráfico no Rio, diz pesquisa

A organização Rio Como Vamos antecipou nesta terça-feira (26) a nova edição do
Sistema de Indicadores da cidade do Rio. O estudo, que abrange sete áreas, entre elas
educação, violência e saúde, revela o aumento do número de registro dos crimes sexuais
em quase todas as áreas do Rio estudadas. Na capital, o número foi de17 por cem mil
habitantes, registrado em 2007, para 20 registros por cem mil habitantes em 2008.
Os dados da pesquisa mostram que apenas nas regiões de São Cristóvão, Portuária,
Madureira e Inhaúma, o índice apresentou uma melhora. No entanto, a Zona Portuária
e Madureira ainda são consideradas precárias no indicador.
A região onde o número de casos mais aumentou foi a de Santa Teresa, no Centro do
Rio, onde o índice passou de 21,8 para 36,7 casos em cada cem mil habitantes. A região
tem cerca de 38 mil habitantes em 5 km². O segundo maior aumento de casos
registrados foi na área de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. O índice de crimes
sexuais por cada cem mil habitantes passou de 23 para 31 na região, que engloba
também Inhoaíba, Cosmos, Santíssimo e Senador Vasconcelos. A população da área foi
estimada em cerca de 573 mil habitantes.
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O Centro do Rio é o local onde mais foram registrados crimes sexuais (estupro e
atentado violento ao pudor) por cada cem mil habitantes, com um índice que chega
87,82. No entanto, a região não registrou uma variação grande do número de registros
em relação a 2007.
Anchieta, no subúrbio, Lagoa e Rocinha apresentam os melhores índices no indicador
de crimes sexuais, chegando a cerca de 6, 10 e 10, a cada cem mil habitantes,
respectivamente.
Outros índices de violência
A pesquisa mostra também uma melhora nos indicadores de agressão à mulher, a idosos
e à criança. Segundo a pesquisa, nos três itens, o número de internações da rede pública
decorrentes deste tipo de agressão baixou na maioria das regiões. Em Vila Isabel, por
exemplo, Zona Norte da cidade, onde o índice era de cerca de 30 internações de
crianças de zero a 14 anos, por cada 10 mil habitantes em 2007, em 2008 foram
registradas 17 internações por cada 10 mil.
A Cidade de Deus, no entanto, foi uma das três localidades em que o registro de
agressão a crianças aumentou, além de Centro e Ramos, no subúrbio.
Veja mais indicadores de violência
Educação
Na área de Educação, a pesquisa mostrou que, em 2008, 30% dos alunos matriculados
no ensino médio na rede pública no Rio de Janeiro, foram reprovados. O número
aumentou 10% em relação a 2006. Não foram apresentados dados de 2007.
De acordo com os dados, apenas escolas nas regiões da Pavuna, no subúrbio e da Zona
Portuária apresentaram melhora no índice. Os piores registros vieram das áreas
classificadas como Botafogo e como Copacabana, na Zona Sul do Rio, e como Tijuca,
na Zona Norte da cidade. Em Botafogo, quase 40% dos alunos foram reprovados e em
Copacabana e na Tijuca, houve cerca de 37% de reprovação.
As áreas de Botafogo e Copacabana incluem os bairros de Botafogo, Catete, Cosme
Velho, Flamengo, Glória, Humaitá, Laranjeiras, Urca, Copacabana e Leme. A área da
Tijuca inclui também o Alto da Boa Vista e a Praça da Bandeira.
Quando avaliada em relação ao índice de reprovação no ensino médio particular, a
região de Botafogo, que concentra muitas escolas particulares, fica na faixa classificada
como “boa”, com um percentual de 7,4% de reprovação. A região de Copacabana teve
um percentual de 7,46% de reprovação, enquanto que a região da Tijuca apresenta cerca
de 6% de alunos do ensino médio de escolas particulares reprovados.
Um outro indicador destacado pela presidente do Rio Como Vamos, Rosiska de
Oliveira, é o abandono da escola. O indicador se manteve estável em relação aos
números de 2006, mas em 13 regiões administrativas, o número aumentou, destacando a
região da Cidade de Deus, na Zona Oeste. Segundo o estudo, o índice mais que dobrou
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em 2008, em relação a 2006, passando de 13% para 30%, o percentual de alunos do
ensino médio daquela região que abandonaram a escola em 2008.
Veja mais indicadores de educação
Saúde
Na área da Saúde, os indicadores destacados pela ONG foram os de mortalidade infantil
e mortalidade neonatal precoce (até seis dias de vida). O índice de mortalidade infantil
se manteve estável se avaliado de uma forma geral. A disparidade, no entanto, fica
quando são comparadas as regiões da cidade entre si.
A região mais bem classificada no indicador de mortalidade infantil, Barra da Tijuca, na
Zona Oeste, tem um índice de 5,94 óbitos a cada mil nascimentos. A região que teve a
pior classificação no índice - Cidade de Deus - apresentou uma taxa de 20,7 óbitos de
crianças de até um ano de idade, a cada mil nascimentos.
Vigário Geral e Jacarezinho, favelas no subúrbio do Rio, também entram na lista das
piores regiões no indicador de mortalidade infantil, com índices que chegam a 20,58 e
19,67 mortes a cada mil nascimentos, respectivamente.

A próxima etapa da pesquisa, segundo a ONG, é cruzar os números dos indicadores
para obter resultados mais proveitosos. Por exemplo, comparar dados de educação,
saúde e violência de uma mesma região.

05/02/10 - 15h58 - Atualizado em 05/02/10 - 15h58
Justiça nega habeas corpus a suspeito de pedofilia em creche na Tijuca
Advogado alega que suspeito sofreu agressões em carceragem.
Para desembargador, ele deve continuar afastado da sociedade.
Do G1, no Rio, com informações da TV Globo

O suspeito, no dia em que foi preso, em janeiro (Foto: Reprodução/TV Globo)
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Os desembargadores da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio negaram, por
unanimidade, o pedido de habeas corpus feito pela defesa do suspeito de abusar
sexualmente de crianças de 4 a 6 anos em uma creche na Tijuca, Zona Norte do Rio. A
informação é do Tribunal de Justiça.
Segundo o advogado Rene Gonçalves da Rocha, o suspeito foi preso preventivamente
em 14 de janeiro deste ano, sofreu agressões físicas na carceragem da Polinter e corre
risco de morte, mesmo tendo sido transferido para a base de São João de Meriti, na
Baixada Fluminense.
De acordo com o relator do processo, desembargador Antonio José Carvalho, o pedido
de liberdade provisória deve ser negado, pois uma pessoa capaz de cometer o crime do
qual o réu é acusado representa risco à coletividade e deve ser mantido afastado da
sociedade.
saiba mais




Crescem falsas denúncias de abuso sexual de menores, diz especialista
Polícia investiga acusações de roubo, tortura e abuso de poder de PMs
Preso dono de creche suspeito de abuso sexual na Zona Norte

Preso em janeiro
O suspeito foi preso em janeiro, durante operação da Delegacia da Criança e do
Adolescente Vítima (Dcav). Ele seria diretor e dono da creche.
Ele foi preso em casa, também na Tijuca, em cumprimento de um mandado de prisão
preventiva após denúncia de cinco pais de crianças. De acordo com policiais da Dcav, o
suspeito foi investigado durante seis meses. No momento da prisão, ele negou as
acusações e disse que é inocente.
19/02/10 - 17h03 - Atualizado em 19/02/10 - 17h03
Polícia tem imagens de local por onde criança passou antes de ser morta
Imagens são de câmeras de segurança de bares e restaurantes da região.
Corpo de criança foi encontrado com sinais de violência sexual.
Do G1, no Rio
Policiais da Divisão de Homicídios da Barra da Tijuca conseguiram nesta sexta-feira
(19) imagens que podem ajudar na identificação do assassino da menina de 9 anos,
encontrada morta durante o carnaval.
saiba mais




Polícia refaz o trajeto de menina morta no carnaval
Corpo de menina encontrada morta no Aterro segue no IML
'A gente nunca espera enterrar o próprio filho', diz pai de menina morta no
Aterro
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Pai identifica menina encontrada morta no carnaval no Rio
Criança é encontrada morta no Aterro

As imagens são de câmeras instaladas em bares e prédios, do percurso Lapa, no Centro
do Rio, ao Aterro do Flamengo, na Zona Sul da cidade. Esse teria sido o trajeto que o
criminoso teria feito com a vítima no domingo (14).
Em busca de novas testemunhas
Os policiais refizeram o percurso na quinta-feira (18) em busca de novas estemunhas
que possam ajudar a esclarecer o criminoso. Duas crianças, uma de 5 e outra de 6 anos,
foram ouvidas pelos agentes, mas os depoimentos não foram suficientes para
confeccionar o retrato falado.
O corpo da menina foi enterrado na quarta-feira (17), no Cemitério do Caju, na Zona
Portuária do Rio. No mesmo dia, os pais da vítima foram ouvidos. Mas, segundo a
polícia, o depoimento do casal não ajudou nas investigações.
O corpo da criança foi encontrado no domingo (14), próximo ao Museu de Arte
Moderna (MAM) e tinha indícios de violência sexual. A menina vestia uma fantasia de
carnaval por cima de um biquíni, e estava sem a parte de baixo.

24/02/10 - 10h29 - Atualizado em 24/02/10 - 11h47
Disque-Denúncia oferece R$ 1 mil por informação de menina morta no Aterro
Corpo apresentava sinais de enforcamento e violência sexual.
Criança foi encontrada no domingo de carnaval.
Aluizio Freire Do G1, no Rio

Menor foi encontrada com sinais de enforcamento e violência sexual (Foto:
Divulgação/Disque-Denúncia)

250

O Disque-Denúncia oferece, a partir desta quarta-feira (24), uma recompensa de R$ 1
mil para quem der informações sobre o autor da morte da menina Raissa de Souza da
Silva, de 9 anos, encontrada com sinais de enforcamento e violência sexual no domingo
de carnaval (14), ainda com a fantasia, no Aterro do Flamengo, nas proximidades do
Museu de Arte Moderna, Zona Sul do Rio.
Segundo informações reunidas em investigações da Divisão de Homicídios (DH), o
acusado seria um homem negro, forte, aparentando ter uns 30 anos. Os policiais estão
ouvindo testemunhas para também confeccionar um retrato falado e analisando imagens
de câmeras instaladas naquela região.
A menina teria sido atraída por um homem que lhe prometera um presente, de acordo
com relatos das amigas de Raissa aos policiais.
O corpo da menina foi enterrado na tarde de quarta-feira (17) no cemitério do Caju com
a presença de muitas crianças.
Os policiais acompanharam o sepultamento e depois ouviram os pais e parentes da
menina. Raissa morava com a mãe e quatro irmãos em um prédio invadido na Rua do
Riachuelo, na Lapa.
O pai da menina, o pedreiro Rafael Claudino da Silva, 34, chegou a acusar a ex-mulher
de negligência e disse que pedirá a guarda da outra filha que tem com a desempregada
Silvia Maria de Souza Gomes, de 30 anos.
As denúncias para localizar o suspeito podem ser feitas pelo telefone 2253-1177.
Não é preciso se identificar. O anonimato é garantido.
24/03/10 - 16h53 - Atualizado em 24/03/10 - 17h43
Monitor de abrigo municipal é preso sob suspeita de abuso sexual no RS
Psicóloga encaminhou denúncia feita por uma vítima ao Ministério Público.
Segundo o MP, três crianças teriam sofrido a violência em Uruguaiana.
Glauco Araújo Do G1, em São Paulo
saiba mais




Médico suspeito de abusar de pacientes é denunciado pelo Ministério Público
Polícia investiga suspeita de abuso sexual cometido por religiosos em AL
Médico suspeito de abusar de pacientes é preso no RS

Um monitor de um abrigo municipal para crianças foi preso, nesta segunda-feira (22),
sob a suspeita de ter cometido abuso sexual contra pelo menos três crianças em
Uruguaiana (RS).
Andréa Trojan, diretora do Centro de Atenção à Criança de Uruguaiana (Cacau),
disse ao G1 que o caso segue em segredo de Justiça e que não poderia se pronunciar
sobre o ocorrido e nem sobre a prisão do monitor.
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Segundo informações do Ministério Público do Rio Grande do Sul, uma psicóloga
recebeu a denúncia feita por uma das vítimas e encaminhou o caso aos promotores de
Uruguaiana. O promotor Rodrigo Vieira entrou com o pedido de prisão preventiva do
suspeito e o mandado de prisão foi expedido pela Justiça nesta segunda-feira.
"Ele já foi ouvido e nega o envolvimento no crime. O que mais impressiona é a
convergência dos relatos das três vítimas, todas do sexo masculino. Segundo
o depoimento deles, o monitor abordava as crianças quando dormiam ou quando
estavam no banho", disse o promotor ao G1.
Vieira informou ainda que o relato das vítimas indica que outras crianças, incluindo
meninas, podem ter sofrido violência na unidade. "Apreendemos o celular dele, pois há
indícios de que ele registrava os abusos no aparelho, que vai passar por uma perícia". O
promotor estuda a possibilidade de apreender o computador do monitor e rastrear o
envio de emails do suspeito.
O monitor, segundo Vieira, já havia sido exonerado duas vezes após apurações sobre o
mesmo crime. "Não sei explicar como ele foi readmitido e ainda tendo contato com as
crianças. O mais importante da prisão preventiva foi tirá-lo do convídio com as
crianças."
Segundo informações da Polícia Civil, ele foi transferido para a Penitenciária
Modulada de Uruguaiana, onde vai aguardar a conclusão do inquérito policial que
investiga o crime de estupro.

09/04/10 - 13h05 - Atualizado em 09/04/10 - 13h25
Preso padrasto suspeito de engravidar menina de 10 anos
Ele teria confessado à polícia que mantinha relações sexuais com criança.
Menina sofria abusos há dois anos, diz delegada.
Do G1, em São Paulo
saiba mais




Dois adolescentes são suspeitos de estuprar menina na Paraíba
Preso padrasto suspeito de engravidar enteada de 9 anos
Preso suspeito de abusar da filha de 7 anos em Minas Gerais

Foi preso na quinta-feira (8) o padrasto suspeito de violentar e engravidar uma menina
de 10 anos, em Jaboatão dos Guararapes (PE). De acordo com a polícia, a criança sofria
abusos há dois anos. Em depoimento, o padrasto teria confessado que mantinha relações
sexuais com a menina.
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A gravidez foi descoberta na quarta-feira (7), depois que a menina sentiu fortes dores
abdominais e foi levada a um hospital. O hospital notificou a Gerência de Polícia da
Criança e do Adolescente (GPCA), da Polícia Civil, que iniciou as investigações sobre o
caso.
“Em depoimento prestado à polícia, a mãe afirmou que não desconfiava dos abusos. Já
a menina disse que não contou nada porque o padrasto ameaçava matar a mãe”, diz ao
G1 a delegada Mariana Vilas Boas, da GPCA.

Segundo Mariana, o padrasto deve continuar preso pelo menos até o fim das
investigações. A menina e a mãe têm acompanhamento psicológico e jurídico do
Conselho Tutelar. A família deve decidir se vai optar pelo aborto, garantido por lei
nesses casos.

12/04/10 - 11h41 - Atualizado em 12/04/10 - 13h11
Menina de 10 anos estuprada recebe alta após aborto em Pernambuco
Polícia prendeu padrasto, em flagrante, por estupro de vulnerável.
De acordo com delegada, criança sofria violência desde 2008.
Glauco Araújo Do G1, em São Paulo

Menina recebeu alta médica neste domingo (Foto: Reprodução/TV Globo)
A gravidez de uma menina de 10 anos, que teria sido estuprada pelo padrasto, foi
interrompida na tarde de sábado (10) no Centro Integrado de Saúde Amaury de
Medeiros (Cisam), no Recife. Segundo a enfermeira chefe Cristiane Moraes, o
procedimento foi autorizado pela Justiça de Pernambuco, de acordo com a Portaria
Regulamentadora 1508/2005 do Ministério da Saúde.
A menina teve alta médica neste domingo (11) e está recebendo apoio psicológico,
médico, social e jurídico. "Ela está em poder de conselheiros tutelares, que estão
acompanhando o caso no Recife", disse Cristiane.
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saiba mais





Preso padrasto suspeito de engravidar menina de 10 anos
Dois adolescentes são suspeitos de estuprar menina na Paraíba
Preso padrasto suspeito de engravidar enteada de 9 anos
Preso suspeito de abusar da filha de 7 anos em Minas Gerais

Ainda segundo ela, o procedimento de aborto legal é permitido em casos de violência
sexual, doença materna ou má-formação fetal. "Prazo limite para o processo é até 16
semanas de gestação, que era o tempo de gravidez da criança", afirmou a enfermeira.
De acordo com a delegada Mariana Vilas Boas, responsável pelo inquérito policial
na Gerência de Polícia da Criança e do Adolescente (GPCA), o padrasto foi preso em
flagrante, na quinta-feira (8). "A menina foi levada para um hospital em Jaboatão dos
Guararapes (PE), na quarta-feira (7), por ter sentido dores abdominais. Ela tinha
acabado de manter relação sexual com o padrasto. Fizemos todos os exames necessários
e coletamos material genético para confirmar a conjunção carnal."
Em depoimento, o padrasto teria confessado à polícia que mantinha relações sexuais
com a menina desde 2008. Segundo Mariana, o padrasto deve continuar preso pelo
menos até o fim das investigações, que tem dez dias de prazo para ser concluído.

18/05/2010 10h01 - Atualizado em 18/05/2010 10h24
Marcha lembra Dia de Combate à Violência Sexual contra Crianças
Evento em SP quer alertar para a importância de se denunciar abusos.
Manifestantes devem se reunir no Vale do Anhangabaú.
Do G1 SP, com informações do Globo Notícia
imprimir
Acontece na tarde desta terça-feira (18), em São Paulo, um ato público para marcar a
passagem do Dia Nacional de Combate à Violência Sexual contra Crianças e
Adolescentes. A marcha acontece por volta das 14h. A concentração será na Praça da
Sé. De lá, os manifestantes seguem em direção ao Vale do Anhangabaú, no Centro.
Haverá apresentações musicais e artísticas para lembrar a data. A passeata tem como
objetivo mobilizar a sociedade, governos e a mídia para o enfrentamento de casos de
violência sexual contra crianças e adolescentes.
A marcha também quer alertar para a importância de se denunciar os abusos. Em 2009,
foram mais de 15 mil denúncias no país.

06/07/2010 10h42 - Atualizado em 06/07/2010 10h44
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Polícia conclui apuração de denúncia de violência sexual contra adolescente
Meninos de 14 anos são suspeitos de estupro, em Florianópolis.
Segundo Tribunal de Justiça, caso já tem juíza e promotora definidas.
Do G1, em São Paulo, com informações do ClicRBS*
imprimir
A Polícia Civil concluiu, na semana passada, o auto de apuração de ato infracional sobre
uma denúncia de violência sexual contra uma adolescente de 13 anos, em Florianópolis.
De acordo com o Ministério Público, o auto é apresentado em casos que envolvem
menores de idade e equivale a um inquérito policial.
Segundo a assessoria de imprensa do Poder Judiciário de Santa Catarina e do Ministério
Público, a juíza Andresa Bernardo e a promotora Walkyria Ruicir Danielski atuarão no
caso.
O auto de apuração, ainda segundo o Ministério Público, já foi encaminhado ao Juizado
da Infância e da Juventude e distribuído ao MP. Não foi divulgado o prazo para o fim da
análise do auto de apuração.
De acordo com Nivaldo Claudino Rodrigues, diretor de polícia da Grande Florianópolis,
os suspeitos de estuprar a menina são dois adolescentes de 14 anos. O ato infracional
contra a garota teria ocorrido em 14 de maio, no apartamento de um dos suspeitos.
De acordo com a assessoria de imprensa do MP, a promotora não falará sobre o caso em
obediência ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

(*Com informações do Diário Catarinense)

04/12/2010 07h05 - Atualizado em 04/12/2010 07h05
Violência contra menina sequestrada em SP impressiona especialistas
Garota de 8 anos foi sequestrada, presa em armário e vítima de abusos.
Ela só conseguiu escapar porque achou um celular e chamou a polícia.
Roney Domingos Do G1 SP
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Menina sequestrada agradece a policiais que a socorreram (Foto: Letícia
Macedo/G1)
A violência vivida pela menina de oito anos mantida por duas semanas em cárcere
privado e sob agressão sexual de um homem adulto, namorado da prima que a
sequestrou, impressionou até mesmo profissionais que estão acostumados a lidar com
vítimas de violência. Presa dentro de um guarda-roupa, a menina só conseguiu escapar
do cativeiro porque achou um aparelho de telefone celular esquecido pelo sequestrador
e acionou a polícia, que a libertou no domingo (28). A prima dela, adolescente, foi
recolhida à Fundação Casa. O homem que a agrediu, foragido da Penitenciária de
Tremembé, continua à solta.
saiba mais



Menina sequestrada pela prima consegue chamar PM por celular
Menina agradece a policiais que a ajudaram a sair do cativeiro em SP

Mestre em saúde materno-infantil e integrante do núcleo de violência sexual do Hospital
Pérola Byington, a psicóloga Daniela Pedroso disse ao G1 que atende dezenas de
vítimas por dia, mas nunca viu nada parecido em em mais de uma década de
experiência. Daniela comparou o episódio ao enredo do filme "Silêncio dos Inocentes"
(1991), no qual as vítimas são encarceradas por um maníaco. "Essa é uma situação
atípica e de extrema violência. Esse caso foge muito do padrão", afirmou.
Professor de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e coordenador
do Programa de Atendimento e Pesquisa em Violência (Prove), Marcelo Feijó de Mello
compara a agressão sofrida pela menina à violência que tirou a vida do garoto João
Hélio, morto em fevereiro de 2007 no subúrbio do Rio de Janeiro, ao ser arrastado pelo
cinto de segurança após o carro da família ser levado por assaltantes em fuga.
"Isso é uma coisa brutal e bárbara, um ato horrível. Infelizmente acontece, mas a gente
classifica como um ato bárbaro de uma pessoa não tem respeito pelo outro, pela
humanidade. Faz sem pensar nas consequências que isso vai ter em uma criança de oito
anos. É igual aquele que arrastou o menino João Hélio pelo carro. É uma coisa
incompreensível", afirmou.
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Livre do cativeiro, a menina aceitou contar o que viveu, mas rejeitou dar detalhes sobre
o que o homem fazia com ela. "Isso está mostrando que tem alguma coisa muito
traumática, que está incomodando muito essa criança e que ela não quer revelar porque
só de falar pode ter que lembrar e isso gera mal-estar. Outras vezes tem uma amnésia,
uma coisa tão traumática que ela apaga da memória, mas fica com a impressão de que
algo de muito ruim ocorreu lá. Pode ser também a síndrome de Estocolmo, segundo a
qual a vítima acaba fazendo uma relação patológica com o sequestrador. É sinal de que
essa criança precisa ser tratada", afirmou o professor Mello.
Para a psicóloga Daniela, a reação da menina pode ser interpretada de duas maneiras:
"Ou simplesmente porque ela não quer falar sobre o que lhe aconteceu, pela própria
questão da violência sexual, ou porque, em alguns casos, as ameaças sofridas são tão
intensas e reais para a criança, que faz com que ela se cale diante do ocorrido e não
verbalize nem após o fato vir à tona. Em alguns casos, o agressor ameaça a criança,
dizendo que, se ela falar, sua mãe irá morrer. E isso é o suficiente para calar a criança."
A psicóloga e o psiquiatra são unânimes ao afirmar que a menina precisa de tratamento
adequado, sob pena de ficar doente agora ou mais tarde, quando adulta.
"O abuso sexual é uma violência muito grave porque é uma atitude de imposição muito
forte, um evento muito traumático. O poder que tem de desestruturar uma pessoa, no
caso uma criança, que ainda tem menos recursos, é muito grande. Há grande chance de
que essa criança possa desenvolver já no primeiro mês um quadro de transtorno de
estresse agudo ou em algum tempo transtorno de estresse pós-traumático", disse o
professor Mello.
"A gente sabe que o abuso sexual é um fator de risco para o desenvolvimento de doença
mental muito grande. Pode ficar doente agora ou criar uma marca que pode fazer que
ela tenha problema mais tarde", complementou. Segundo Mello, entre os adultos
atendidos pelo Prove o maior fator de impacto são assaltos a mão armada. Entre as
crianças, é a violência sexual.
A psicóloga Daniela afirma que "se não forem cuidados, vítimas de violência sexual
podem apresentar dificuldades de relacionamento interpessoal, maior risco de
envolvimento com drogas lícitas e ilícitas, gravidez na adolescência, comportamentos à
margem da sociedade e episódios de depressão ao longo da vida."
O tratamento, entretanto, pode atenuar as marcas da violência, embora seja quase
impossível apagá-las. "É possível se minimizar os efeitos da violência sexual sofrida,
desde que a criança receba acompanhamento psicológico e sinta-se acolhida e amparada
por sua família, comunidade e escola", disse Daniela Pedroso. De acordo com ela a
abordagem psicológica é realizada através de atividades lúdicas, que envolvem
brincadeiras, jogos e atividades gráficas.
O professor Mello afirma que o tratamento deve começar o quanto antes. "Não é
possível apagar da memória, sempre vai ter essa experiência. Mas muitas vezes a gente
consegue fazer com que no curso do tratamento a pessoa até consiga sair mais forte de
uma coisa traumática desse tipo. Tem de ser tratado o quanto antes. A abordagem é
multiprofissional, com médico, psicólogo, assistente social, psicoterapia e às vezes até
medicação", afirmou.
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16/12/2010 08h30 - Atualizado em 16/12/2010 12h15
CPI da Pedofilia deve terminar sem pedir indiciamentos
Relatório aponta políticos, religiosos e juízes por suposta ligação com crimes.
No Pará, há registro de crimes cometidos em todos os 143 municípios.
Iara Lemos Do G1, em Brasília
imprimir

O presidente da CPI da Pedofilia, senador Magno
Malta (PR-ES), mostra álbuns de fotos apreendido
em diligências no Amazonas (Foto: José Cruz/ABr)
A CPI da Pedofilia apresenta nesta quinta-feira (16) relatório final em que deve deixar
de fora pedidos de indiciamentos de pessoas investigadas por suspeita de exploração
sexual contra crianças e adolescentes. A comissão investigou denúncias de crimes em
noves estados por quase três anos.
O relatório final, de 1.995 páginas e ao qual o G1 teve acesso, relaciona casos de
pedofilia e ações feitas pelas polícias em noves estados – Goiás, Roraima, Pará, São
Paulo, Espírito Santo, Piauí, Amazonas, Alagoas e Bahia. Crimes praticados por meio
da internet também foram alvo das investigações da comissão.
O relatório do senador Demóstenes Torres (DEM-GO) aponta políticos, religiosos e até
magistrados como suspeitos pela prática dos crimes. A reportagem deixou recado no
telefone do senador, mas não teve resposta até a publicação deste texto.
3.558 casos de pedofilia foram registrados no Pará entre 2004 e 2008, segundo a CPI
Segundo a assessoria do presidente da comissão, senador Magno Malta (PR-ES), o
relatório da CPI não pediu indiciamentos porque os envolvidos com os supostos crimes
teriam confessado ligação com os casos ao longo das investigações, o que teria
resultado no indiciamento de vários suspeitos.
O relatório faz menção a vários casos investigados, como o de uma organização
desbaratada em Niquelândia (GO), em 2007. Segundo a CPI, dos 24 suspeitos de
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ligação com crimes de pedofilia investigados na cidade, 23 acabaram denunciados pelo
Ministério Público e 11 foram indiciados.
Entre os indiciados estavam dois secretários municipais, o ex-chefe de gabinete da
prefeitura e um administrador regional do município. As acusações iam desde a
facilitação do acesso aos menores até a ocorrência de relações sexuais com crianças e
adolescentes.
saiba mais


CPI pede dados de 1.200 perfis suspeitos de pedofilia ao Google



Pais usam máscaras para depor à CPI da Pedofilia em Catanduva



Polícia prende ex-deputado do Pará suspeito de pedofilia

Outro caso citado no relatório é o do assassinato de seis jovens de Luziânia, cidade de
Goiás a cerca de 50 km de Brasília. O homem apontado pelos crimes já havia sido
condenado a 14 anos de prisão por abusar de crianças. Ele estava no regime semiaberto
quando cometeu os crimes e morreu na prisão após confessar ter violentado e
assassinado sete jovens, um a mais do que a polícia suspeitava.
“Conclui-se, assim, que o componente sexual foi o principal motivo das ações. Isso
demonstra cabalmente que a pedofilia pode produzir atentados não só à liberdade e
dignidade sexual de crianças e adolescentes, como também levá-las ao extermínio
físico”, diz trecho do relatório.
Pará lidera em casos
Dos nove estados em que mais casos foram analisados, o Pará recebeu destaque da CPI
da Pedofilia. Segundo o relatório, há registros de crimes sexuais à crianças cometidos
em todos os 143 municípios do estado.
De 2004 a 2008, foram registrados 3.558 casos de pedofilia no estado, sendo 3.057
contra meninas e 501 contra meninos. Desse total, 688 crimes aconteceram com
crianças com menos de cinco anos de idade, segundo a CPI.
1.995 páginas tem o relatório final da CPI da Pedofilia, que será entregue nesta quinta
Em Belém, os casos de estupro e atentado violento ao pudor passaram de 296 em 2003
para 529 em 2008. O relatório aponta ainda uma inércia na punição dos responsáveis.
Segundo a CPI, das 210 denúncias de estupro registradas na cidade em 2008, apenas 20
(9,5%) chegaram a algum tipo de procedimento judicial.
O relatório aponta entre os suspeitos pelos crimes diversas autoridades – entre elas
prefeitos, deputados, conselheiros de tribunais de contas e até mesmo conselheiros
tutelares.
A Ilha de Marajó é considerada pela CPI como um “caso crítico”. Lá, os crimes sexuais
seriam favorecidos pelas condições de pobreza que envolvem 40% da população, aponta
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o relatório. Segundo a comissão, há instalada naquela região uma “rota de exploração
sexual”.
Os crimes, segundo a CPI, acontecem com a “conivência dos familiares e parentes”. De
acordo com o relatório, a CPI, essa seria a “única forma de garantir o acesso a bens e
serviços necessários para garantir o atendimento de algumas necessidades básicas”.
Parte das denúncias na região foi feita por religiosos, para os quais a CPI pediu a
concessão de proteção policial.
Outros casos
No Piauí, um dos casos apresentados pelo relatório aponta o envolvimento do prefeito
de uma cidade em um caso de atentado violento ao pudor contra a filha do presidente da
câmara de vereadores de duas cidades.
Na cidade de Coari (AM), ao investigar fraudes em licitações e desvio de verbas
públicas, as interceptações telefônicas feitas pela Polícia Federal apontaram a
participação de secretários de município e assessores em crimes de pedofilia. Uma
agência de modelos era usada como fachada para os crimes.
Segundo o relatório, na maioria das vezes os gastos com prostituição infantil eram
pagos com recursos públicos. O Ministério Público denunciou os envolvidos no caso.
No Amazonas, cidade de Tefé, a CPI apontou crimes que teriam sido cometidos por um
juiz federal do Trabalho. As investigações apontaram que pelo menos nove crianças e
adolescentes teriam sido vítimas de abusos.
Em Alagoas, investigações da Polícia Civil relatadas no relatório apontam religiosos
como responsáveis por crimes sexuais. As denúncias teriam sido feitas por ex-coroinhas
contra um monsenhor. Segundo o relatório, a polícia indiciou dois monsenhores e um
padre pela prática de crimes sexuais contra crianças e adolescentes.
O relatório final da CPI pede que seja encaminhado um ofício ao Ministério Público
informando os motivos pelos quais a denúncia criminal contra os suspeitos ainda não foi
oferecida.
Recomendações
Além de encaminhar ofícios aos órgãos responsáveis pelas investigações pedindo
prioridade nas investigações dos crimes de pedofilia, o relatório final da CPI ainda
determina o encaminhamento de todo o material apurado durante a comissão para a
Polícia Federal, com a recomendação de que seja dado tratamento prioritário às
investigações e à punição criminal dos envolvidos.
O relatório também recomenda ao Ministério Público de São Paulo que seja feita uma
“rigorosa fiscalização da conduta da companhia Google Brasil Internet Ltda”. A
empresa enfrentou representações por manter perfis de usuários no Orkut usados por
suspeitos de pedofilia para a troca de arquivos. Em março, a CPI pediu dados de 1.200
usuários suspeitos de pedofilia. O Google acertou então um termo de conduta com a
CPI para banir os perfis de suspeitos de prática de pedofilia.
O relatório da CPI também faz recomendações ao Ministério Público, Ministério da
Saúde, da Justiça e para as policias para que sejam reforçadas ações no combate a

260

crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes.
Para a Presidência da República, a comissão recomenda que seja incluído no Comitê
Gestor da Internet do Brasil a participação de um integrante do Ministério da Justiça. O
relatório também recomenda que seja criado, dentro da Polícia Federal, uma
coordenação destinada ao combate dos crimes cibernéticos.
A CPI faz ainda recomendações para que sejam feitas fiscalizações rigorosas nas
empresas dos setores de telefonia e, principalmente, de internet, para que sejam
reprimidos os crimes sexuais contra crianças e adolescentes.

G1 2011

30/03/2011 17h44 - Atualizado em 30/03/2011 17h49
Padrasto e mãe são presos suspeitos de estupro de criança em SC
Menina pediu mochila a padrasto, que em troca exigiu relações sexuais.
Segundo a Polícia Civil, mãe sabia que filha sofria abusos e não fez nada.
Do G1, em São Paulo
imprimir
O padrasto e a mãe de uma menina de 12 anos foram presos em Iporã do Oeste (SC),
por suspeita de estupro, na segunda-feira (28). Eles foram detidos por agentes das
delegacias de Maravilha (SC) e Iporã do Oeste, que cumpriam os mandados de prisão
temporária.
Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil, os abusos tiveram início há cerca
de um ano. A menina teria pedido uma mochila de presente ao padrasto, que prometeu o
objeto caso ela mantivesse relações sexuais com ele. A garota estaria sofrendo abusos
desde esse fato.
Ainda de acordo com a polícia, a mãe sabia que a filha sofria violência sexual e não fez
nada. Há poucos dias, a menina visitou uma tia e comentou o que acontecia com ela. A
tia denunciou o casal ao Conselho Tutelar, que acionou a Polícia Civil.
Após o levantamento de provas pela polícia, o juiz da comarca de Mondaí solicitou a
prisão do casal.

27/04/2011 20h11 - Atualizado em 27/04/2011 20h11
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Homem vestido de palhaço é preso suspeito de abusar de criança em SP
Homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira (27), em Cravinhos.
Menina contou o caso aos pais e à polícia após sair da escola.
Do G1 SP, com informações da EPTV
imprimir
Um homem de 28 anos foi preso em flagrante suspeito de abusar sexualmente de uma
menina de 7 anos na tarde desta quarta-feira (27), dentro de uma escola municipal em
Cravinhos, no interior de São Paulo. O homem e um amigo estavam vestidos de palhaço
e foram até a escola para divulgar um show na cidade. Eles fazem parte de um grupo do
Rio Grande do Sul que promovia espetáculos em várias localidades da região.
Em depoimento à Polícia Militar e Civil, a criança disse que foi seguida pelo suspeito
até o banheiro e foi obrigada a segurar o órgão genital dele. Enquanto isso, o outro rapaz
ficou conversando com as crianças dentro da sala de aula. Ao retornar para a sala, a
menina disse apenas que tinha medo de palhaço. Ao final das aulas, detalhou os fatos
ocorridos aos pais que a foram buscar.
Depois de ser acionada, a polícia conseguiu localizar os dois homens. Um deles,
identificado pela vítima, foi preso suspeito de abuso e encaminhado para a cadeia de
Santa Rosa de Viterbo, na região de Ribeirão Preto. O companheiro dele prestou
depoimento e foi liberado, porque não havia indícios de participação no crime.
Segundo informações do delegado Renato Saverio, de Cravinhos, as imagens
registradas pelas câmeras de segurança da escola mostram o momento em que o palhaço
entra no banheiro atrás da criança. A gravação está com a Delegacia Seccional e não foi
liberada.
Além das imagens, Saverio diz que os depoimentos da vítima e de uma professora são
convincentes. “Ele disse para a gente que não praticou (o crime). Mas pelo depoimento
da vítima e da professora da escola, temos certeza de que ele praticou, sim. Não há uma
pessoa que tenha visto, mas pelo rico depoimento da própria vitima não temos duvida
de que ele praticou o ato”, afirma o delegado.
Saverio diz ainda que acredita que o crime tenha sido uma atitude isolada e não
pretende investigar o resto do grupo circense. “Não quer dizer que é uma quadrilha que
veio aliciar crianças”, diz.
18/05/2011 09h01 - Atualizado em 18/05/2011 09h03
MP-BA lembra Dia de Combate à Exploração Sexual de Crianças
Nesta quarta-feira, (18), programação de palestras debate o assunto.
Segundo o MP, número de casos cresce de forma alarmante.
Do G1 BA
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imprimir
Para marcar o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes, o Ministério Público da Bahia promove nesta quarta-feira (18), no
auditório da sede da instituição, no bairro de Nazaré, o “Seminário 18 de Maio.
Esquecer é permitir. Lembrar é combater”.
O evento está marcado para começar às 9h, com as participações do procurador-geral de
Justiça Wellington César Lima e Silva, da coordenadora do Centro de Apoio
Operacional às Promotorias de Justiça da Infância e Juventude (Caopjij), da promotora
de Justiça Márcia Guedes e do coordenador do Comitê de Enfrentamento à Violência
Sexual contra Crianças e Adolescentes, Waldemar Oliveira.
saiba mais



Preso maníaco sexual em Milagres na Bahia
Suspeito de pedofilia é preso em Porto Seguro, BA

Durante o evento, a sul-africana Caroline Bews, coordenadora da ONG Jo'Burg Child
Welfare, falará sobre a experiência da África do Sul na prevenção da violência sexual
infanto-juvenil durante a última Copa do Mundo.
A programação conta ainda coma a palestra “O panorama da violência sexual contra
crianças e adolescentes. O olhar da Segurança Pública” com a diretora do Projeto Viver
da Secretaria de Segurança Pública, Débora Cohim.
A defensora pública Hélia Barbosa vai falar sobre “A proteção da dignidade sexual de
crianças e adolescentes”. Também na programação da manhã estudantes e professores
da rede pública municipal apresentarão os trabalhos do “Concurso 18 de Maio”, que
premiará os vencedores.
Na parte da tarde, a partir das 14h, o secretário estadual de Desenvolvimento Social e
Combate à Pobreza, Carlos Brasileiro, apresentará o “Plano Estadual de Enfrentamento
à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes”.
A sul-africana Caroline Bews falará sobre o trabalho preventivo de combate à
exploração sexual realizado durante o maior evento mundial de futebol a partir das
14h40. Após as palestras, serão realizados debates. O evento tem previsão de
encerramento às 17h.
Origem da data
Em 18 de maio de 1973, uma menina capixaba foi sequestrada, espancada, estuprada,
drogada e cruelmente assassinada. Seu corpo apareceu seis dias depois desfigurado por
ácido, e os seus agressores nunca foram punidos. A data ficou instituída como o “Dia
Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes” a
partir da aprovação da Lei Federal nº. 9.970/2000.
Violência sexual
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De acordo com o Ministério Público, o quadro da violência sexual contra crianças e
adolescentes na Bahia tem crescido de forma preocupante. Em 2005, foram registradas
225 denúncias; em 2006 este número aumentou para 467. Já em 2007, o Caopjij
recebeu, da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República
(SEDH), 1.229 relatos de casos de violência sexual; em 2008, foram registradas 1.646
denúncias e, em 2009, 1.585.
No ano de 2010 foram registradas 1.356 denúncias e até o início deste mês já foram
computadas 322. Como resposta a esses casos, registrados pelo Disque 100 da SEDH, o
Ministério Público possui atualmente 1.243 denúncias em andamento, sendo 817
relativas a casos registrados no interior do Estado e 426 registrados em Salvador.

18/05/2011 19h10 - Atualizado em 18/05/2011 21h25
DF é líder em denúncias de violência contra crianças e adolescentes
Distrito Federal tem média de 147,56 denúncias/100 mil habitantes.
GDF firma parceria com taxistas e hotéis para reduzir esse tipo de violência.
Jamila Tavares e Rafaela Céo Do G1 DF
imprimir

Carreata em homenagem ao Dia Nacional de
Combate ao Abuso e à Exploração Contra
Crianças e Adolescentes passa pelo Eixo
Monumental, em Brasília (Foto: Jamila Tavares/G1)
O Distrito Federal está em primeiro lugar no ranking nacional de denúncias de
violência contra crianças e adolescentes por habitantes.
Entre maio de 2003 e março de 2011, o Disque 100, mantido pela Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República, recebeu 3.782 denúncias no DF, número que
corresponde a 147,56 registros para cada 100 mil pessoas.
São Paulo é o estado com maior número absoluto de denúncias - 20.197 casos, mas está
na 26ª posição na avaliação das denúncias por número de habitantes (50,71/100 mil).
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Para a secretária de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
da SDH, Carmen Oliveira, a divisão do DF em setores pode facilitar o registro das
denúncias. “A cidade tem uma setorização, os hotéis ficam todos muito perto, isso
talvez facilite o registro das denúncias. Mas essa é uma hipótese que precisa ser melhor
estudada”, declarou.
Carmen lembra ainda que as denúncias de violência contra a criança não podem ser
interpretadas como casos concretos de abuso sexual. Das 3.782 denúncias registradas no
DF, por exemplo, 1.213 são relativas à abuso e exploração sexual. Os outros casos
englobam negligência, pornografia, violência física e psicológica e tráfico de crianças e
adolescentes.
saiba mais




SP, DF e MG têm dia de protestos contra abuso sexual de crianças
Disque 100 registrou 12,48 mil casos de abuso sexual de crianças em 2010
Rainha Silvia abre evento no DF sobre direitos de crianças e adolescentes

Acordo
As secretarias de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda (Sedest) e de
Turismo (Setur) firmaram nesta quarta-feira (18) um acordo com o Sindicato dos
Taxistas do DF e com representantes do setor hoteleiro para reduzir a exploração de
crianças e adolescentes no Distrito Federal.
A campanha tem como foco os profissionais que trabalham diretamente com turistas, e
busca incentivar que esses profissionais denunciem possíveis casos de abuso sexual de
menores. "Essa é uma iniciativa que coloca o GDF sintonizado com as políticas
nacionais de combate à exploração de crianças e adolescentes", afirmou a secretária de
Desenvolvimento Social, Arlete Sampaio.
O acordo foi assinado ao final de uma carreata em homenagem ao Dia Nacional de
Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado nesta
quarta-feira. O comboio reuniu caminhoneiros na Esplanada dos Ministérios.
De acordo com levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal no ano passado,
existem 1.820 pontos onde pode ocorrer exploração sexual de menores nos 66 mil
quilômetros de rodovias federais. Desse total, 67,5% ficam em trechos urbanos e 45,9%,
nos principais eixos rodoviários do país.

15/06/2011 11h01 - Atualizado em 15/06/2011 11h01
Porteiro de escola de Itabuna (BA) é suspeito de abusar criança de 9 anos
Crime ocorreu há um ano. Só agora a criança denunciou o abuso.
Suspeito confessa crime, mas não pode ser preso.
Do G1 BA, com informações da TV Santa Cruz
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imprimir
A polícia no município de Itabuna, sul da Bahia, investiga a denúncia de estupro contra
uma criança de nove anos. O principal suspeito pelo crime é o porteiro de uma escola no
bairro Nova Califórnia.
De acordo com a delegada Ivete Santana, titular da Delegacia Especializada de
Atendimento à Mulher (Deam), a criança passava na frente da escola com
regularidade, porque mora próximo à instituição. Em uma dessas ocasiões, o porteiro
teria levado a menor para o banheiro da escola, onde aconteceu o abuso sexual.
A delegada informa que o fato aconteceu há um ano, mas que só esta semana a criança
fez a denúncia. Em depoimento à polícia, a vítima disse não conseguir dormir por
conta de pesadelos frequentes. A criança foi encaminhada para o Creas (Centro de
Referência Especializado em Assistência Social).
O suspeito confessou o crime para a delegada, relatando ter sido a única vez. Ele é
servidor da instituição há três anos e não pode ser preso, por não ter sido flagrado. O
caso foi encaminhado à Justiça.
O secretário de Educação da cidade de Itabuna, Gustavo Lisboa, pediu afastamento
do funcionário do cargo na terça-feira (14). Ele solicitou à Corregedoria do município
abertura de sindicância e inquérito administrativo para demiti-lo por justa causa. O
suspeito tem 26 anos, é casado e não tem filhos.

16/06/2011 11h48 - Atualizado em 16/06/2011 11h48
Criança revela abuso sexual ao tentar fugir para outra cidade na Bahia
Criança tem 12 anos e aponta o pai como suspeito.
Taxista se negou a levá-la para Itabuna e acionou a polícia.
Do G1 BA, com informações da TV Santa Cruz
imprimir
Um homem de 46 anos está detido na carceragem da delegacia de Itapebi, município ao
sul da Bahia, suspeito de abuso sexual à filha de 12 anos. A denúncia foi realizada pela
própria criança, após ter solicitado a um taxista que a levasse até Itabuna, cidade
vizinha.
De acordo com o delegado, o taxista desconfiou do pedido e chamou um policial, que
estava próximo ao local. Ao ser indagada, a criança contou que queria fugir por conta de
abusos sofridos e citou carícias nas pernas e beijo na boca, conforme relata ocorrência
da polícia.
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A Polícia Militar abordou o suspeito por volta das 16h de quarta-feira (15). Na ocasião,
ele relatou que o fato tinha sido uma brincadeira. Durante a prisão, a PM encontrou um
bilhete da filha para a mãe, explicando porque tinha fugido.
O inquérito policial já foi aberto e a previsão é que o relatório seja encaminhado à
Justiça em dez dias. O suspeito responderá por estupro à vulnerável. A criança está sob
cuidados do Conselho Tutelar e foi submetida a exames no Instituto Médico Legal, em
Itabuna, nesta quinta-feira (16).

13/07/2011 14h11 - Atualizado em 13/07/2011 14h19
Menores vítimas de violência terão atendimento especial no DF
Projeto 'Policial Amigo' homenageia os 21 anos do ECA.
Agentes foram treinados para colher depoimentos de vítimas.
Naiara Leão Do G1 DF
imprimir
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) completa nesta quarta-feira (13) 21
anos. Para comemorar a data, a Polícia Civil do Distrito Federal lançou nesta quarta
o projeto “Policial Amigo”, que tem ações voltadas para crianças e adolescentes
vítimas de abuso e maus- tratos. Agora, as crianças que forem atendidas na Delegacia
Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) serão recebidas em uma
sala especial, com recursos lúdicos, e levarão para casa um ursinho de pelúcia. Cerca de
dois mil brinquedos já foram arrecadados.
De acordo com a direção da Polícia Civil, o principal objetivo do “Policial Amigo” é
fazer com que o depoimento das crianças violentadas seja colhido com cuidado, com o
uso de brinquedos e desenhos, de forma a não fazê-la reviver o trauma. “Tentaremos
minimizar o sofrimento e evitar a retivimização, que é quando a criança é ouvida várias
vezes e tem de relatar continuamente a história que viveu”, explicou a diretora geral de
Polícia Civil, Mailine Alvarenga.
Todos os policiais da DPCA receberam treinamento de psicólogos e de organismos
internacionais de proteção à criança, segundo a diretora Mailine. A idéia é que eles
repassem o conhecimento para funcionários de todas as delegacias do DF. “É necessário
que todas as delegacias tenham pelo menos uma pessoa preparada para receber a
criança”, afirmou.
Além da DPCA, as delegacias da mulher e algumas comunitárias, como a 19º DP de
Ceilândia, também contam com profissionais treinados. As outras são orientadas a
encaminhar os casos de abuso infantil para a DPCA.
A Delegacia da Criança faz, em média, oito atendimentos diários. A maior parte deles
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é relacionado à violência física, segundo a delegada. “Mas não porque a sexual não
exista, e sim porque os maus tratos são mais fáceis de serem percebidos e relatados”,
explica a delegada Sandra Gomes Melo.
Para conscientizar a população a respeito de como os abusos acontecem, a Polícia
Civil lançou também uma cartilha que deve ser distribuída para professores e em
eventos realizados pela PC. No encarte há dicas de como perceber sinais de maustratos no corpo da criança e sintomas psicológicos, como desconfiança dos adultos,
choro sem motivo aparente, baixa autoestima e desatenção.

3/08/2011 14h15 - Atualizado em 23/08/2011 15h58
Polícia captura suspeito de abusar de pelo menos 13 crianças no Ceará
Suspeito estava foragido desde 8 de agosto, suspeito de pedofilia.
Na casa onde foi preso, foram encontradas roupas íntimas de criança.
André Teixeira Do G1 CE
imprimir
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Um suspeito de abusar de pelo 13 crianças na cidade de Pindoretama, Região
Metropolitana de Fortaleza, foi preso nesta terça-feira (23), em Juazeiro do Norte, no
Sul do Ceará. Segundo a delegada de Pindoretama, Ana Cristina, o suspeito é natural de
Juazeiro do Norte e policiais investigam se ele cometeu algum caso de pedofilia na
cidade natal.
O suspeito estava foragido desde 8 de agosto e foi encontrado na residência, em
Juazeiro do Norte, onde se encontrava desde sábado, segundo policiais de Juazeiro do
Norte. Na casa, foram encontradas roupas íntimas de crianças.
O suspeito foi encontrado após denúncia anônima, em trabalho realizado pela
Coordenadoria de Intaligência da Secretaria de Segurança do Estado do Ceará e
Serviço de Inteligência do 2º Batalhão da Polícia Militar de Juazeiro do Norte.
Ele será encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Juazeiro do Norte e em
seguida para Fortaleza. Policiais não permitiram que o suspeito desse entrevista.
saiba mais



Destruída a casa do suspeito de abuso sexual em Pindoretama
Polícia do Ceará caça suspeito de dopar e molestar crianças

Entenda o caso
Segundo a delegada Ana Cristina, o homem oferecia brinquedos para atrair crianças até
um casebre na zona rural de Pindoretama. O agricultor também oferecia serviços
remunerados, pagando de R$ 0,50 a R$ 2,00. No casebre, segundo policiais, o suspeito
dopava as crianças e abusava delas.
As crianças citam em depoimento que o suspeito também filmava os atos sexuais. Não
foram encontrados equipamentos eletrônicos que possam ter sido usados para registrar
as cenas. A delegada de Pindoretama descreve o agricultor como "um homem acima de
qualquer suspeita". Ele era agricultor cadastrado e frequentava a igreja da cidade.
Ele foi flagrado por acaso, segundo a delegada, quando a avó de uma criança pediu para
o neto devolver uma bicicleta ao dono. Segundo depoimento da avó à polícia, quando
o neto foi devolver a bicicleta, o homem estava se masturbando para a criança. Ainda de
acordo com a delegada Ana Cristina, o suspeito usava a bicicleta para que as crianças
explicassem aos pais o aparecimento de assaduras.

269

Na casa do suspeito foram encontradas peças
íntimas infantis. (Foto: Polícia Civil/Divulgação)
Após a denúncia da avó, outras mães e familiares procuraram a polícia local para
relatar casos semelhantes. A polícia decretou prisão preventiva do suspeito e espalhou
cartazes pela cidade anunciado procura pelo suspeito dos supostos casos de pedofilia. O
caso crimes causou revolta na população de Pindoretama, que apedrejou e destruiu o
casebre do suspeito. Tanto no casebre em Pindoretama como na casa onde foi
capturado, em Juazeiro do Norte, foram encontradas roupas íntimas infantis.
Ana Cristina diz também que é possível que ele tenha abusado de outras crianças, mas
tem dificuldade em convencer os pais a levarem os filhos para prestar depoimento. O
suspeito morava em Pindoretama com seis filhos, que também estão sendo investigado
se sofreram algum tipo de abuso. Policiais informam que os filhos não se pronunciam
sobre o caso, o que dificulta as investigações.
Policiais de Juazeiro do Norte, cidade natal do suspeito, também investigam se houve
algum caso de pedofilia na cidade, antes do agricultor ter ido morar na Região
Metropolitana de Fortaleza.

Casa do suspeito de pedofilia em Pindoretama (CE) foi removida (Foto: Gisleine
Carneiro/TV Verdes Mares)

- Entrevista com o mediador dos comentários – Sidney Gonçalves – jornalista
Folha.com

Explique como funciona o trabalho do moderador. Quais os critérios de seleção
dos moderadores para que um comentário seja publicado no site?

O trabalho do moderador é mediar o diálogo dos leitores com o jornal e com os demais
leitores. É evitar que haja excessos e que determinados comentários tenham viés
ofensivos.
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Os critérios utilizados para realizar a moderação na Folha estão expostos na página de
“Termos e Condições de Uso” hospedada no próprio site no seguinte endereço
(http://comentarios.folha.com.br/termos_e_condicoes).

Como a Folha.com tem se adaptado às novas tecnologias?

Em maio 2010, a Folha deu um importante passo para se adaptar às novas tecnologias
integrando as redações da versão impressa e on-line do jornal. No mesmo ano, lançou
seu aplicativo para iPad no qual o usuário pode ler a íntegra do jornal impresso, com
atualizações da Folha.com ao longo do dia, em uma versão editada especialmente para
contemplar os recursos do tablet da Apple.
O aplicativo foi baixado mais de 71 mil vezes até maio de 2011, app de jornal diário
com maior número de download do país, segundo o ranking da App Store.
O internauta também pode ter acesso às últimas notícias da Folha.com pelo aplicativo
do iPhone, com uma audiência em tono de 1,6 milhão, que já foi baixado por mais de 70
mil usuários, ou usar o aplicativo de notícias exclusivo para o sistema Android 2.2
Froyo, baixado mais de 2.926 vezes, compatível com o tablet Samsung Galaxy e todos
os celulares com esse sistema operacional.
No mês de maio, a Folha registrou mais de 300 mil seguidores no Facebook. É o
terceiro jornal do mundo com mais seguidores. É superada apenas pelo jornal norteamericano "The New York Times", que tem mais de 1,3 milhão de seguidores.
Em média, cada notícia postada na "fan page" da Folha tem 100 mil acessos. No total,
as notícias registram 2 milhões de comentários por dia. Cada editoria do jornal
apresenta um canal próprio para divulgação de notícias via Twitter. Ao todo, temos
mais de 91 mil seguidores.
Além disso, temos mais de 110 mil cadastros habilitados a realizar comentários. Em
média, o site recebe mais de 6 mil comentários diários (em média 200 mil mensal) e
quase 1,5 milhão de acesso mensal. Em períodos de relevância, como o processo
eleitoral de 2010, o site teve quase 600 mil comentários e 4 milhões de acesso mensais.
A Folha orgulha-se de agora ser também o primeiro entre os grandes jornais brasileiros
a digitalizar seu acervo integral e oferecê-lo aos seus leitores. São 1,8 milhão de
páginas, incluindo as edições da "Folha da Noite" e da "Folha da Manhã", que dão mais
um exemplo do pioneirismo da Folha. O jornal foi o primeiro a adotar a figura do
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ombudsman, a aplicar impressão offset em cores, a adotar computadores na Redação e a
criar um banco de dados digital.

Para você as novas tecnologias atuam na internet diluindo o controle de conteúdo?

As novas tecnologias foram incorporadas ao processo jornalístico propiciando uma
comunicação mais direta e dinâmica com determinadas fontes. Essas novas ferramentas
ajudam a eliminar barreiras impostas pela burocracia e permite que o leitor tenha uma
interação mais próxima da redação. O conteúdo continua tendo a mesma base, o que
modificou foi a sua forma de difusão. Algumas assessorias de imprensa, instituições e
até mesmo políticos têm utilizado com freqüência o espaço do microblog para expor
suas opiniões e, amiúde, estas informações se tornam relevantes para pautas.

Existe equipe de moderadores para os comentários publicados no site? Quantas
pessoas e com qual formação?

Sim. Nossa equipe é composta pelos próprios jornalistas da Folha. Há um jornalista
principal encarregado de realizar a moderação auxiliando na coordenação e orientação
da redação.

O documento que o Folha.com disponibiliza em um link embaixo do espaço para
comentário chamado “Termos e Condições” existe para que o internauta se
conscientize de como comentar ou também é uma ferramenta de trabalho dos
moderadores?

Antes de realizar o cadastro, o leitor já tem conhecimento de que forma será realizada a
moderação através desse “Termo e Condições de Uso”. Esse termo foi criado
justamente para orientar os leitores a partir do primeiro contato com o sistema. As
regras estabelecidas nesse termo servem também de orientação para nossa equipe de
moderação.

Na webnotícia No dia em que o ECA completa 20 anos de vigência no Brasil,
aprenda a denunciar, publicada no dia 12 de outubro de 2010, aparece os
comentários abaixo que não obedecem ao termo e condições da Folha, no mesmo
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documento vocês dizem que podem excluir comentários ofensivos, mas não foi isso
o que aconteceu. Poderia comentar?

Até fevereiro de 2010, os comentários publicados na Folha eram restritos a
determinadas assuntos e seu conteúdo era 100% pré-moderado. No mesmo mês, a Folha
realiza uma mudança em seu sistema propiciando ao leitor uma interação mais dinâmica
e uma participação mais constantes.
Com isso, os leitores deixam de ser 100% pré-moderados e passam a ter liberdade para
comentar qualquer reportagem, desde que não infrinja as regras expostas no termo.
Todo usuário passa a se classificado como pós-moderado.

A Folha disponibiliza um sistema de filtros que ajuda a realização da moderação. Estes
filtros são constituídos de duas formas: a primeira refere-se a termos “proibidos”, ou
seja, o sistema bloqueia automaticamente a publicação de comentário que contenha
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palavras de baixo calão. A segunda refere-se a termos “suspeitos”, ou seja, termos que
consideramos mais “dúbios” que possam de alguma forma ofender aos demais leitores.
Dessa forma, a Folha proporciona ao leitor uma interação mais intensa com os
conteúdos publicados no site. Além de darmos esta oportunidade ao leitor de ter seu
comentário publicado sem prévia moderação, também provemos que os próprios
leitores realizem moderação --ao disponibilizar o ícone “denuncie”-- e interaja com os
demais leitores por meio do ícone “responder”. Após sua denúncia, realizamos a
remoção do comentário.

0

- TABELAS COM CATEGORIAS DAS CARACTERÍSTICAS WEBJORNALÍSTICAS, TIPOS DE FONTES, FONTES PRESENTES,
EDITORIA, ENQUADRAMENTO, VALOR-NOTÍCIA E ASSINATURA
ANO 2007 – FOLHA.COM
Data
Manchete
Resumo
02/01

Com restrições do
YouTube, usuários
migram para sites
de vídeo “sem
lei”57

18/05

Rodovias federais
têm 1.918 pontos
de exploração
sexual de
crianças58
Justiça autoriza
transferência de
chileno para
presídio federal59
Sócios de ONG
espanhola acusam
presidente de
maus-tratos a
crianças60
Operação contra
pedofilia pela

26/06

16/11

20/12

57

Características do webjornalismo

Tipos de
Fontes

Fontes presentes

YouTube vem banindo nudez
e retirado material protegido
por direitos autorais diante de
denúncias. A notícia apresenta
outra opção de site sem as
restrições e sem se preocupar
com a prática de pedofilia e
abuso sexual infantil pela web
A notícia apresenta os
resultados do mapeamento
realizado pela Polícia Federal

Hipertextualidade, a memória e a base de dados:a notícia
direciona para um especial sobre o que já foi publicado sobre o
youtube e durante a notícia tem os links de cada site de
compartilhamento de vídeos “sem lei”

Autorizada;
qualificada

Reportagem publicada pelo jornal "The New York
Times"; O chefe de segurança do MySpace, Hemanshu
Nigam; Parry Aftab, diretor executivo de proteção à
criança da organização WiredSafety; Hayden Hewitt,
co-fundador do LiveLeak; analista da Forrester
Research, Josh Bernoff

Hipertextualidade, memória e banco de dados: link no final do
texto direcionando para uma busca sobre o que já foi publicado
sobre exploração sexual de crianças

Autorizada

Polícia Rodoviária Federal; Divisão de Combate ao
Crime da PRF;

Transferência do pedófilo
chileno

Hipertextualidade, memória e banco de dados: link no final do
texto direcionando para uma busca sobre o que já foi publicado
sobre pedofilia e link direcionando para a notícia anterior
“Acusado de ser o maior pedófilo do Chile é preso no Brasil”
Hipertextualidade, memória e banco de dados: link no final do
texto direcionando para uma busca sobre o que já foi publicado
sobre Etiópia, sobre cuidados com as crianças e links
direcionando para outras notícias sobre temas similares (Leia
mais)
Hipertextualidade, memória e banco de dados: link no final do
texto direcionando para uma busca sobre o que já foi publicado

Autorizada

Justiça Federal; juíza Ana Cristina Kramer, da Vara
Federal Criminal de Florianópolis; subsecretário do
Interior chileno, Felipe Harboe

Autorizada e
qualificada

Voluntários e sócios da ONG Global Infantil; jornal "El
País"; presidente da ONG, Gil Lossada;

Autorizada

Polícia Federal; delegado responsável pela operação,
Adalton de Almeida Martins, da Unidade de Repressão

Denúncia sobre maus tratos
contra crianças e violência
sexual contra adolescente

Prisão de suspeitos de
pornografia infantil

Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u21276.shtml>. Acesso em: 17 de outubro de 2012.
Disponível em:< http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u135563.shtml>. Acesso em: 17 de janeiro de 2012.
59
Disponível em:< http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u307465.shtml>. Acesso em: 17 de janeiro de 2012.
60
Disponível em:< http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u346211.shtml>. Acesso em: 17 de janeiro de 2012.
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ANO 2007 – FOLHA.COM
TÍTULOS
Data

Manchete

Assinatura

Título assunto (Editoria)

Enquadramento

Valor-notícia

02/01

da Folha Online

TEC

Denúncia

18/05

Com restrições do YouTube, usuários migram para sites de vídeo “sem
lei”62
Rodovias federais têm 1.918 pontos de exploração sexual de crianças

Da Folha Online

Cotidiano

26/06
16/11

Justiça autoriza transferência de chileno para presídio federal
Sócios de ONG espanhola acusam presidente de maus-tratos a crianças

Da Folha Online
Da Folha Online

Cotidiano
Mundo

Estatísticas sobre a
infância/adolescência
Crimes e prisões
Crimes e prisões; denúncia

20/12

Operação contra pedofilia pela internet prende três pessoas
Da Folha Online TEC
internet prende três
sobre pedofilia e link para notícias sobre pedofilia e internet
pessoas61
(Leia mais)

Conhecimento/
cultura
Notabilidade e Conhecimento/
cultura
Notabilidade
Interesse humano, notabilidade
e conhecimento/
cultura
Notabilidade

ANO 2007 – G1
Data
Manchete

Resumo

Características do
webjornalismo

Tipos de Fontes

Fontes presentes

Tem a imagem real da criança
assassinada e links no Saiba mais que
aparece nomeio do texto direcionando
para outras notícias sobre crimes
contra crianças e adolescentes
Sem elementos

Envolvida

Adolescente acusado; Andréia Pereira,
de 26 anos, mãe de Gabrielli

Autorizada

Instituto de Segurança Pública (ISP);
diretora do ISP Ana Paula Miranda;
superintendente estadual para
a Juventude, Rodrigo Abel

14/03

Menor conta drama
de ter sido suspeito
de matar menina63

A notícia apresenta o verdadeiro culpado do crime e mostra a
situação do adolescente acusado injustamente. Cita o nome
verdadeiro da criança e mostra a sua imagem. Utiliza o termo menor
na manchete

28/03

Dossiê: 10% dos
registro em delegacia
no Rio envolvem
menores64

Apresenta dados de um dossiê sobre crianças e adolescentes e,
conflito com a lei ou que foram vítimas feito pelo Instituto de
Segurança Pública (ISP); a notícia e a fonte usa o termo menor

61

Crimes e prisões
a Crimes Cibernéticos

Disponível em:< http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u357032.shtml>. Acesso em: 17 de janeiro de 2012.
Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u21276.shtml>. Acesso em: 17 de janeiro de 2012.
63
Disponível em:< http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL11191-5598,00-MENOR+CONTA+DRAMA+DE+TER+SIDO+SUSPEITO+DE+MATAR+MENINA.html>.
Acesso em: 18 de janeiro de 2012.
64
Disponível em:< http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL15342-5606,00.html>. Acesso em: 18 de janeiro de 2012.
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O “Saiba mais” tem uma notícia que
não apresenta relação com o texto; e o
link “leia todas as notícias de
Violência contra crianças” não
funciona
O “Saiba mais” tem uma notícia que
não apresenta relação com o texto.

Autorizada

Polícia; promotores e Ministério
Público

Autorizada

Enfermeira, delegada

Notícia aborda os projetos de datas que são homenagens, inclusive o
Dia Nacional de Combate ao Abuso e exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes; apresenta levantamento do G1
(autoreferência)
A notícia aborda uma ação do governo para combater a violência
contra criança

Tem um link no saiba mais
direcionando para uma notícia
relacionada

Autorizada

Levantamento do G1

Sem elementos

Autorizada

A notícia apresenta alguns resultados do mapeamento; cita
“menores exploradas” e “menores em situação de risco”; cita os
conselhos tutelares

Tem um link no saiba mais
direcionando para uma notícia
relacionada, tem imagem do mapa

Autorizada

Prefeito Gilberto Kassab (DEM);
Comissão Parlamentar de Inquérito da
Câmara Municipal de São Paulo;
Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social
Polícia

A notícia fala sobre a campanha dos hotéis, fala do disque 100, e
apresenta declaração de uma adolescente explorada sexualmente e
de uma mulher adulta que já sofreu abuso e hoje mantém um abrigo.

Tem um link no saiba mais
direcionando para uma notícia
relacionada

Autorizada;
Envolvida

29/03

Vereadores são
presos por
exploração sexual de
adolescentes65

Relata a prisão de dois vereadores na cidade de Sapé, Paraíba por
envolvimento em caso de exploração de meninas

12/04

Menina de 10 anos
estuprada recebe alta
após aborto em
Pernambuco66

A notícia fala sobre o caso da menina que foi estuprada pelo
padrasto, engravidou e precisou fazer aborto.

14/05

Maioria dos projetos
de data são
homenagens67

18/05

SP cria comissão
para enfrentar
violência e abuso
sexual contra a
criança68
Polícia Rodoviária
localiza 1.918 pontos
de prostituição
infantil69
Hotéis do CE lançam
campanha contra
prostituição infantil70

18/05

18/05

65

Uma menina; presidente da associação
dos hotéis do Ceará; Disque-Denúncia;
mulher que sofreu abuso

Disponível
em<
http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL15873-5598,00VEREADORES+SAO+PRESOS+POR+EXPLORACAO+SEXUAL+DE+ADOLESCENTES.html>. Acesso em: 18 de janeiro de 2012.
66
Disponível
em:<
http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL1566030-5598,00MENINA+DE+ANOS+ESTUPRADA+RECEBE+ALTA+APOS+ABORTO+EM+PERNAMBUCO.html>. Acesso em 13 de maio de 2012.
67
Disponível em:< http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL33698-5601,00.html>. Acesso em 19 de janeiro de 2012.
68
Disponível
em:<
http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL38654-5605,00SP+CRIA+COMISSAO+PARA+ENFRENTAR+VIOLENCIA+E+ABUSO+SEXUAL+CONTRA+A+CRIANCA.html>. Acesso em 19 de janeiro de 2012.
69
Disponível
em:<
http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL38611-5598,00POLICIA+RODOVIARIA+LOCALIZA+PONTOS+DE+PROSTITUICAO+INFANTIL.html>. Acesso em 19 de janeiro de 2012.
70
Disponível
em:<
http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL38678-5598,00HOTEIS+DO+CE+LANCAM+CAMPANHA+CONTRA+PROSTITUICAO+INFANTIL.html>. Acesso em 19 de janeiro de 2012.
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14/06

Acusada de matar
babá de 11 anos é
julgada71

A notícia diz “meninas se prostituindo”
A notícia apresenta informações sobre os dois julgamentos do caso,
sobre o crime e sobre a repercussão internacional. Cita o nome
completo e a idade da criança assassinada e divulga foto da mesma

09/09

Compare o custo e o
resultado das CPIs72

17/09

Tem alguns links no “saiba mais”
direcionando para outras notícias
relacionadas

Autorizada

A notícia foi elaborada através de levantamento de dados sobre as
CPIs (dados coletados pelo G1)

A notícia tem dois links direcionando
para outras notícias relacionados, mas
os links não funcionam

Autorizada

Crimes contra
crianças estão mais
violentos, adverte
especialistas73

A notícia apresenta casos e dados para comprovar o que diz na
manchete

Tem um link que direciona para
comentar a notícia e tem um link no
Saiba mais com notícia relacionada

Autorizada e
qualificada

05/10

Polícia decreta prisão
temporária de
suposto comparsa de
maníaco74

A notícia apresenta informações sobre o caso e apresenta
depoimento de parentes

Links para outras notícias sobre o
caso do maníaco da Cantareira

Autorizada,
testemunhal

05/10

Detido suspeito de
ser comparsa do
“maníaco da
Cantareira”75
Delegado do Pará diz
que adolescente

A notícia traz várias informações de outra que já foi publicada sobre
o caso publicada no mesmo dia, no entanto a novidade é um
infográfico demonstrando como e onde os meninos foram mortos

Links para outras notícias sobre o
caso do maníaco da Cantareira e
infográfico

Autorizada,
testemunhal

A notícia apresenta detalhes sobre o andamento do caso e demonstra
o conflito de opiniões sobre o fato

Links para outras notícias sobre o
caso da adolescente presa com 20

Autorizada,
qualificada

27/11

71

Promotor de Justiça Paulo
Guilherme Godinho; representante
do Ministério Público; advogado
Dorivaldo Belém
Diretoria do departamento de CPIs
da Câmara e a diretoria financeira
do Senado; Câmara e do Senado
Delegacia da Criança e do Adolescente
Vítima (DCAV), à Fundação para a
Infância e Adolescência (FIA), à
Associação Brasileira de
Multiprofissional de Proteção à Infância
(Abrapia) e delegacias; levantamento
feito pelo G1; psicólogo Gilberto
Fernandes; titular da DPCA, delegada
Renata Teixeira de Assis; polícia
Polícia; Departamento de Homicídio e
Proteção à Pessoa (DHPP); irmã do
maníaco; Secretaria de Segurança
Pública (SSP); padrasto dos dois
meninos
Polícia Civil de São Paulo; irmã do
maníaco; Secretaria de Segurança
Pública (SSP); presidiário; padrasto dos
meninos
delegado-geral da Polícia Civil do Pará;
governadora do Pará, Ana Júlia;

Disponível em:< http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL52027-5598,00-ACUSADA+DE+MATAR+BABA+DE+ANOS+E+JULGADA.html>. Acesso em 20 de
janeiro de 2012.
72
Disponível em:< http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL100280-5601-4095,00.html>. Acesso em 20 de janeiro de 2012.
73
Disponível
em:<
http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL104602-5606,00CRIMES+CONTRA+CRIANCAS+ESTAO+MAIS+VIOLENTOS+ADVERTEM+ESPECIALISTAS.html>. Acesso em 20 de janeiro de 2012.
74
Disponível em: < http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL145509-5605,00POLICIA+DECRETA+PRISAO+TEMPORARIA+DE+SUPOSTO+COMPARSA+DE+MANIACO.html>. Acesso em 20 de janeiro de 2012.
75
Disponível
em:<
http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL145196-5605,00DETIDO+SUSPEITO+DE+SER+COMPARSA+DO+MANIACO+DA+CANTAREIRA.html>. Acesso em 21 de janeiro de 2012.
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presa tem debilidade
mental76

03/12

No Brasil, tragédias
anunciadas não são
evitadas pelas
autoridades

homens no Pará

A notícia aborda dois casos, a menina que foi presa com 20 homens
no Pará e sofreu estupro e o desastre na Fonte Nova

Link para o site do Fantástico que foi
quem ofereceu informações para a
notícia

Autorizada,
qualificada,
testemunhal,
envolvida

ministra da Secretaria Especial das
Políticas para as Mulheres, Nilcéa
Freire; ministro da Secretaria Especial
de Direitos Humanos, Paulo Vanuchi
Ex-preso que denunciou a prisão da
adolescente; delegada Flávia Verônica
Pereira; juíza Maria Clarice de
Andrade; Ministério Público; secretária
de Justiça e direitos humanos do Pará,
Socorro Gomes;

ANO 2007 – G1
TÍTULOS
Data

Manchete

Assinatura

Editoria

Enquadramento

Valor-notícia

14/03

Menor conta drama de ter sido suspeito de matar menina

Glauco Araújo Do G1, em São Paulo

Brasil/violência contra
crianças

Crimes e prisões

Interesse humano;
notabilidade

28/03

Dossiê: 10% dos registros em delegacia no Rio envolvem
menores

Alba Valéria Mendonça Do G1, no Rio

Rio de Janeiro/menores
infratores

29/03

Vereadores são presos por exploração sexual de adolescentes

14/05

Maioria dos projetos de data são homenagens

Do G1, com informações da TV Cabo
Branco
André Luís Nery Do G1, em São Paulo

Brasil/violência contra
crianças
Política/Câmara dos
deputados

Crimes e prisões;
Estatísticas sobre a
infância/adolescênci
a
Crimes e prisões;
denúncia
Políticas
públicas/ações de
governo

Interesse humano,
notabilidade e
conhecimento/
cultura
Interesse humano,
notabilidade
Conhecimento/
cultura

18/05

SP cria comissão para enfrentar violência e abuso sexual
contra a criança

Do G1, São Paulo

São Paulo

Políticas
públicas/ações de
governo

18/05

Polícia Rodoviária localiza 1.918 pontos de prostituição

Do G1, São Paulo

Brasil/

Estatísticas sobre a

Interesse humano,
notabilidade e
conhecimento/
cultura
Interesse humano,

76

Disponível em:< http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL195003-5598,00.html>. Acesso em 22 de janeiro de 2012.
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infantil

prostituição infantil

infância/adolescênci
a e prevenção

notabilidade e
conhecimento/
cultura
Interesse humano,
notabilidade e
conhecimento/
cultura
Interesse humano,
notabilidade
Conhecimento/
cultura; notabilidade

18/05

Hotéis do CE lançam campanha contra prostituição infantil

Do G1, com informações do Jornal Hoje

Brasil/
prostituição infantil

Estatísticas sobre a
infância/adolescênci
a e prevenção

14/06

Acusada de matar babá de 11 anos é julgada
Compare o custo e o resultado das CPIs

Brasil/
violência contra crianças
Política/CPIs

Crimes e prisões

09/09

Do G1, em São Paulo, com informações
do Portal ORM
Maria Angélica Oliveira e Mariana
Oliveira Do G1, em São Paulo

17/09

Crimes contra crianças estão mais violentos, adverte
especialistas

Aluizio Freire Do G1, no Rio

Rio de Janeiro/
violência doméstica

05/10

Polícia decreta prisão temporária de suposto comparsa de
maníaco

Marcelo Mora Especial para o G1, em
São Paulo

São Paulo/
Violência

Crimes e prisões;
Estatísticas sobre a
infância/adolescênci
a
Crimes e prisões

Interesse humano,
notabilidade,
conhecimento/
Cultura
Interesse humano,
notabilidade

05/10

Detido suspeito de ser comparsa do “maníaco da Cantareira”

Do G1, com informações da TV Globo

Crimes e prisões

27/11

Delegado do Pará diz que adolescente presa tem debilidade
mental

Sandro Lima Do G1, em Brasília

São Paulo/
Violência
Brasil/
Violência

Interesse humano,
notabilidade
Interesse humano,
notabilidade; conflito

03/12

No Brasil, tragédias anunciadas não são evitadas pelas
autoridades

Do G1, com informações do Fantástico

ANO 2008 – FOLHA.COM
Data
Manchete

Resumo

Crimes e prisões

Brasil

Características do webjornalismo

Políticas
públicas/ações de
governo

Crimes e prisões;

Tipos de
Fontes

Interesse humano;
conflito

Fontes presentes

6

04/03

Dossiê da ONU sobre
tortura é “preciso”,
afirma Vannuchi77

07/03

PF prende suspeito de
pedofilia em biblioteca
do Ministério do
Planejamento78
CPI da Pedofilia recebe
em DVDs perfis
“lacrados” do Orkut79

28/04

11/05

18/05

Polícia prende
proprietário de escola
suspeito de pedofilia na
BA80
PAC pode agravar
exploração sexual
infantil81

77

A notícia tem fonte única e é mais uma
notícia sobre o que o ministro Paulo
Vennuchi, da Secretaria Especial dos Direitos
Humanos sobre o dossiê da ONU
Notícia relata sobre a prisão do suspeito em
flagrante e detalhes da investigação, no final
ainda cita o ECA. A notícia faz referência ao
termo “menores de idade”
A notícia aborda os avanços na CPI da
pedofilia, projetos de lei e como o presidente
da CPI, Magno Malta tenta sensibilizar
senadores e líderes políticos a alterar a
tipificação de crimes na legislação
Relata sobre a prisão e apresenta detalhes do
crimes

Notícia aborda a exploração sexual de
meninas em locais de obras do governo e
apresenta declarações de vários especialistas
sobre essa situação

Sem elementos

Autorizada

Ministro Paulo Vennuchi, da Secretaria
Especial dos Direitos Humanos

Hipertextualidade, memória e banco de dados: link
no final do texto direcionando para uma busca
sobre o que já foi publicado sobre pedofilia e links
de notícias relacionadas
Hipertextualidade, memória e banco de dados: link
no final do texto direcionando para uma busca
sobre o que já foi publicado sobre a CPI da
pedofilia e links de notícias relacionadas

Autorizada

Polícia Federal; Divisão de Direitos Humanos
da PF; disque 100; perícia da PF; Justiça
Federal, ECA

Autorizada;
qualificada

Presidente da CPI, senador Magno Malta
(PR-ES); ONG Safernet

Hipertextualidade, memória e banco de dados: link
no final do texto direcionando para uma busca
sobre o que já foi publicado sobre o Orkut e links
de notícias relacionadas
Hipertextualidade, memória e banco de dados

Autorizada

Secretaria de Segurança Pública da Bahia
(SSP-BA); Polícia Civil, integrantes do MST

Autorizada e
qualificada

Especialistas em direitos humanos,
conselheiros tutelares e ONGs, como a
Andi;governo; Secretaria Especial de Direitos
Humanos da Presidência da República;
coordenadora do programa de enfrentamento
da violência sexual contra crianças e
adolescentes da secretaria, Leila Paiva; Ana
Celina Hamoy, do Cedeca (Centro de Defesa
dos Direitos da Criança e do Adolescente) de
Belém; Para Carolina Padilha, do Instituto
WCF (World Childhood Foundation) Brasil e
assistente social Eduardo Chaves, do grupo
Violes (Grupo de Pesquisa sobre Violência e
Exploração Sexual Comercial de Mulheres,
Crianças e Adolescentes) da UnB
(Universidade de Brasília)

Disponível em:< http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0403200811.htm>. Acesso em 23 de janeiro de 2012.
Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u379827.shtmlv>. Acesso em 23 de janeiro de 2012.
79
Diponível em:< http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u396512.shtml>. Acesso em 23 de janeiro de 2012.
80
Disponível em:< www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u396512.shtml>. Acesso em 24 de janeiro de 2012.
81
Disponível em:< http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1805200828.htm. Acesso em: 24 de janeiro de 2012.
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19/05

Passeata faz alerta
contra o abuso sexual
de crianças em
Maceió82

Relata sobre a ação de prevenção, apresenta
dados sobre a violência

12/06

Lula chama pedófilos
de irracionais e pede
combate ao trabalho
infantil83

03/10

Justiça decreta prisão
preventiva de técnico
em informática acusado
de pedofilia84
Deputados devem votar
hoje lei contra pedofilia
na internet85

A notícia foca no discurso de Lula sobre o
combate a violência contra meninos e
meninas. Destaca também que o então
presidente na ocasião assinou um decreto que
estabelece a lista das piores formas de
trabalho infantil no Brasil com base nas
diretrizes da OIT (Organização Internacional
de Trabalho)
A notícia relata a prisão de um suspeito de
pedofilia, apresenta trecho do artigo do ECA
ao qual o suspeito está enquadrado

06/11

08/11

11/11

Pai é preso acusado de
abusar sexualmente da
filha em Guarulhos86
Câmara aprova projeto
de lei mais rigoroso
contra pedofilia na
internet87

82

Além de informar sobre a votação apresenta
as principais alteração na Lei proposta pela
CPI da pedofilia. Comenta também sobre a
investigação envolvendo o Orkut e a Google
Brasil
A notícia fala sobre a prisão do suspeito,
apresenta de forma indireta o que o acusado
contou sobre o caso e o que a menina contou.
A notícia além de falar sobre a votação,
apresenta as principais mudanças da lei e os
avanços da CPI da pedofilia

Hipertextualidade, memória e banco de dados: link
no final do texto direcionando para uma busca
sobre o que já foi publicado sobre abuso sexual
contra crianças e adolescentes e links de notícias
relacionadas
Hipertextualidade, memória e banco de dados: link
no final do texto direcionando para uma busca
sobre o que já foi publicado sobre trabalho infantil,
educação infantil e links de notícias relacionadas
sobre pedofilia

Autorizada

MPE (Ministério Público Estadual);
promotora Myriã Tavares, uma das
coordenadoras da campanha, no Nordeste;

Autorizada

Presidente Lula

Hipertextualidade, memória e banco de dados: link
no final do texto direcionando para uma busca
sobre o que já foi publicado pedofilia e links de
notícias relacionadas sobre pedofilia
Hipertextualidade, memória e banco de dados: link
no final do texto direcionando para uma busca
sobre o que já foi publicado sobre CPI da pedofilia
e pedofilia

Autorizada

Polícia, justiça e ECA

Autorizada

Hipertextualidade, memória e banco de dados: link
no final do texto direcionando para uma busca
sobre o que já foi publicado sobre abuso sexual
Hipertextualidade, memória e banco de dados: link
no final do texto direcionando para uma busca
sobre o que já foi publicado sobre pedofilia

Autorizada

Procuradora Priscila Costa Schreiner, que
integra o Grupo de Combate a Crimes
Cibernéticos do Ministério Público Federal
em São Paulo; Safernet (dados); CPI da
Pedofilia (dados)
Polícia, pai (através da polícia) e menina
(indiretamente)

Autorizada

Disponível em:< http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u403195.shtml>. Acesso em: 25 de janeiro de 2012.
Disponível em:< http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u411800.shtml>. Acesso em 24 de janeiro de 2012.
84
Disponível em:< http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u452027.shtml>. Acesso em 25 de janeiro de 2012.
85
Disponível em:< http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u464671.shtml>. Acesso em 03 de fevereiro de 2012.
86
Disponível em:< http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u465656.shtml>. Acesso em 04 de fevereiro de 2012.
87
Disponível em:< http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u466641.shtml >. Acesso em 03 de fevereiro de 2012.
83

Câmara; deputado Geraldo Resende (PMDBMS), relator da proposta; ECA; Dados sobre
a CPI da Pedofilia
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11/11

Câmara inicia votação
de projeto de lei contra
pedofilia na internet88

12/11

Entenda o que deve
mudar com as novas
regras contra a pedofilia
na web89
Empresários se reúnem
em SP para discutir
combate à exploração
sexual infantil90

17/11

26/11

Lula sanciona lei que
endurece punição à
pedofilia91

88

Apenas informa sobre o inicio da votação,
repete trechos de outras notícias, quando fala
sobre os avanços da lei e dos resultados da
CPI da pedofilia
È uma notícia didática, após aprovação da lei,
o site fez uma ilustração para explicar as
alterações

Hipertextualidade, memória e banco de dados: link
no final do texto direcionando para uma busca
sobre o que já foi publicado sobre pedofilia

Autorizada

Câmara dos Deputados; CPI da Pedofilia

Hipertextualidade, memória e banco de dados: link
no final do texto direcionando para uma busca
sobre o que já foi publicado sobre pedofilia

Autorizada

Câmara dos Deputados

A notícia foca no encontro dos empresários e
citou um programa de rastreamento de
pedófilos na internet

Hipertextualidade, memória e banco de dados: link
no final do texto direcionando para uma busca
sobre violência sexual

Autorizada;
qualificada

A notícia relata com base no Diário Oficial o
sancionamento de uma nova lei contra
pedofilia

Hipertextualidade, memória e banco de dados: link
no final do texto direcionando para uma busca
sobre pedofilia

Autorizada

Ministro Paulo Vannuchi (Direitos
Humanos); Ana Maria Drummond,
representante do Instituto WCF-Brasil.;
primeira-dama, Marisa Letícia, presidente de
honra do 3º Congresso Mundial de
Enfrentamento da Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes; subsecretária de
promoção dos direitos da criança e do
adolescente, Carmem Oliveira
Diário Oficial da União; ECA

Disponível em:< http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u466612.shtml>. Acesso em 10 de fevereiro de 2012.
Disponível em:< http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u466897.shtml>. Acesso em 10 de fevereiro de 2012.
90
Disponível em:< http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u468686.shtml>. Acesso em 11 de fevereiro de 2012.
91
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u472101.shtml. Acesso em 21 de janeiro de 2012.
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ANO 2008 – FOLHA.COM
TÍTULOS
Data

Manchete

Assinatura

Editoria

Enquadramento

Valor-notícia

04/03

Dossiê da ONU sobre tortura é “preciso”, afirma Vannuchi

Brasil

07/03

PF prende suspeito de pedofilia em biblioteca do Ministério do
Planejamento

Marcelo Ninio da Folha de
S.Paulo, em Genebra
Da Folha Online

Políticas Públicas/ações
de governo
Crimes e prisões

Notabilidade, conhecimento/
cultura
Notabilidade, conhecimento/
cultura

28/04

CPI da Pedofilia recebe em DVDs perfis “lacrados” do Orkut

Gabriela Guerreiro da Folha
Online, em Brasília

TEC

Notabilidade, conhecimento/
cultura

11/05

Polícia prende proprietário de escola suspeito de pedofilia na BA

Colaboração para a Folha Online

TEC

18/05

PAC pode agravar exploração sexual infantil

Cotidiano

19/05

Passeata faz alerta contra o abuso sexual de crianças em Maceió

Thiago Reis, da Agência Folha,
Kamila Fernandes, da Agência
Folha em Fortaleza
Da Agência Folha

Denúncia, prevenção,
políticas públicas/ações
de governo
Denúncia, crimes e
prisões
Políticas Públicas/ações
de governo; denúncia

Cotidiano

Políticas Públicas/ações
de governo; prevenção

Notabilidade, conhecimento/
Cultura

12/06

Lula chama pedófilos de irracionais e pede combate ao trabalho
infantil

Renata Giraldi, da Folha Online,
em Brasília

Cotidiano

Políticas Públicas/ações
de governo

Notabilidade, conhecimento/
Cultura

03/10

Justiça decreta prisão preventiva de técnico em informática acusado
de pedofilia

Colaboração para a Folha Online

Cotidiano

Crimes e prisões

Notabilidade, conhecimento/
cultura

06/11

Deputados devem votar hoje lei contra pedofilia na internet

Colaboração para a Folha Online

TEC

Prevenção; políticas
públicas, estatísticas

Notabilidade, conhecimento/
cultura

08/11

Pai é acusado de abusar sexualmente da filha em Guarulhos

Colaboração para a Folha Online

Cotidiano

Crimes e prisões

Notabilidade

11/11

Câmara aprova projeto de lei mais rigoroso contra pedofilia na
internet

TEC

Prevenção; políticas
públicas, estatísticas

Notabilidade, conhecimento/
cultura

11/11

Câmara inicia votação de projeto de lei contra pedofilia na internet

Gabriela Guerreiro, da Folha
Online, em Brasília; Fernando
Antunes, colaboração para a
Folha Online
Colaboração para a Folha

TEC

12/11

Entenda o que deve mudar com as novas regras contra a pedofilia
na web
Empresários se reúnem em SP para discutir combate à exploração
sexual infantil
Lula sanciona lei que endurece punição à pedofilia

Da Folha Online

TEC

Colaboração para a Folha Online

Cotidiano

Da Folha Online

TEC

Prevenção; políticas
públicas, estatísticas
Prevenção; políticas
públicas
Prevenção; políticas
públicas
Prevenção; políticas
públicas

Notabilidade, conhecimento/
cultura
Notabilidade, conhecimento/
Cultura
Notabilidade, conhecimento/
Cultura
Notabilidade, conhecimento/
Cultura

17/11
26/11

Cotidiano

Notabilidade, conhecimento/
cultura
Notabilidade, conhecimento/
Cultura
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ANO 2008 – G1
Data Manchete

Resumo

Características do
webjornalismo

Tipos de
Fontes

Fontes presentes

Notícia sem elementos ou link; no
link “histórico de Pedofilia” que
deveria conter a busca de notícia
sobre o tema não funcionava
Saiba mais com notícia relacionadas
com o tema (link); foto da menina
que sofreu maus tratos, ela foi
fotografada de costas

Autorizada
e
qualificada

Coordenadora do Comitê Nacional de
Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e
Adolescentes, Neide Castanha

Autorizada
e
qualificada

No saiba mais tem link com notícia
relacionada, tem foto do tórax de um
homem, mas a legenda não diz quem
é
Foto do tórax de um homem, mas a
legenda não diz quem é

Autorizada
e envolvida

Relatório Mundial sobre Violência contra Crianças
e Adolescentes da Organização das Nações Unidas
(ONU); Disque 100; Pesquisadores do Laboratório
de Estudos da Criança (Lacri), da Universidade de
São Paulo; Leila Paiva, advogada coordenadora do
Disque 100,
Polícia, menina, promotor de justiça

Autorizada
e envolvida

Polícia, menina, mãe e o advogado da família

Foto da menina da cintura para baixo;
link de notícia similar

Autorizada
e envolvida

Polícia, menina, delegado, conselho tutelar

25/03

Crianças da zona rural são mais
suscetíveis a aliciamento de
pedófilos92

A notícia é basicamente embasada em depoimentos
da fonte Neide Castanha

27/04

Crianças estão entre as principais
vítimas de violência no país93

A notícia faz um levantamento dos casos mais
recentes de violência contra crianças, apresenta
dados de relatório da ONU e do Disque 100

09/05

Adolescente presta depoimento
sobre abuso de garota de 13 anos94

A notícia tem de novidade apenas o que diz na
manchete, um dos acusados prestou depoimento. O
interessante é ter depoimento da menina violentada

28/05

Pela internet pai nos EUA descobre
que filha foi violentada na Bahia95

04/06

Mais um caso de violência sexual na
Bahia vai parar na internet96

Notícia relata como o pai que estava em outro país
descobriu que a filha sofreu abuso e como foram as
circunstâncias do abuso, além disso tem
depoimento de forma indireta da mãe e da menina.
Chama os adolescentes em conflito com a lei de
menores
Notícia sobre o caso de uma adolescente de 16 anos
que foi violentada por cinco adolescentes e teve o

92

Disponível
em:<
http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL362286-5598,00CRIANCAS+DA+ZONA+RURAL+SAO+MAIS+SUSCETIVEIS+A+ALICIAMENTO+DE+PEDOFILOS.html>. Acesso em 14 de fevereiro de 2012.
93
Disponível
em:<
http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL427235-5598,00CRIANCAS+ESTAO+ENTRE+AS+PRINCIPAIS+VITIMAS+DE+VIOLENCIA+NO+PAIS.html>. Acesso em 13 de fevereiro de 2012.
94
Disponível
em:<
http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL583606-5598,00ADOLESCENTE+PRESTA+DEPOIMENTO+SOBRE+ABUSO+DE+GAROTA+DE+ANOS.html>. Acesso em 23 de fevereiro de 2012.
95
Disponível
em:<
http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL582342-5598,00PELA+INTERNET+PAI+NOS+EUA+DESCOBRE+QUE+FILHA+FOI+VIOLENTADA+NA+BAHIA.html>. Acesso em 03 de março de 2012.
96
Disponível em:< http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL589395-5598,00.html>. Acesso em 04 de março de 2012.
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20/06

Adolescente é mantida em cárcere
privado por três anos no Pará97

27/06

PF vai fazer investigação rigorosa
sobre morte de índia no DF, diz
Tarso98

06/07

Estatuto da Criança e do
Adolescente completa 18 anos99

07/12

Em 2008, Dique-denúncia bate
records100

ato filmado e publicado na internet, a foto da
menina aparece na notícia, enquadramento da
barriga para baixo. A fala da menina aparece
através de informação cedida pela polícia. A notícia
faz referência a um caso parecido e disponibiliza
link
A notícia é construída com base do depoimento do
Conselho Tutelar sobre o caso

A notícia contextualiza o fato, citando dados de
outros casos de violência contra índios e apresenta
as declarações de Tarso sobre o assunto, também
apresenta detalhes do caso
A notícia apresenta informação de quando o ECA
foi criando e uma entrevista aprofundada com a
representante da Secretaria Especial dos Direitos
Humanos
Notícia apresenta dados do Disque denúncia e
informa sobre os procedimentos para denúncia

Link “histórico de Violência contra
crianças” que deveria direcionar para
notícias relacionadas não funciona.
Esse diagnóstico se aplica a todas as
notícias que apresentam o link
“histórico”
No “Saiba mais” aparecem os links
com notícias relacionadas

Autorizada

Conselho Tutelar

Autorizada

Ministro da justiça, Tarso Genro; pesquisa do
Conselho Indigenista Missionário (Cimi); Instituto
Médico Legal (IML)

Sem links, foto de crianças jogando
futebol

Autorizada

Carmen Silveira de Oliveira, da Secretaria Especial
dos Direitos Humanos (SEDH); ECA

Links relacionados no “Saiba mais” e
uma foto da central de atendimento
do Disque denúncia

Autorizada

Coordenador de projetos, Paullo Santos.

ANO 2008 – G1
TÍTULOS

97

Disponível em:< http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL608639-5598,00.html>. Acesso em 05 de fevereiro de 2012.
Disponível em:< http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL616828-5598,00.html>. Acesso em 06 de março de 2012.
99
Disponível em:< http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL636398-5598,00-ESTATUTO+DA+CRIANCA+E+DO+ADOLESCENTE+COMPLETA+ANOS.html>.
Acesso em 06 de março de 2012.
100
Disponível em:< http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL911626-5605,00EM+DISQUEDENUNCIA+CHEGA+A+MIL+LIGACOES+E+BATE+RECORDE.html>. Acesso em 07 de março de 2012.
98
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Data

Manchete

Assinatura

Editoria

Enquadramento

Valor-notícia

25/03

Crianças da zona rural são mais suscetíveis a aliciamento de pedófilos

Do G1, em São Paulo

Brasil/
pedofilia

Denúncia; prevenção

27/04

Crianças estão entre as principais vítimas de violência no país

Glauco Araújo do G1, em São Paulo

Brasil/maus-tratos

Crimes e
prisões/estatísticas

09/05

Adolescente presta depoimento sobre abuso de garota de 13 anos
Pela internet pai nos EUA descobre que filha foi violentada na Bahia

04/06

Mais um caso de violência sexual na Bahia vai parar na internet

20/06

Adolescente é mantida em cárcere privado por três anos no Pará

27/06

PF vai fazer investigação rigorosa sobre morte de índia no DF, diz Tarso

Brasil/violência contra
crianças
Brasil/violência contra
crianças
Brasil/violência contra
crianças
Brasil/violência contra
crianças
Brasil/índios

Crimes e prisões

28/05

06/07

Estatuto da Criança e do Adolescente completa 18 anos

Do G1, em São Paulo, com
informações do iBahia.com
Do G1, em São Paulo, com
informações do iBahia
Do G1, em São Paulo, com
informações do iBahia
Do G1, em São Paulo, com
informações do Portal ORM
Eduardo Bresciani, do G1, em
Brasília
Glauco Araújo, do G1, em São Paulo

Notabilidade;
conhecimento/
cultura
Notabilidade;
conhecimento/
Cultural
Notabilidade; interesse
humano
Notabilidade; interesse
humano
Notabilidade; interesse
humano
Notabilidade;
interesse humano
Notabilidade

07/12

Em 2008, Dique-denúncia bate records

ANO 2009 – G1
Data Manchete
10/02

Primeiras-damas
discutem violência
sexual contra crianças
durante fórum101

101

Roney Domingos, do G1 em São
Paulo

Brasil/
estatuto da criança e do
adolescente
São Paulo/Disque
Denúncia

Crimes e prisões
Crimes e prisões
Crimes e prisões
Crimes e prisões;
estatística
Prevenção; políticas
públicas/ ações
Denúncia; estatísticas;
políticas públicas

Notabilidade;conhecimen
to/
cultura
Notabilidade;
conhecimento/cultura;

Resumo

Características do
webjornalismo

Tipos de Fontes

Fontes presentes

A noticia fala sobre o fórum nacional de combate a violência contra crianças e
adolescentes e cita a substituição do presidente pela então ministra Dilma

Link de noticias
relacionadas no “saiba
mais”

Autorizada

A ministra chefe da Casa
Civil, Dilma Rousseff;

Disponível
em:<
http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL995960-5601,00PRIMEIRASDAMAS+DISCUTEM+VIOLENCIA+SEXUAL+CONTRA+CRIANCAS+DURANTE+FORUM.html>. Acesso em 12 de janeiro de 2012.
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17/02

27/02

02/03

02/03

03/03

04/03

Metrô do recife recebe
campanha contra
abuso de menores102
CPI da pedofilia deve
ir a Catanduva apurar
denúncias contra
crianças103
CPI da Pedofilia
começa a apurar
denúncias de abuso em
Catanduva104
Crianças reconhecem
mansão de suposto
pedófilo em
Catanduva105
Borracheiro acusado de
pedofilia é ameaçado
na prisão, diz
senador106

Noticia sobre campanha, apresenta dados do disque denúncia

Médico diz que
gravidez de menina de

102

Link de noticias
relacionadas no “saiba
mais”
Link de noticias
relacionadas no “saiba
mais”

Autorizada

Disque-Denúncia

Autorizada

juíza da Infância e
Juventude da cidade, Sueli
Juarez Alonso

A noticia fala sobre a apuração da CPI e do reconhecimento dos acusados pelas
vitimas

Link de noticias
relacionadas no “saiba
mais”

Autorizada e
qualificada

Apresenta relato do pai de uma das vitimas e sobre agenda do senador Magno Malta

Link de noticias
relacionadas no “saiba
mais”

Autorizada e
testemunhal

CPI da Pedofilia, Polícia
Civil, juíza da Infância e
Juventude da cidade, Sueli
Juarez Alonso,
O pai, senador Magno
Malta, Ministério Público

Conta sobre encontro do senador com o acusado

Link de noticias
relacionadas no “saiba
mais”; foto do Senador
Magno Malta

Autorizada

Noticia aborda a interrupção de uma gestação de uma menina de 9 anos vitima de
abuso sexual. Apresenta conflitos entre a igreja e medicina sobre o caso.

Link de noticias
relacionadas no “saiba

Autorizada e
qualificada

A noticia aborda o fato da CPI ir apurar as denuncias e o reconhecimento que as
crianças fizeram dos acusados

Senador Magno Malta,
presidente da CPI da
Pedofilia, Borracheiro
acusado, Ministério Público
e a CPI da Pedofilia
diretor médico do Centro
Integrado de Saúde Amaury

Disponível
em:<
http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL1005381-5598,00METRO+DO+RECIFE+RECEBE+CAMPANHA+CONTRA+ABUSO+DE+MENORES.html>.
Acesso em 12 de janeiro de 2012.
103
Disponível
em:<
http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL1020190-5605,00CPI+DA+PEDOFILIA+VAI+A+CATANDUVA+APURAR+DENUNCIAS+DE+ABUSO+CONTRA+CRIANCAS.html>. Acesso em 12 de janeiro de 2012.
104
Disponível
em:<
http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL1022895-5605,00CPI+DA+PEDOFILIA+COMECA+A+APURAR+DENUNCIAS+DE+ABUSO+EM+CATANDUVA.html>. Acesso em 12 de janeiro de 2012.
105
Disponível
em:<
http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL1024442-5605,00CRIANCAS+RECONHECEM+MANSAO+DE+SUPOSTO+PEDOFILO+EM+CATANDUVA.html>.
Acesso em 12 de janeiro de 2012.
106
Disponível
em:<
http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL1025832-5605,00BORRACHEIRO+ACUSADO+DE+PEDOFILIA+E+AMEACADO+NA+PRISAO+DIZ+SENADOR.html>. Acesso em 12 de janeiro de 2012.
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mais”

9 anos foi
interrompida107

04/03

Padrastos são
principais suspeitos de
abuso sexual, diz
pesquisa108

Noticia apresenta dados consistentes para confirmar a manchete

Link de noticias
relacionadas no “saiba
mais”

Autorizada e
qualificada

05/03

Após sofrer aborto,
menina de 9 anos passa
bem109
80% dos responsáveis
por abuso de crianças
em PE conhecem
vítima110

Noticia sobre caso polêmico de menina que sofre violência e precisou fazer aborto. A
igreja foi contra

Link de noticias
relacionadas no “saiba
mais”
Link de noticias
relacionadas no “saiba
mais”

Autorizada e
qualificada

Policia Federal prende
dez pessoas suspeitas
de pedofilia na web111

Além de abordar as prisões, a noticia relata os avanços da CPI, mudança no ECA e
acordo com empresas de telefonia para identificação IPs de computadores suspeitos

Link de noticias
relacionadas no “saiba
mais”; foto da coletiva

Autorizada

05/03

18/05

107

A noticia apresenta caso de abuso, estatíticas e aborda a resistência dos representantes
da igreja em aprovar o aborto

Autorizada, envolvida e
qualificada

de Medeiros, advogado da
Arquidiocese de Olinda e
Recife, Márcio Miranda,
Imip
pesquisa feita pelo Centro
de Estudos Superiores de
Maceió (Cesmac), professor
de psicologia Liércio
Pinheiro, Centro de Apoio
às Vítimas de Crime. Uma
das coordenadoras do
centro, Taísa Costa,
Disque-denúncia
médico Olímpio Moraes, a
policia
delegado Antônio Maieron,
médico Sérgio Cabral,
arcebispo de Olinda e
Recife, dom José Cardoso
Sobrinho, Disque 100,
Polícia Civil de
Pernambuco
Polícia Federal, delegado de
Repressão de Crimes
Cibernéticos da PF, Carlos

Disponível
em:<
http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL1027257-5598,00MEDICO+DIZ+QUE+GRAVIDEZ+DE+MENINA+DE+ANOS+FOI+INTERROMPIDA.html>.
Acesso em 12 de janeiro de 2012.
108
Disponível
em:<
http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL1026942-5598,00PADRASTOS+SAO+PRINCIPAIS+SUSPEITOS+DE+ABUSO+SEXUAL+DIZ+PESQUISA.html>.
Acesso em 12 de janeiro de 2012.
109
Disponível em:< http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL1029966-5598,00-APOS+SOFRER+ABORTO+MENINA+DE+ANOS+PASSA+BEM.html>. Acesso em 12
de janeiro de 2012.
110
Disponível
em:<
http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL1030095-5598,00DOS+RESPONSAVEIS+POR+ABUSO+DE+CRIANCAS+EM+PE+CONHECEM+VITIMA.html>. Acesso em 12 de janeiro de 2012.
111
Disponível
em:<
http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL1158696-5598,00POLICIA+FEDERAL+PRENDE+DEZ+PESSOAS+SUSPEITAS+DE+PEDOFILIA+NA+WEB.html>. Acesso em 12 de janeiro de 2012.
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18/05

Oito suspeitos de
pedofilia já foram
presos pela operação
Turko, diz PF112

Apresenta detalhes da operação Turko que prendem suspeitos de pedofilia

Link de noticias
relacionadas no “saiba
mais”;
Foto dos integrantes da
CPI

Autorizada e
qualificada

18/05

ONG de SP promove
marcha contra abuso
sexual em crianças e
adolescentes113

Noticia sobre marcha contra abuso. Autorreferência G1.

Sem elementos

Autorizada

24/06

Idoso é preso ao atacar
garota em
Rondônia114
CCJ do Senado aprova
lei que altera prazo de
prescrição de
pedofilia115

Noticia sobre prsão de idoso que tentava
atacar uma adolescente

Link de noticias
relacionadas no “saiba
mais”; foto da viatura
Link de noticias
relacionadas no “saiba
mais”

Autorizada

Câmeras que flagaram
estupro em Botucatu já

A noticia relata casos de crimes esclarecidos por câmera em um mesmo local,
inclusive um abuso sexual contra adolescente

Link de noticias
relacionadas no “saiba

Autorizada, testemunhal
e envolvida

30/09

09/10

112

Sobre projeto que altera prazo de prescrição para crimes de pedofilia

Autorizada e envolvida

Eduardo Sobral, procurador
Sérgio Suiama, MPF,
presidente da CPI da
Pedofilia, Magno Malta
(PR-ES), ONG Safernet,
Ministério Público, Polícia
Federal e a CPI,
Polícia Federal, delegado de
Repressão de Crimes
Cibernéticos da PF,
procurador Sérgio Suiama,
MPF, presidente da CPI da
Pedofilia, Magno Malta
(PR-ES), ONG Safernet
Disque Denúncia Nacional
de Abuso e Exploração
Sexual, ONG Makanudos
de Javeh, representante da
ONG Thiago Torres,
Policia

Comissão de Constituição e
Justiça do Senado,
presidente da CPI da
Pedofilia, Magno Malta
(PR-ES), nadadora Joana
Maranhão eo relator Aloízio
Mercadante.
Taxista, vitima, PM José
Semensati, delegada

Disponível
em:<
http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL1158253-5598,00OITO+SUSPEITOS+DE+PEDOFILIA+JA+FORAM+PRESOS+PELA+OPERACAO+TURKO+DIZ+PF.html>. Acesso em 12 de janeiro de 2012.
113
Disponível
em:<
http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL1129262-5605,00ONG+DE+SP+PROMOVE+MARCHA+CONTRA+ABUSO+SEXUAL+EM+CRIANCAS+E+ADOLESCENTES.html>. Acesso em 12 de janeiro de 2012.
114
Disponível em:< http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL1206773-5598,00-IDOSO+E+PRESO+AO+ATACAR+GAROTA+EM+RONDONIA.html>. Acesso em 12
de janeiro de 2012.
115
Disponível em:< http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL1323923-5601,00.html>. Acesso em 12 de janeiro de 2012.
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05/11

10/12

ajudaram a esclarecer
morte116
Menino de 8 anos sofre
abuso e é queimado
com óleo na Bahia 117

CPI da Pedofilia em SP
propõe criação de
‘depoimento único’ a
vítimas de abuso118

116

mais”

Simone Sampaio

Noticia sobre caso de abuso de menino de 8 anos. Os suspeitos tem de 11 a 15 anos

Link de noticias
relacionadas no “saiba
mais”; foto do menino
de costas

Autorizada

Noticia apresenta proposta do depoimento único para vitimas de abuso e lista outras
propostas apresentadas. Autoreferencia G1.

Link de noticias
relacionadas no “saiba
mais”; foto do Vereador
Carlos Bezerra

Autorizada

presidente do Conselho
Tutelar de Itagimirim,
Renata Reis, delegado
Janten Júnior Nascimento,
promotora Valéria Sousa
Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI), vereador
Carlos Bezerra Junior
(PSDB), a polícia, o
Conselho Tutelar

Disponível
em:<
http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL1334905-5605,00CAMERAS+QUE+FLAGRARAM+ESTUPRO+EM+BOTUCATU+JA+AJUDARAM+A+ESCLARECER+MORTE.htm>. Acesso em 12 de janeiro de 2012.
117
Disponível
em:<
http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL1368643-5598,00MENINO+DE+ANOS+SOFRE+ABUSO+E+E+QUEIMADO+COM+OLEO+NA+BAHIA.html>. Acesso em 12 de janeiro de 2012.
118
Disponível
em:<
http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL1410563-5605,00CPI+DA+PEDOFILIA+EM+SP+PROPOE+CRIACAO+DE+DEPOIMENTO+UNICO+A+VITIMAS+DE+ABUS.html>. Acesso em 12 de janeiro de 2012.
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ANO 2009 – G1
TÍTULOS
Data

Manchete

Assinatura

Editoria

10/02

Primeiras-damas discutem violência sexual contra
crianças durante fórum

Jeferson Ribeiro Do
G1, em Brasília

Política / Violência sexual

Metrô do recife recebe campanha contra abuso de
menores

Do G1, em São Paulo,
com informações do
pe360graus/Globo
Nordeste

Brasil / Violência contra
crianças

CPI da pedofilia deve ir a Catanduva apurar
denúncias contra crianças

Do G1, com
informações do Bom
Dia São Paulo

São Paulo / pedofilia

CPI da Pedofilia começa a apurar denúncias de abuso
em Catanduva

Do G1 em São Paulo

Crianças reconhecem mansão de suposto pedófilo em
Catanduva

Carolina Iskandarian
Do G1, em Catanduva

São Paulo / Pedofilia

Borracheiro acusado de pedofilia é ameaçado na
prisão, diz senador

Carolina Iskandarian
Do G1, em Catanduva

São Paulo / pedofilia

Médico diz que gravidez de menina de 9 anos foi
interrompida

Do G1, em São Paulo

Padrastos são principais suspeitos de abuso sexual,
diz pesquisa

Do G1, em São Paulo

17/02

27/02

02/03

02/03

03/03

04/03

04/03

Enquadramento

Valor-notícia

Políticas públicas, prevenção.

Notabilidade

Denúncia, prevenção e estatística.

Notabilidade

Políticas públicas,
crimes e prisões.

Notabilidade

Crimes e prisões, políticos.

Notabilidade

Crimes e prisões

Notabilidade

Crimes, prisões e denúncia

Notabilidade

Crimes, denúncia e prisões.

Notabilidade e conflitos

Denúncias e estatísticas

Notabilidade e
conhecimento

São Paulo / pedofilia

Brasil / pedofilia

Brasil / Violência contra
crianças

18

05/03

05/03

18/05

18/05

18/05

24/06

30/09

09/10

05/11

Após sofrer aborto, menina de 9 anos passa bem

Do G1, em São Paulo,
com informações da
Globo News

Brasil / pedofilia

80% dos responsáveis por abuso de crianças em PE
conhecem vítima

Do G1, com
informações do Jornal
Hoje

Brasil / pedofilia

Policia Federal prende dez pessoas suspeitas de
pedofilia na web

Do G1, em Brasília

Oito suspeitos de pedofilia já foram presos pela
operação Turko, diz PF

Diego Abreu Do G1,
em Brasília

ONG de SP promove marcha contra abuso sexual em
crianças e adolescentes

Do G1, em São Paulo

Idoso é preso ao atacar garota em Rondônia

Do G1, em São Paulo,
com informações da
TV Ji-Paraná

Brasil / Violência contra
crianças

CCJ do Senado aprova lei que altera prazo de
prescrição de pedofilia

Eduardo Bresciani Do
G1, em Brasília

Política / Pedofilia

Câmeras que flagaram estupro em Botucatu já
ajudaram a esclarecer morte.

Do G1, em São Paulo

Menino de 8 anos sofre abuso e é queimado com
óleo na bahia

Do G1, em São
Paulo*
(*com informações da
TV Santa Cruz e da

Crimes e prisões.

Notabilidade, conflito

Crimes e prisões,estatística.

Notabilidade,
conhecimento e conflito

Crimes, denuncias e prisões.

Notabilidade,
conhecimento

Crimes e prisões, denúncias e
políticas públicas.

Notabilidade e
conhecimento

Prevenção e denúncia.

Notabilidade

Crimes e prisões.

Notabilidade

Políticas públicas

Notabilidade

Crimes e prisões.

Notabilidade

Crimes e prisões.

Notabilidade

Brasil / Pedofilia

Brasil / Pedofilia

São Paulo / pedofilia

São Paulo / violência

Brasil / Violência contra
crianças
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10/12

CPI da Pedofilia em SP propõe criação de
‘depoimento único’ a vítimas de abuso

ANO 2009 – FOLHA.COM
Data
Manchete

TV Bahia)
Paulo Toledo Piza Do
G1, em São Paulo

Políticas públicas e prevenção.
São Paulo / pedofilia

Resumo

Características do
webjornalismo

Tipos de
Fontes

Fontes presentes
Imip (Instituto Materno Infantil de
Pernambuco); Paula Viana, da ONG
Curumim; diretor médico do hospital,
Sérgio Cabral; Arquidiocese e o arcebispo
de Olinda e Recife dom José Cardoso
Sobrinho; advogado da instituição, Márcio
Miranda; Ministério Público de
Pernambuco; Padastro acusado
Procuradoria Geral de Justiça do Estado de
São Paulo; Diário Oficial; Promotor
Augusto Soares de Arruda, da Vara da
Infância e Juventude de Franca.
Ministério Público Federal em Sorocaba;

04/03

Igreja Católica protesta contra
aborto de menina violentada
em Alagoinha (PE)119

Noticia apresenta conflito entre igreja católica
e médicos no que se refere ao aborto de
menina de 9 anos grávida de seu abusador
(padastro)

Link de noticias
relacionadas “sobre o
caso”; Link no corpo da
noticia

Autorizada;
envolvida e
qualificada

24/03

Procuradoria põe Franca (SP)
como ponto vital contra a
pedofilia120

A noticia aborda ação de prevenção e
campanha em Franca (SP). “Cita o termo
menores”

Link de noticias
relacionadas no
“editoria de Cotidiano”

Autorizada e
qualificada

07/05

Ministério Público denuncia
homem por pedofilia na
internet em Sorocaba (SP)121
PF faz operação em 20 estados
e no DF para investigar
pedofilia no Orkut122

Noticia aborda casa de pedofilia pela internet

Link de noticias
relacionadas no “sobre
pedofilia”
Link de noticias
relacionadas no “sobre
pedofilia na web”

Autorizada

18/05

119

Notabilidade,
conhecimento

Apresenta resultado da operação Turko da
Policia Federal. Apresenta informações sobre
a nova lei.

Autorizada

Disponível em:< http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u529585.shtml>.
Acesso em 12 de janeiro de 2012
120
Disponível em:<http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u539575.shtml >.
Acesso em 12 de janeiro de 2012
121
Disponível em:< http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u562033.shtml>. Acesso em 12 de janeiro de 2012
122
Disponível em:< http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u567531.shtml>. Acesso em 12 de janeiro de 2012

PF (Polícia Federal); CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito) da Pedofilia no
Senado; Ministério Público Federal e da
ONG Safernet.
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18/05

Meninas são as maiores
Vítimas de violência infantil,
aponta secretaria123

Noticia apresenta dados do disque 100

Link de noticias
relacionadas “da
editoria de Cotidiano”

Autorizada e
qualificada

18/05

PF prende oito pessoas durante
operação de combate á
pedofilia no orkut124

A noticia apresenta informações sobre a
prisão, as denuncias da Safernet e sobre a
nova legislação

Link de noticias
relacionadas “sobre
pedofilia”

Autorizada

20/05

Comissão revela milhares de
casos de pedofilia em escolas
católicas da Irlanda125

A noticia revela informação de um relatório
que denúncia abusos de integrantes da igreja

Link de noticias
relacionadas “sobre
casos de abuso sexual”

Autorizada

19/06

Justiça abre processo contra
acusado de usar Orkut para
pedofilia126
Especialistas criticam decisão
do STJ de não criminalizar
sexo pago com menores127

Noticia apresenta dados da operação e da
nova legislação

Link de noticias
relacionadas

Autorizada

MPF-SP (Ministério Público Federal de São
Paulo); Legislação

Aborda questões éticas referente a
interpretação da lei em caso de exploração
sexual de três meninos

Link de noticias
relacionadas no “sobre
pedofilia”

Autorizada e
qualificada

Especialistas; ministros; Neide Castanha,
secretária executiva do Comitê Nacional de
Enfrentamento à Violência Sexual contra
Crianças e Adolescentes

24/06

123

Disponível em:< http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u567536.shtml>. Acesso em 12 de janeiro de 2012
Disponível em:< http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u567649.shtml>. Acesso em 12 de janeiro de 2012
125
Disponível em:< http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u568788.shtml>. Acesso em 12 de janeiro de 2012
126
Disponível em:< http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u583537.shtml>. Acesso em 12 de janeiro de 2012
127
Disponível em:< http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u586043.shtml>. Acesso em 12 de janeiro de 2012
124

Secretaria Especial dos Direitos Humanos;
Disque 100; subsecretária de Promoção dos
Direitos da Criança e do Adolescente,
Carmen Oliveira
Polícia Federal; denunciados à Safernet;
delegado Carlos Eduardo Sobral; Sérgio
Suiama, procurador do Ministério Público
Federal de São Paulo; Nova legislação;
senador Magno Malta (PR-ES)
Relatório elaborado por uma comissão
independente irlandesa de inquérito sobre
abuso infantil
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ANO 2009 – FOLHA.COM
TÍTULOS
Data

Manchete

Assinatura

Editoria

Enquadramento

Valor-notícia

04/03

Igreja Católica protesta contra aborto de menina violentada em
Alagoinhas (PE)

Cotidiano

Crimes e prisões

Notabilidade, conflito

24/03

Procuradoria põe Franca (SP) como ponto vital contra a pedofilia

RENATA BAPTISTA
da Agência Folha, em
Recife
ROBERTO
MADUREIRA
da Folha Ribeirão

Cotidiano

Crimes e prisões,
prevenção, políticas
públicas

Notabilidade

07/05

Ministério Público denuncia homem por pedofilia na internet em
Sorocaba (SP)
PF faz operação em 20 estados e no DF para investigar pedofilia no
Orkut.
Meninas são as maiores Vítimas de violência infantil, aponta secretaria

Da Folha Online

Tec

Crimes e prisões

Da Folha Online

Tec
Cotidiano

Crimes e prisões,
denúncias
Denúncia, políticas
públicas
Crimes e prisões,
denúncias

Notabilidade e
conhecimento
Notabilidade e
conhecimento
Notabilidade e
conhecimento
Notabilidade e
conhecimento

Cotidiano

18/05
18/05
18/05

PF prende oito pessoas durante operação de combate á pedofilia no
Orkut

20/05

Comissão revela milhares de casos de pedofilia em escolas católicas da
Irlanda
Justiça abre processo contra acusado de usar Orkut para pedofilia

Colaboração para a Folha
Online
GABRIELA
GUERREIRO
da Folha Online, em
Brasília
Da Folha Online; Com
agências internacionais
Da Folha Online

Especialistas criticam decisão do STJ de não criminalizar sexo pago
com menores

AFONSO BENITES
Da Agência Folha

19/06

24/06

Tec

Mundo
Tec

Crimes e prisões,
denúncias
Crimes e prisões,
estatísticas e políticas
públicas
Crimes e prisões

Notabilidade
Notabilidade e
conhecimento
Notabilidade, conflito e
conhecimento
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ANO 2010 – G1
Data

Manchete

Resumo

Características do webjornalismo

Tipo de
pirâmide

Tipos de Fontes

Fontes presentes

14/01

Preso dono de creche suspeito
de abuso sexual na Zona
Norte128
Estudo revela aumento no
número de crimes sexuais no
Rio129

Noticia sobre prisão de
suspeitos e sobre
investigação do caso
Noticia revela dados de
um relatório sobre
violência que
diagnosticou aumento de
crimes sexuais elaborados
pela ONG Rio como
vamos
Noticia relata a prisão de
um suspeito de pedofilia

Link de noticias relacionadas no “saiba
mais”

Invertida

Autorizada

Policiais da Dcav

Link de noticias relacionadas no “saiba
mais”; Link relacionados no meio do
texto

Invertida

Autorizada

Organização Rio Como
Vamos; presidente do Rio
Como Vamos, Rosiska de
Oliveira

Link de noticias relacionadas no “saiba
mais”; foto do suspeito sendo preso

Deitada

Autorizada

Noticia informa sobre
trajeto do criminoso e

Link de noticias relacionadas no “saiba
mais”

Invertida

Autorizada

Tribunal de Justiça; advogado
Rene Gonçalves da Rocha;
relator do processo,
desembargador Antonio José
Carvalho; policiais da Dcav
Policiais da Divisão de
Homicídios da Barra da

26/01

05/02

Justiça nega habeas corpus a
suspeito de pedofilia em creche
na Tijuca130

19/02

Policia tem imagens de local
por onde criança passou antes

128

Disponível
em:<
http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL1446512-5606,00PRESO+DONO+DE+CRECHE+SUSPEITO+DE+ABUSO+SEXUAL+NA+ZONA+NORTE.html>.
Acessado em 02 de janeiro de 2011
129
Disponível
em:<
http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL1463973-5606,00ESTUDO+REVELA+AUMENTO+NO+NUMERO+DE+CRIMES+SEXUAIS+NO+RIO.html>.
Acessado em 02 de janeiro de 2011
130
Disponível
em:<
http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL1478508-5606,00JUSTICA+NEGA+HABEAS+CORPUS+A+SUSPEITO+DE+PEDOFILIA+EM+CRECHE+NA+TIJUCA.html>. Acessado em 02 de janeiro de 2011

23

de ser morta131
24/02

Disque-Denuncia oferece R$ 1
mil por informação de menina
morta no aterro132

24/03

Monitor de abrigo municipal é
preso sob suspeita de abuso
sexual no RS133

09/04

Preso padrastro suspeito de
engravidar menina de 10
anos134

18/05

Marcha lembra Dia de
Combate á violência sexual
contra crianças135

131

sobre a busca por novos
testemunhos para o caso
Noticia sobre o caso
explica sobre o
andamento da
investigação. Cita
telefone para denuncia,
utiliza o termo menor.
Noticia apresenta
informação sobre o caso
e sobre declaração do
promotor de justiça;
autorreferencia G1
Noticia aborda a prisão do
padrastro da menina
violentada, ele confessou
o ocorrido.
Noticia informa apenas
sobre a marcha e as
atrações que estão na

Tijuca
Link de noticias relacionadas no “saiba
mais”; ilustração com informações sobre
recompensa

Invertida

Autorizada

Disque-Denúncia;
investigações da Divisão de
Homicídios (DH); Pai da
vitima.

Link de noticias relacionadas no “saiba
mais”

Deitada

Autorizada

Link de noticias relacionadas no “saiba
mais”

Invertida

Autorizada, envolvida e
testemunhal

Sem elementos

Invertida

Autorizada

Andréa Trojan, diretora do
Centro de Atenção à Criança
de Uruguaiana (Cacau);
Ministério Público do Rio
Grande do Sul; promotor
Rodrigo Vieira; Polícia Civil
A polícia; padrasto acusado;
mãe da vitima; delegada
Mariana Vilas Boas, da
GPCA
Globo Notícia

Disponível
em:<
http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL1497329-5606,00POLICIA+TEM+IMAGENS+DE+LOCAL+POR+ONDE+CRIANCA+PASSOU+ANTES+DE+SER+MORTA.html>. Acessado em 02 de janeiro de 2011
132
Disponível
em:<
http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL1502437-5606,00DISQUEDENUNCIA+OFERECE+R+MIL+POR+INFORMACAO+DE+MENINA+MORTA+NO+ATERRO.html>. Acessado em 02 de janeiro de 2011
133
Disponível
em:<
http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL1543237-5598,00MONITOR+DE+ABRIGO+MUNICIPAL+E+PRESO+SOB+SUSPEITA+DE+ABUSO+SEXUAL+NO+RS.html>. Acessado em 02 de janeiro de 2011
134
Disponível em:< http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL1563463-5598,00-PRESO+PADRASTO+SUSPEITO+DE+ENGRAVIDAR+MENINA+DE+ANOS.html>.
Acessado em 02 de janeiro de 2011.
135
Disponível em:< http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2010/05/marcha-lembra-dia-de-combate-violencia-sexual-contra-criancas.html>. Acessado em 02 de janeiro de
2011
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06/07

Policia conclui apuração de
denúncia de violência sexual
contra adolescente136

04/12

Violência contra menina
sequestrada em SP impressiona
especialistas137

16/12

CPI da Pedofilia deve terminar
sem pedir indiciamentos138

136

programação
Noticia sobre conclusão
da apuração da denúncia
de violência sexual contra
adolescente de 13 anos,
em Florianópolis

Além de abordar o caso
da menina que foi
violentada e conseguiu
chamar a policia,
apresenta a declaração de
psicólogo e de psiquiatra
que comentam o caso,
autorreferencia G1
A noticia apresenta dados
detalhados do relatório e
das recomendações do
documento;
autorreferencia G1

Sem elementos

Deitada

Autorizada

Link de noticias relacionadas no “saiba
mais”;foto do policial com a menina
“escondida atrás do urso”

Invertida

Autorizada e qualificada

Link de noticias relacionadas no “saiba
mais”, foto do presidente da CPI

Deitada

Autorizada

Polícia Civil; Ministério
Público; assessoria de
imprensa do Poder Judiciário
de Santa Catarina; Nivaldo
Claudino Rodrigues, diretor
de polícia da Grande
Florianópolis
Psicóloga Daniela Pedroso,
professor de Psiquiatria da
Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp) e
coordenador do Programa de
Atendimento e Pesquisa em
Violência (Prove), Marcelo
Feijó de Mello
Assessoria do presidente da
comissão, senador Magno
Malta (PR-ES); segundo a
CPI;

Disponível em:< http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010/07/policia-conclui-apuracao-de-denuncia-de-violencia-sexual-contra-adolescente.html>. Acessado em 02 de
janeiro de 2011
137
Disponível em:< http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2010/12/violencia-contra-menina-sequestrada-em-sp-impressiona-especialistas.html>. Acessado em 02 de janeiro
de 2011.
138
Disponível em:< http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/12/cpi-da-pedofilia-deve-terminar-sem-pedir-indiciamentos.html>. Acessado em 02 de janeiro de 2011
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ANO 2010 – G1
TÍTULOS
Data

Manchete

Assinatura

Editoria

Enquadramento

Valor-notícia

14/01

Preso dono de creche suspeito de abuso sexual na Zona
Norte

Do G1, no Rio, com
informações da TV Globo

Crimes e prisões

Notabilidade

26/01

Estudo revela aumento no número de crimes sexuais
no Rio
Justiça nega habeas corpus a suspeito de pedofilia em
creche na Tijuca
Policia tem imagens de local por onde criança passou
antes de ser morta
Disque-Denuncia oferece R$ 1 mil por informação de
menina morta no aterro
Monitor de abrigo municipal é preso sob suspeita de
abuso sexual no RS
Preso padrastro suspeito de engravidar menina de 10
anos

Patrícia Kappen Do G1, no
Rio
Do G1, no Rio, com
informações da TV Globo

Rio de
janeiro / violência
sexual
Rio de Janeiro /
pesquisa
Rio de janeiro/
violência sexual
Rio de janeiro
/ violência
Rio de janeiro

Estatísticas

Notabilidade e conhecimento

Crimes e prisões,
denúncias
Crimes e prisões

Notabilidade

Crimes e prisões,
denúncias
Crimes e prisões

Notabilidade

Crimes e prisões

Notabilidade

Marcha lembra Dia de Combate á violência sexual
contra crianças

Do G1 SP, com informações
do Globo Notícia

Prevenção

Notabilidade e conhecimento

06/07

Policia conclui apuração de denúncia de violência
sexual contra adolescente

Do G1, em São Paulo, com
informações do ClicRBS*

Brasil

Crimes e prisões,
denúncias

Notabilidade

04/12

Violência contra menina sequestrada em SP
impressiona especialistas

Roney Domingos Do G1 SP

São Paulo

Crimes e prisões,
denúncias

Notabilidade

16/12

CPI da Pedofilia deve terminar sem pedir
indiciamentos

Iara Lemos Do G1, em
Brasília

Política

Prevenção, Estatísticas e
políticas públicas

Notabilidade e conhecimento

05/02
19/02
24/02
24/03
09/04

18/05

Do G1, no Rio
Aluizio Freire Do G1, no Rio
Glauco Araújo Do G1, em
São Paulo
Do G1, em São Paulo

/ Brasil / justiça

Notabilidade

Notabilidade

Brasil / Violência
contra crianças

São Paulo
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ANO 2010 – FOLHA.COM
Data
Manchete
18/02

18/03

14/05

18/05

18/05

18/05

29/08

Resumo

Características do
webjornalismo

Tipos de Fontes

Fontes presentes

Relatório indica aumento de 38%
em casos de pornografia infantil
no Japão139
Facebook descarta “botão do
pânico” para denunciar
pedofilia140
Suspeito de pedofilia é preso em
prédio comercial na zona sul do
Rio141
Policia Civil faz operação contra
pedofilia no Rio142

Noticia apresenta dados do relatório japonês, sobre a legislação nos
casos de posse ou produção de pornografia infantil e
posicionamento do governo.
Após casos de estupro de adolescente que conheceu seu assasino
pelo facebook e de ONG receber denucias oriundas do facebook, a
empresa é obrigada aderir ao “botão do pânico”, mas não acata
Noticia diz que suspeito de pedofilia foi preso e que a prisão faz
parte de uma serie de ações para cumprir mandatos e prisões
envolvendo crimes sexuais
Noticia relata prisões durante operação no dia nacional de combate
ao abuso e exploração de crianças e adolescentes

Link de notícias
relacionadas

Autorizada

Link de notícias
relacionadas

Autorizada

Link de notícias
relacionadas

Autorizada

Relatório preliminar da Agência
Nacional de Polícia; governo
japonês
Facebook; porta-voz da empresa
Facebook; diretor da Ceop, Jim
Gamble
Polícia

Link de notícias
relacionadas

Autorizada

Procuradoria realiza no Rio
oficina contra pedofilia na
internet143
Serviços de denúncia focam
combate á exploração sexual
contra crianças144

Noticia divulga oficina sobre riscos e hábitos online

Link de notícias
relacionadas

Autorizada

Noticia sobre a razão do dia de combate contra abuso e exploração
sexual de crianças e adolescentes ter sido criado, apresenta dados
das denúncias do disque 100 e fornece o telefone e email para
denúncia.
A notícia apresenta o projeto e exibe opiniões de discursos
especialistas para comentar o assunto. Alem disso as fontes falam
sobre tratamento medico para agressores sexuais. Autorreferencia
folha.

Link de declaração
em áudio da fonte

Autorizada

Disque 100; Leila Paiva,
coordenadora do serviço;

Sem elementos

Autorizada e qualificada

enadora Marisa Serrano (PSDBMS); delegado Luiz Henrique
Pereira, da Delegacia da Criança
e do Adolescente; advogado Ariel
de Castro, do Conselho Nacional
da Criança e do Adolescente;

País discute criar cadastro de
pedofilia145

139

Policiais da Dcav (Delegacia da
Criança e Adolescente Vítima);
delegado Luiz Henrique Marques
Pereira
Ministérios Públicos Federal;
ONGs SaferNet e Childhood

Disponível em :<http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u695533.shtml >. Acesso em 2 de janeiro de 2011.
Disponível em :< http://www1.folha.uol.com.br/folha/bbc/ult272u708941.shtml>. Acesso em 2 de janeiro de 2011.
141
Disponível em :< http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u735137.shtml>. Acesso em 2 de janeiro de 2011.
142
Disponível em :< http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u736751.shtml>. Acesso em 2 de janeiro de 2011.
143
Disponível em :< http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u736728.shtml>. Acesso em 2 de janeiro de 2011.
144
Disponível em :< http://www1.folha.uol.com.br/folha/podcasts/ult10065u736943.shtml>. Acesso em 2 de janeiro de 2011.
145
Disponível em :< http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/790664-pais-discute-criar-cadastro-de-pedofilo.shtml>. Acesso em 2 de janeiro de 2011.
140

27

21/09

06/10

21/10

Lei obriga escolas e hospitais do
Rio a comunicar violência contra
crianças146
Levantamento aponta 1.820 áreas
de risco de exploração sexual nas
estradas federais147

Divulga proposta de lei do debutado estadual André Correa.

Sem elementos

Autorizada

Noticia apresenta dados do mapeamento de áreas de risco de
exploração realizada pela policia rodoviária federal

Link de notícias
relacionadas;
Ilustração com mapa
com os pontos de
risco de exploração

Autorizada

Mãe que matou agressor do filho
é inocentada em São Carlos
(SP)148

Noticia relata o andamento do caso e apresenta no final um resumo
do que aconteceu para melhor entendimento. A mãe matou o
adolescente que abusou do seu filho na delegacia com uma faca de
cozinha. Autorrefencia Folha.com

Sem elementos

Autorizada

146

Genival França, da Comissão de
Direitos Humanos da OAB;
psiquiatra Mauro Aranha;
Secretaria Especial de Direitos
Humanos; Carmen de Oliveira,
secretária nacional de Promoção
dos Direitos da Criança e do
Adolescente; especialistas;
psiquiatra Danilo Baltieri, do
Ambulatório de Transtornos da
Sexualidade da Faculdade de
Medicina do ABC;
deputado estadual André Correa
(PPS); ECA (Estatuto da Criança
e do Adolescente).
Mapeamento de Pontos
Vulneráveis à Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes nas
Rodovias Federais 2009/2010;
diretor-geral do Departamento de
Polícia Rodoviária Federal;
Advogado da mulher, Helder
Clay Biz; promotor Marcelo
Mizzuno;

Disponível em :< http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/802365-lei-obriga-escolas-e-hospitais-do-rio-a-comunicar-violencia-contra-criancas.shtml>.
Acesso em 2 de janeiro de 2011.
147
Disponível em:< http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/810569-levantamento-aponta-1820-areas-de-risco-de-exploracao-sexual-nas-estradas-federais.shtml>.
Acesso em 2 de janeiro de 2011.
148
Disponível em:< http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/817919-mae-que-matou-agressor-do-filho-e-inocentada-em-sao-carlos-sp.shtml>.
Acesso em 2 de janeiro de 2011.
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ANO 2010 – Folha.com
TÍTULOS
Data

Manchete

Assinatura

Editoria

Enquadramento

Valor-notícia

18/02

Relatório indica aumento de 38% em casos de pornografia
infantil no Japão
Facebook descarta “botão do pânico” para denunciar pedofilia

Da Folha Online

Mundo

Estatísticas

Da Folha Online

BBC

Prevenção e denuncia
Crimes e prisões

Cotidiano

Crimes e prisões

Notabilidade

18/05

Procuradoria realiza no Rio oficina contra pedofilia na internet

Cotidiano

18/05

Serviços de denúncia focam combate á exploração sexual contra
crianças
País discute criar cadastro de pedofilia

Diana Brito
da Sucursal do Rio
Colaboração para a Folha,
no Rio
Colaboração para a Folha,
do Rio
Da Reportagem Local

Cotidiano

18/05

Suspeito de pedofilia é preso em prédio comercial na zona sul
do Rio
Policia Civil faz operação contra pedofilia no Rio

Notabilidade e
conhecimento
Notabilidade, Estatísticas
e conhecimento
Notabilidade

Luiza Bandeira
de São Paulo
Fábio Grellet
do RIO
De São Paulo

Cotidiano
Cotidiano

Prevenção e políticas
públicas
Estatísticas, prevenção e
denuncia
Prevenção e políticas
públicas
Prevenção e denuncia

Cotidiano

Estatísticas, prevenção

Luiza Pellicani
Colaboração para a Folha,
de Ribeirão Preto

Cotidiano

Crimes e prisões

Notabilidade e
conhecimento
Notabilidade, l e
conhecimento
Notabilidade e
conhecimento
Notabilidade e
conhecimento
Notabilidade e
conhecimento
Notabilidade, e interesse
humano

18/03
14/05

29/08
21/09
06/10
21/10

Lei obriga escolas e hospitais do Rio a comunicar violência
contra crianças
Levantamento aponta 1.820 áreas de risco de exploração sexual
nas estradas federais
Mãe que matou agressor do filho é inocentada em São Paulo
(SP)

ANO 2011 – FOLHA.COM
Data
Manchete
23/02

149

Abuso sexual de criança cresce 60% em São
Carlos (SP)149

Multimídia

Resumo

Características do
webjornalismo

Tipos de Fontes

Fontes presentes

Noticia apresenta dados revelados por
fontes para relatar aumento dos casos de
abuso sexual

Foto da criança na
penumbra
Sem link relacionado

Autorizada e
qualificada

Polícia; psicóloga do
abrigo infantil de São
Carlos, Gisele Iori;
conselheiro Marcos
Alexandre da Fonseca, do
Conselho Tutelar;
secretária Roselene
Mendes dos Santos

Disponível em:< http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/879739-abuso-sexual-de-criancas-cresce-60-em-sao-carlos-sp.shtml>. Acesso em 02 de janeiro de 2012
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24/02

Ministra propõe pacto nacional para combater
exploração sexual infantil150

03/03

Corte na área social paga aumento do Bolsa
Família151

06/04

Adolescente são detidos sob suspeita de estupros
no Rio152

02/08

02/09

150

Noticia sobre declarações da ministra dos
direitos humanos sobre campanha de
mobilização para proteção dos jovens
contra violência sexual
Noticia apresenta dados monetários sobre
direcionamento de verba dos recursos pra
ação social

Links para notícias
relacionadas “declaração
em áudio da ministra”

Autorizada

Ilustração
Sem links relacionados

Autorizada

Links para notícias
relacionadas “em
Cotidiano”
Sem elementos

Autorizada

Designer acusado de estupros seriais é preso na
Paraíba153

Noticia sobre adolescentes suspeitos de
abusar de crianças. Usa o termo
adolescente infrator
Noticia sobre prisão de suspeito que
dopava vitimas para violentar

Terapia em grupo é eficaz contra trauma por
abuso sexual154

Noticia sobre o uso de terapia no
tratamento de trauma

Sem elementos

Autorizada

Autorizada

(Cidadania e Assistência
Social)
Maria do Rosário
(Direitos Humanos)

Diário Oficial da União;
Ministério do
Desenvolvimento Social e
Combate à Fome;
Delegado titular da 130ª
DP (Quissamã), Luís
Armond.
Delegada de proteção à
Criança e o Adolescente
do Estado, Joana D'arc
Sampaio Nunes; a policia;
mulher do acusado.
Pesquisadora Luisa
Habigzang, da
Universidade Federal do
Rio Grande do Sul,
coordenada pela psicóloga
Silvia Koller.

Disponível em:< http://www1.folha.uol.com.br/multimidia/podcasts/880631-ministra-propoe-pacto-nacional-para-combater-exploracao-sexual-infantil.shtml>. Acesso em
02 de janeiro de 2012.
151
Disponível em:< http://www1.folha.uol.com.br/poder/883576-corte-na-area-social-paga-aumento-do-bolsa-familia.shtml>. Acesso em 02 de janeiro de 2012.
152
Disponível em:< http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/899239-adolescentes-sao-detidos-sob-suspeita-de-estupros-no-rio.shtml>. Acesso em 02 de janeiro de 2012.
153
Disponível em:< http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/953234-designer-acusado-de-estupros-seriais-e-preso-na-paraiba.shtml>. Acesso em 02 de janeiro de 2012.
154
Disponível em:< http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/969386-terapia-em-grupo-e-eficaz-contra-trauma-por-abuso-sexual.shtml>. Acesso em 02 de janeiro de
2012.
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ANO 2011 – Folha.com
TÍTULOS
Data

Manchete

Assinatura

Editoria

Enquadramento

Valor-notícia

23/02

Abuso sexual de criança cresce 60% em São Carlos
(SP)
Ministra propõe pacto nacional para combater
exploração sexual infantil
Corte na área social paga aumento do Bolsa Familia

Hélia Araujo
de Ribeirão Preto
De São Paulo

Cotidiano

Estatísticas e denúncias

Notabilidade; conhecimento

Radio folha

Prevenção e políticas públicas

Notabilidade; conhecimento

Breno Costa
de Brasília
Do Rio

Poder

Estatísticas

Notabilidade; conhecimento

Cotidiano

Crimes e prisões

Notabilidade

Raphael Veleda
de São Paulo
Sabine Righetti
enviada a Águas de Lindoia (SP)

Cotidiano

Crimes e prisões

Notabilidade

Equilíbrio e saúde

Prevenção

Notabilidade; conhecimento

24/02
03/03
06/04
02/08
02/09

Adolescente são detidos sob suspeita de estupros no
Rio
Designer acusado de estupros seriais é preso na
Paraíba
Terapia em grupo é eficaz contra trauma por abuso
sexual

ANO 2011 – G1
Data Manchete
30/03

27/04

18/05

18/05

155

Padrasto e mãe são
presos suspeitos de
estupro de criança em
SC155
Homem vestido de
palhaço é preso
suspeito de abusar de
criança em SP156
MP-BA lembra dia de
combate á exploração
sexual de crianças157
DF é líder em
denuncias de violência

Resumo

Características do webjornalismo

Tipos de Fontes

Fontes presentes

Noticia relata prisão de casal. O padrasto abusava e
a mãe sabia, mas não denunciou. A tia que fez a
denuncia

Links para notícias relacionadas “saiba
mais”

Autorizada

Assessoria de imprensa da policia
civil;

Noticia sobre prisão de suspeito de abusar de
criança em escola. Depoimento da menina a policia
militar

Sem elementos

Autorizada

A policia militar e civil, a vítima
“criança”; delegado Renato Saveiro
de Cravinhos.

Divulgação do evento e progamação do dia de
combate á exploração sexual de crianças cita a
origem da data e dados do ministério publico
Apresenta dados do disque 100 e fontes que
também apresentam dados. Iniciativa contra a

Links para notícias relacionadas “saiba
mais”

Autorizada

Ministério Público.

Links para notícias relacionadas “saiba
mais”; foto da passeata em homenagem

Autorizada

Disque 100; secretária de Promoção
e Defesa dos Direitos da Criança e

Disponível em:<http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/03/padrasto-e-mae-sao-presos-suspeitos-de-estupro-de-crianca-em-sc.html >. Acesso em 01 de janeiro de 2012.
Disponível em:< http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/04/homem-vestido-de-palhaco-e-preso-suspeito-de-abusar-de-crianca-em-sp.html>. Acesso em 01 de janeiro
de 2012.
157
Disponível em:< http://g1.globo.com/bahia/noticia/2011/05/mp-ba-lembra-dia-de-combate-exploracao-sexual-de-criancas.html>. Acesso em 01 de janeiro de 2012.
156
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16/06

15/06

13/07

03/08

28/08

158

contra crianças e
adolescentes158

violência sexual infantil são relatadas

ao dia de combate ao abuso

Criança revela abuso
sexual ao tentar fugir
para outra cidade na
Bahia159
Porteiro de escola de
Itabuna (BA) é suspeito
de abusar criança de 9
anos160
Menores vitimas de
violência terão
atendimento especial no
DF161
Policia captura suspeito
de abusar de pelo
menos 13 crianças no
Ceará162
Menina de 4 anos é
abusada sexualmente
no sertão da Paraíba163

Noticia relata caso de tentativa de fuga de criança
após ser abusada pelo pai. Criança não consegue
fugir e conta a policia o abuso, ela foi encaminhada
ao conselho tutelar e o pai foi preso
Noticia relata caso de abuso contra criança de 9
anos que só denunciou após um ano do fato.
Suspeito não pode ser preso pois não foi atuado em
flagrante
Noticia cita ações de proteção e atendimento a
infância

Links para notícias relacionadas “saiba
mais”

Autorizada e envolvida

links para notícias relacionadas “saiba
mais”

Autorizada

delegada Ivete Santana; vitima;
suspeito; secretário de Educação da
cidade de Itabuna, Gustavo Lisboa

Sem elementos

Autorizada e qualificada

Noticia apresenta informações sobre o caso com
imagens da cidade e de peça intima da criança

links para notícias relacionadas “saiba
mais”; imagem da cidade; foto de peça
intima infantil encontrada na casado
suspeito
Sem elementos

Autorizada

ireção da Polícia Civil; diretora
geral de Polícia Civil, Mailine
Alvarenga; Delegacia da Criança;
delegada Sandra Gomes Melo
Policiais; delegada Ana Cristina;
avó da vitima

Noticia relata caso de abuso contra criança de 4
anos. Cita os direcionamentos do caso e diz que
ainda busca suspeitos

Autorizada

do Adolescente da SDH, Carmen
Oliveira; secretária de
Desenvolvimento Social, Arlete
Sampaio; levantamento feito pela
Polícia Rodoviária Federal
O delegado; criança; Policia militar

delegacia da cidade; mãe da vitima;
policia

Disponível em:< http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2011/05/df-e-lider-em-denuncias-de-violencia-sexual-contra-criancas-e-adolescentes.html>. Acesso em 01 de
janeiro de 2012.
159
Disponível em:< http://g1.globo.com/bahia/noticia/2011/06/crianca-revela-abuso-sexual-ao-tentar-fugir-para-outra-cidade-na-bahia.html>. Acesso em 01 de janeiro de
2012.
160
Disponível em:< http://g1.globo.com/bahia/noticia/2011/06/porteiro-de-escola-de-itabuna-ba-e-suspeito-de-abusar-crianca-de-9-anos.html>. Acesso em 01 de janeiro de
2012.
161
Disponível em:< http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2011/07/menores-violentados-passam-receber-atendimento-especial-no-df.html>. Acesso em 01 de janeiro de
2012.
162
Disponível em:< http://g1.globo.com/ceara/noticia/2011/08/policia-captura-suspeito-de-abusar-de-pelo-menos-13-criancas-no-ceara.html>. Acesso em 01 de janeiro de
2012.
163
Disponível em:< http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2011/08/menina-de-4-anos-e-abusada-sexualmente-no-sertao-da-paraiba.html>. Acesso em 01 de janeiro de 2012.
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ANO 2011 – G1
TÍTULOS
Data

Manchete

Assinatura

Editoria

Enquadramento

Valor-notícia

30/03

Padrasto e mãe são presos suspeitos de estupro de criança em SC

Do G1, em São Paulo

Brasil

Notabilidade

27/04

Homem vestido de palhaço é preso suspeito de abusar de criança
em SP
MP-BA lembra dia de combate á exploração sexual de crianças

Do G1 SP, com
informação da EPTV
Do G1 BA

São Paulo

Crimes e prisões /
denúncia
Crimes e prisões

18/05

DF é líder em denuncias de violência contra crianças e
adolescentes

Distrito Federal

Notabilidade e
conhecimento
Notabilidade e
conhecimento

16/06

Criança revela abuso sexual ao tentar fugir para outra cidade na
Bahia

Bahia

Crimes e prisões

Notabilidade e valores

15/06

Porteiro de escola de Itabuna (BA) é suspeito de abusar criança de
9 anos

Bahia

Crimes e prisões /
denúncia

Notabilidade

13/07

Menores vitimas de violência terão atendimento especial no DF

Distrito Federal

03/08

Policia captura suspeito de abusar de pelo menos 13 crianças no
Ceará

Jamila Tavares e
Rafaela Céo Do G1
DF
Do G1 BA, com
informações da TV
Santa Cruz
Do G1 BA, com
informações da TV
Santa Cruz
Naiara Leão Do G1
DF
André Teixeira Do G1
CE

Prevenção, estatísticas
e políticas públicas
Prevenção, estatísticas
e políticas públicas

Prevenção, políticas
públicas
Crimes e prisões /
denúncia

Notabilidade e
conhecimento
Notabilidade

28/08

Menina de 4 anos é abusada sexualmente no sertão da Paraíba

Do G1 PB

Paraíba

Crimes e prisões

Notabilidade

18/05

Bahia

Ceará

Notabilidade
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TABELAS COM OS MODOS DE DIZER DA FOLHA.COM E G1
FOLHA.COM 2007 – MODOS DE DIZER
Data

Manchete

Mostração (descrição)

Sedução (avaliação positiva ou negativa)

02/01

Com restrições do YouTube,
usuários migram para sites de
vídeo “sem lei”

“Os sites de compartilhamento vem
buscando nichos abandonados pelo pular
site Youtube”

“O Stickm [...] navega por águas perigosas, permitindo, sem “Poucos dos novos sites de vídeo se preocupam em
restrições, que seus usuários postem vídeos”.
evitar a prática de pedofilia e abuso infantil”
“Assim como o Orkut, a companhia ‘confia nos usuários’
para evitar conteúdo ‘obsceno, profano e indecente’ no site.”
“A única coisa que você consegue da combinação entre
web cams e jovens é problema”, diretor executivo de
proteção a criança da organização WiewdSafety.org

18/05

Rodovias federais têm 1.918
“Pátios de postos de combustíveis, bares,
pontos de exploração sexual de restaurantes e prostíbulos às margens das
crianças
estradas são locais mais críticos, segundo
PRF”
Ocorrência do termo “menor”
“Segundo a divisão, é possível encontrar
em um único local de cinco a 10 menores
em situação de risco”

-

26/06

Justiça autoriza transferência
“Trujillo teve a prisão administrativa
de chileno para presídio federal decretada por 60 dias [...] o chileno fugiu
da casa de reabilitação onde esperava
ratificação de sua condenação de 20 anos
de prisão”

-

-

16/11

Sócios de ONG espanhola
acusam presidente de maustratos a crianças

“A denúncia encontra respaldo em outros seis voluntários,
dois médicos e quatro enfermeiras”

“Carregar, descalços, grandes blocos cimentos durante
uma hora por cerca de 90 metros e deixá-los novamente
em seu lugar seria outro suposto mau-trato ao qual as
crianças etíopes estariam sendo submetidas”
“eu resisti porque sou forte, mas não sei o que farão
minhas irmãs, disse a garota”

“Os voluntários e sócios de uma ONG
espanhola apresentaram denúncia contra o
presidente da organização”

Interação

34

20/12

Operação contra pedofilia pela
internet prende três pessoas

“foram detidos em flagrante, [...] eles
baixavam ou compartilhavam imagens de
abuso sexual”

-

“a PF encontrou imagens de pedofilia com crianças de
até dois anos”
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FOLHA 2008 – MODOS DE DIZER
Data

Manchete

Mostração (descrição)

Sedução (avaliação positiva ou

Interação

negativa)
04/03

Dossiê da ONU sobre tortura
é “preciso”, afirma Vannuchi

“No discurso que pronunciou ontem na abertura da
7ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da
ONU, em Genebra, o ministro lembrou os êxitos
do governo na luta contra a pobreza”

“Usando a ‘fraqueza e a humildade’ que
considera necessárias para lidar com o
problema [...]”
“Vannuchi também concorda com a ONU
nas críticas ao Judiciário, reconhecendo
que há muitos juízes despreparados, que
não conhecem a lei ou são
contaminados pelo preconceitos que
deveriam combater”

07/03

PF prende suspeito de
pedofilia em biblioteca do
Ministério do Planejamento

28/04

CPI da Pedofilia recebe em
DVDs perfis “lacrados” do
Orkut

A Polícia Federal prendeu um suspeito de
pedofilia em flagrante na manhã desta sexta-feira
na biblioteca do Ministério do Planejamento em
Brasília. O homem de 45 anos foi surpreendido
pelos policiais no momento em que divulgava
imagens com pornografia infantil por meio de email, de um computador da biblioteca.
PF disse acreditar serem de menores de idade,
devido ao aparecimento de um número que sugere
ser a idade das vítimas.
O preso, que já possui antecedente criminal na
polícia por estelionato e estupro, responderá
agora pelo crime previsto no artigo 241 do ECA
(Estatuto da Criança e do Adolescente) de
apresentar, produzir, vender, fornecer, divulgar ou
publicar, por qualquer meio de comunicação,
inclusive pela internet, fotografias ou imagens com
pornografia ou cenas de sexo explícito envolvendo
criança ou adolescente. A pena varia de dois a seis
anos de prisão.
A empresa Google encaminhou à CPI da Pedofilia
do Senado sete DVDs com os dados referentes a
3.261 álbuns privados do Orkut que podem reunir
conteúdos e imagens de pornografia infantil.

-

-

“Após reconhecer que a violência policial é grave no
país, Vannuchi supreendeu ao defender o filme ‘Tropa
de Elite’ das acusações de que faz apologia da tortura e de
ser fascista.
“Apesar de achar que alguns trechos do relatório
exageram no tom, Vannuchi considerou a análise da ONU
"justa e precisa", além de ser uma contribuição
"valiosíssima" para a discussão dos direitos humanos no
Brasil”
Vanuchi disse que a preocupação do governo com os
direitos humanos pode ser comprovada com o extenso
calendário de atividades programadas para 2008,
‘muito maior que nossas pernas’, admitiu”
-

Malta pretende sensibilizá-los para que acelerem a
votação de projetos que modificam a legislação penal, uma
vez que o crime de pedofilia não está discriminado no
Código Penal brasileiro.
"Quando se tem vontade política, tudo é rápido e ligeiro.

36

11/05

Polícia prende proprietário de
escola suspeito de pedofilia
na BA

Um educador de 59 anos foi preso nesta sextafeira (9), em Vitória da Conquista (BA),
suspeito de pedofilia. Segundo informações da
SSP-BA (Secretaria de Segurança Pública da
Bahia), o suspeito é proprietário de uma escola
infantil na cidade.

-

Os senadores têm netos, filhos, sobrinhos, vizinhos.
Vamos criar um 'box' na base dos dados para que os
integrantes da CPI tenham acesso às informações. Depois,
vamos mostrar as imagens aos senadores e líderes
partidários para que saibam da importância de se votar
esse projeto", disse.
Segundo o senador, a CPI vai "pagar um mico" se
conseguir identificar os pedófilos que usam o Orkut para
repassar imagens de pornografia infantil sem poderes para
puni-los pela legislação brasileira.
"Se a gente consegue o que o mundo não conseguiu,
com a quebra do sigilo do Orkut, se deflagramos a
operação [anti-pedofilia] com pirotecnia e resultados,
não é isso que queremos chegar ao fim sem conseguir
prender pedófilos. Com o crime tipificado, poderemos dar
celeridade para as prisões", argumentou Malta.
-

Ele é acusado de fotografar duas irmãs --de 8 e
9 anos-- nuas e em poses eróticas, em um
barraco mantido por ele em um acampamento do
MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra), na zona rural do município de Boa Nova,
de onde havia sido expulso.
O educador foi preso por agentes da 10ª Coorpin
(Coordenadoria Regional de Polícia), em frente à
sede da escola, localizada no bairro Alto Maron,
após denúncia de integrantes do acampamento do
MST.
18/05

PAC pode agravar exploração
sexual infantil

Principal vitrine do governo Lula, o PAC
(Programa de Aceleração do Crescimento) deve
agravar um problema recorrente de grandes obras
de infra-estrutura pelo país: a exploração sexual de

Governo Lula reconhece o problema nos
bolsões de miséria onde o PAC está e já
promove ações para evitar a exploração
sexual infantil

-

37

crianças e adolescentes. A constatação é feita por
especialistas em direitos humanos, conselheiros
tutelares e ONGs, como a Andi (Agência de
Notícias dos Direitos da Infância).
Para Carolina Padilha, do Instituto WCF (World
Childhood Foundation) Brasil, essas redes são
criadas especialmente em obras construídas longe
dos grandes centros urbanos, onde há migrantes.
"São homens, distantes das suas famílias, com
recurso financeiro, em regiões pauperizadas, e
sem opções de lazer."

19/05

Passeata faz alerta contra o
abuso sexual de crianças em
Maceió

Uma passeata reuniu ontem cerca de 3.000
pessoas, em Maceió (AL), para lembrar o Dia
Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes.
.

12/06

Lula chama pedófilos de
irracionais e pede combate ao

No Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil,
o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou os

Ana Celina Hamoy, do Cedeca (Centro de
Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente) de Belém, diz que o projeto
pode evitar a criação de redes de
prostituição de crianças, o que, segundo
ela, ocorreu na construção da hidrelétrica
de Tucuruí e na instalação dos garimpos
no Estado.
O assistente social Eduardo Chaves, do
grupo Violes (Grupo de Pesquisa sobre
Violência e Exploração Sexual Comercial
de Mulheres, Crianças e Adolescentes) da
UnB (Universidade de Brasília), concorda
e diz que a exploração é muitas vezes
"maquiada, para não denegrir o
empreendimento financeiro".
A socióloga Marlene Vaz estuda há quase
35 anos a exploração sexual de crianças e
adolescentes. Diz que o problema é
histórico e que grandes obras sempre
geraram aumento de casos, sobretudo por
causa da pobreza. "É uma sociedade de
consumo onde o tempo todo se destaca
a importância de ter um celular, uma
boa roupa, perfumes caros. Não há
como essas meninas ignorarem isso."
Em Alagoas, de 2006 a 2008, 358
inquéritos foram abertos para apurar
crimes contra crianças e adolescentes e
300 processos estão no MPE, de acordo
com Tavares. No Brasil, o número de
denúncias de violência contra crianças e
adolescentes feitas pelo Disque 100, do
Ministério da Justiça, cresceu 80% em
2007 em relação a 2006 - de 13.823 para
24.924.

-

"Precisamos fazer um alerta à população sobre esse
tipo de crime que é pouco denunciado. Muitas
vezes as denúncias não são feitas, porque o crime
ocorre dentro das famílias, em sua maioria, de classe
baixa", disse Tavares.

Segundo Lula, o crime de violência sexual contra
crianças é "abominável". O presidente apelou
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trabalho infantil

casos de pedofilia no mundo. O presidente disse
que o pedófilo "não pode ser chamado de animal
racional".

ainda para que os empresários cooperem com o
esforço do governo para conter a exploração do
trabalho infantil no país.
O presidente apelou também para que empresários
se unam ao governo no combate à exploração do
trabalho infantil. "Não tem sentido contratarem
crianças para trabalhar", afirmou Lula durante
solenidade no Palácio do Planalto.

03/10

Justiça decreta prisão
preventiva de técnico em
informática acusado de
pedofilia

06/11

Deputados devem votar hoje
lei contra pedofilia na internet

08/11

Pai é preso acusado de abusar
sexualmente da filha em
Guarulhos

A Justiça decretou nesta sexta-feira a prisão
preventiva de Marcelo Adriano Barbosa, 42,
suspeito de pedofilia. Preso desde dia 5 de
setembro, ele é investigado por quatro inquéritos
sobre violência sexual. Em uma fita apreendida
pela polícia ele aparece violentando uma menina,
na época com 4 anos de idade.

Os deputados federais devem votar nesta quintafeira (6) um projeto de lei que cria novos tipos
penais e permite uma punição mais rigorosa contra
a pornografia infantil e crimes de abuso sexual
envolvendo crianças e adolescentes na internet.
Um homem foi preso em Guarulhos (Grande São
Paulo) na tarde desta sexta-feira (7) após abusar
sexualmente da própria filha, uma menina de 9
anos.
J.S.J., 36, foi preso em sua casa após a polícia
receber uma denúncia anônima.
Quando abordado por policiais, o pai confirmou
que abusava sexualmente da filha e que tinha

-

"Como a posse não é crime, muitas
investigações não prosperam quando
não se prova que o investigado remeteu
ou publicou pornografia infantil", disse
a procuradora.
-

De acordo com a polícia, ao ser indiciado, Barbosa
declarou ser técnico em informática, mas ele se
apresentava de várias maneiras, dependendo da vítima.
Para três delas e seus parentes ele afirmava ser
pediatra. Para a ex-namorada, madrinha da criança
violentada, disse ser engenheiro eletrônico.
Pornografia infantil é crime passível de pena de
reclusão de dois a seis anos e multa, segundo o artigo
241, do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). O
crime consiste em apresentar, produzir, vender, fornecer,
divulgar ou publicar, por qualquer meio de comunicação,
inclusive rede mundial de computadores ou internet,
fotografias ou imagens com pornografia ou cenas de sexo
explícito envolvendo criança ou adolescente.
A nova proposta pune quem "produzir, reproduzir,
dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio,
cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança
ou adolescente". Pelo projeto, quem cometer esses tipos de
crimes pode pegar entre quatro e oito anos de prisão.
-
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fotos da menina nua, tiradas do seu celular.

11/11

Câmara aprova projeto de lei
mais rigoroso contra pedofilia
na internet

A menina contou que sofria abuso sexual desde
abril deste ano e que não contou nada para sua
mãe, pois era ameaçada pelo pai.
A Câmara aprovou nesta terça-feira (11) o projeto
de lei que estabelece punições mais rigorosas
contra a pornografia infantil e crimes de abuso
sexual envolvendo crianças e adolescentes na
internet. A proposta já havia passado pelo Senado e
segue agora para a sanção do presidente da
República.

O deputado Geraldo Resende (PMDBMS), relator da proposta, disse que a
mudança não enfraquece o projeto
aprovado pelos senadores como
resultado dos trabalhos da CPI
(Comissão Parlamentar de Inquérito) da
Pedofilia.
Ao comemorar a aprovação do projeto,
Resende afirmou que o projeto iguala o
Brasil aos países com legislações
rigorosas contra crimes de pedofilia e
pornografia infantil na internet. "O
Brasil é o país que detém tecnologias
mais avançadas na internet, mas não
tinha uma legislação desenvolvida nesse
setor", afirmou.

Por pressão dos provedores, os deputados incluíram uma
emenda de redação que determina a notificação oficial dos
sites com material pornográfico para que retirem o
conteúdo do ar.
O projeto altera a redação de dois artigos do ECA (Estatuto
da Criança e do Adolescente) e prevê penas mais duras
contra pessoas que venderem ou comprarem material de
pedofilia na internet.
A nova proposta pune com prisão entre quatro e oito
anos aquele que "produzir, reproduzir, dirigir, fotografar,
filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo
explícito ou pornográfica envolvendo criança ou
adolescente". A pena é a mesma para quem vender ou
expor material do tipo.
Além disso, as modificações preveem o aumento da
pena em um terço se a pessoa estiver no exercício de
cargo ou função pública, tiver relações doméstica ou ter
parentesco até o terceiro grau com a vítima.
O documento aprovado pela Câmara também
criminaliza --com pena de prisão de três a seis anos -quem oferecer, trocar ou divulgar material com pedofilia.
Para quem adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer
meio, esse tipo de material a pena prevista é de um a
quatro anos de prisão, podendo ser diminuindo em um ou
dois terços se a quantidade do material for pequena.
O projeto determina que a expressão "cena de sexo
explícito ou pornográfica" compreende qualquer situação
que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais
explícitas ou insinuadas, ou a "exibição dos órgãos genitais
de uma criança ou adolescente para fins primordialmente
sexuais".

40

11/11

Câmara inicia votação de
projeto de lei contra pedofilia
na internet

12/11

Entenda o que deve mudar
com as novas regras contra a
pedofilia na web

17/11

Empresários se reúnem em SP
para discutir combate à
exploração sexual infantil

26/11

Lula sanciona lei que
endurece punição à pedofilia

A Câmara dos Deputados iniciou por volta das 17h
desta terça-feira (11) a votação do projeto de lei
que estabelece uma punição mais rigorosa contra a
pornografia infantil e crimes de abuso sexual
envolvendo crianças e adolescentes na internet.
A matéria é resultado do trabalho da CPI
(Comissão Parlamentar de Inquérito) da Pedofilia.
A pauta já foi aprovada pelo Senado, mas precisa
de aprovação da Câmara.
A Câmara dos Deputados aprovou ontem, em
votação unânime, regras mais rígidas para a
punição da pedofilia, ampliando o leque de
possíveis crimes. Pela proposta, será considerado
crime a posse ou o armazenamento de fotos e
vídeos pornográficos que envolvam crianças ou
adolescentes.
Infográfico explicando as alterações na lei
Cerca de 40 representantes de empresas e
associações se reuniram na tarde desta segundafeira no escritório da Presidência da República, em
São Paulo, para discutir medidas para combater a
exploração sexual.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou
nesta terça-feira (25) a lei que estabelece punições
mais rigorosas contra a pornografia infantil e
crimes de abuso sexual envolvendo crianças e
adolescentes na internet. O texto foi publicado
nesta quarta-feira (26) no "Diário Oficial da
União".

-

A nova proposta pune quem "produzir, reproduzir,
dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio,
cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança
ou adolescente". Pelo projeto, quem cometer esses tipos de
crimes pode pegar entre quatro e oito anos de prisão.

A legislação atual não considera
essas duas situações como crime.

-

-

"Todos os setores da sociedade, são co-responsáveis
pelo abuso de crianças e adolescentes, por isso é que
devemos ampliar o número de setores que trabalham no
combate a esse tipo de crime. Está na hora de vermos que
não são apenas os setores de turismo e transporte que estão
ligados a exploração sexual", afirmou Ana Maria
Drummond, representante do Instituto WCF-Brasil.
A matéria, aprovada pela Câmara no começo de novembro,
altera a redação de dois artigos do ECA (Estatuto da
Criança e do Adolescente) e prevê penas mais duras
contra pessoas que venderem ou comprarem material
de pedofilia na internet.
A nova proposta pune [...]
Além disso, as modificações prevêem o aumento da pena
em um terço se a pessoa estiver no exercício de cargo ou
função pública, tiver relações domésticas ou ter
parentesco até o terceiro grau com a vítima.
O documento também criminaliza –[...].
O projeto determina que a expressão "cena de sexo
explícito ou pornográfica" compreende qualquer situação
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que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais
explícitas ou insinuadas, ou a "exibição dos órgãos genitais
de uma criança ou adolescente para fins primordialmente
sexuais".

FOLHA 2009 – MODOS DE DIZER
Data
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Mostração (descrição)

Sedução (avaliação positiva ou negativa)

Interação

04/03

Igreja Católica protesta contra
aborto de menina violentada
em Alagoinhas (PE)

Mesmo com os protestos da Igreja
Católica e a falta de consenso entre os
pais, a menina de nove anos que estava
grávida de gêmeos´ em Alagoinha (230
km de Recife) interrompeu nesta quartafeira a gestação na capital pernambucana.
Há uma semana, o padrasto foi preso
suspeito de ter violentado e engravidado a
menina.
Ela estava internada na unidade de alto
risco do Imip (Instituto Materno Infantil
de Pernambuco) desde sexta, no quarto
mês de gestação.

Segundo Cabral, a interrupção da gravidez foi
realizada, pois teve respaldo da Justiça, já que a
menina foi vítima de violência sexual e tratava-se
de uma gravidez de alto risco.

"A mãe estava desesperada porque esperava que tudo
fosse feito o mais rápido possível. A cada dia que passava,
aumentavam os riscos do procedimento", disse Paula
Viana, da ONG Curumim. Ela disse que conversou com a
mãe e a criança, que tem 1,37 metro de altura e pesa 33
quilos, e elas estavam bastante decididas.

24/03

Procuradoria põe Franca (SP)
como ponto vital contra a
pedofilia

A Procuradoria Geral de Justiça do Estado
de São Paulo colocou Franca (400 km de
São Paulo) na lista das sete cidades
paulistas em que deve haver combate
prioritário à violência sexual, física e
psicológica contra crianças e
adolescentes.

Hoje, a Arquidiocese de Olinda e Recife chegou a
ameaçar fazer uma denúncia ao Ministério Público
de Pernambuco para tentar evitar o "assassinato de
duas crianças".
"Em nosso entendimento, houve homicídios. Se a
lei permite, para nós prevalece uma lei maior, a de
Deus, que diz: 'não matarás'", disse.
O Ministério Público de Pernambuco disse hoje que
está acompanhando o caso e entende que não deve
intervir nele, pois, segundo a legislação brasileira,
o aborto é permitido em vítimas de estupro até a
20ª semana de gestação e pode ser realizado de
acordo com avaliação médica, independentemente
de autorização judicial.
-

"O pai dela, no entanto, sempre foi ausente e era
favorável em um primeiro momento. Depois, foi
influenciado por pessoas da família e da igreja que
frequenta para ser contrário ao aborto", disse Viana.
O padrasto da criança está preso desde o dia 27, no presídio
de Pesqueira. Em depoimento à polícia, ele disse que
abusava sexualmente da garota e da irmã dela, de 14 anos
e que possui problemas mentais, há cerca de três anos.

"A orientação inicial é que montemos um mapa da
exploração infantil no Estado, com base nos casos
conhecidos pela Justiça", afirmou o promotor Augusto Soares
de Arruda, da Vara da Infância e Juventude de Franca.
A partir do mapa, o grupo, que tem pelo menos um promotor
de cada cidade escolhida e mais representantes da Justiça da
capital, pretende montar modelos de assistência às
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07/05

18/05

Ministério Público denuncia
homem por pedofilia na
internet em Sorocaba (SP)

PF faz operação em 20
estados e no DF para
investigar pedofilia no Orkut.

Franca foi escolhida por ser a principal
localidade a fazer divisa com Minas
Gerais, de onde a Procuradoria acredita
vir parte dos menores que caem na
prostituição no Estado de São Paulo.
O Ministério Público Federal em
Sorocaba, no interior de São Paulo,
informou nesta quinta-feira (7) que
denunciou um homem de 33 anos acusado
de compartilhar imagens de pornografia
infantil na internet. O caso foi registrado
na Justiça Federal da cidade, mas o
acusado deve responder o processo em
liberdade.

A PF (Polícia Federal) deflagrou nesta
segunda-feira (18) uma operação em 20
Estados e no Distrito Federal para
combater o crime de pedofilia na internet,
especificamente no Orkut. Na chamada
Operação Turko (um anagrama com o
nome da rede social), a intenção é cumprir
92 mandados de busca e apreensão.

famílias vitimadas.

-

"Teremos o trabalho de montar uma cartilha sobre como
proceder, além de traçar ações preventivas e até
campanhas publicitárias", disse o promotor de Franca.
No ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva
sancionou uma lei que estabelece punições mais rigorosas
contra a pornografia infantil e crimes de abuso sexual
envolvendo crianças e adolescentes na internet.
Pode ser punido com prisão entre quatro e oito anos aquele
que 'produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou
registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou
pornográfica envolvendo criança ou adolescente'. A pena é a
mesma para quem vender ou expor material do tipo.

-

O projeto determina que a expressão "cena de sexo
explícito ou pornográfica" compreende qualquer situação que
envolva criança ou adolescente em atividades sexuais
explícitas ou insinuadas, ou a "exibição dos órgãos genitais
de uma criança ou adolescente para fins primordialmente
sexuais".
Nova lei
No ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva
sancionou uma lei que estabelece punições mais rigorosas
contra a pornografia infantil e crimes de abuso sexual
envolvendo crianças e adolescentes na internet.
Pode ser punido com prisão entre quatro e oito anos
aquele que "produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou
registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou
pornográfica envolvendo criança ou adolescente". A pena é a
mesma para quem vender ou expuser material do tipo.
O documento também criminaliza --com pena de prisão de
três a seis anos --quem oferecer, trocar ou divulgar material
com pedofilia. Para quem adquirir, possuir ou armazenar, por
qualquer meio, esse tipo de material, a pena prevista é de um
a quatro anos de prisão, podendo ser diminuindo em um ou
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dois terços, se a quantidade do material for pequena.

18/05

18/05

Meninas são as maiores
Vítimas de violência infantil,
aponta secretaria

PF prende oito pessoas
durante operação de combate
á pedofilia no Orkut

Crianças e adolescentes do sexo feminino
são as maiores vítimas de violência e
abusos, apontam dados da Secretaria
Especial dos Direitos Humanos.
Conforme levantamento de denúncias
feitas via telefone, das 162.503 vítimas
registradas pela pasta de maio de 2003 a
abril deste ano, 62% (ou 100.752 pessoas)
são garotas --contra 38% (61.751) de
crianças e adolescentes do sexo
masculino.
Esta segunda-feira é o Dia Nacional de
Combate ao Abuso e à Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes. Instituído por
lei federal, a data foi escolhida em
homenagem a Araceli Cabrera Sanchez, 8.
Em 18 de maio de 1973, a menina foi
raptada, violentada e morta em Vitória
(ES).
A Polícia Federal prendeu nesta segundafeira (18) oito pessoas durante a operação
Operação Turko (um anagrama com o
nome Orkut), que tem o objetivo de
combater a pedofilia na internet. A ação
foi deflagrada em 20 Estados e no Distrito
Federal.
A operação teve como base a quebra de
sigilo de 3.265 perfis do Orkut que foram
denunciados à Safernet nos últimos dois
anos, com conteúdo de pornografia

-

A Polícia Federal classificou a operação como a
"maior" já realizada em todo o mundo para o
combate a crimes de pornografia infantil e
pedofilia em redes de relacionamento da internet.
"A operação de hoje é a maior do mundo em
combate à pornografia infantil em redes de
relacionamentos. A operação é uma resposta do
Estado ao abuso de crianças e adolescentes na
internet. O Brasil não é produtor de larga escala
de pornografia na internet, mas é difusor", disse
Sérgio Suiama, procurador do Ministério Público

O projeto determina que a expressão "cena de sexo
explícito ou pornográfica" compreende qualquer situação que
envolva criança ou adolescente em atividades sexuais
explícitas ou insinuadas, ou a "exibição dos órgãos genitais
de uma criança ou adolescente para fins primordialmente
sexuais".
Para a subsecretária de Promoção dos Direitos da Criança e
do Adolescente, Carmen Oliveira, as denúncias são
fundamentais no combate ao abuso infantil. "É preciso que
cada brasileiro saia do papel de testemunha passiva e
assuma a indignação que nos possibilite proteger crianças
e adolescentes", disse. "Isso torna possível a
responsabilização dos agressores", acrescentou.

Nova legislação
No ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva
sancionou uma lei que estabelece punições mais rigorosas
contra a pornografia infantil e crimes de abuso sexual
envolvendo crianças e adolescentes na internet.
Pode ser punido com prisão entre quatro e oito anos
aquele que "produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou
registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou
pornográfica envolvendo criança ou adolescente". A pena é a
mesma para quem vender ou expuser material do tipo.
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infantil. A Safernet é uma ONG
(organização não-governamental) que
trabalha contra a pornografia infantil e a
pedofilia na internet.

20/05

Comissão revela milhares de
casos de pedofilia em escolas
católicas da Irlanda

Milhares de crianças sofreram abusos
sexuais sistemáticos em orfanatos, escolas
e reformatórios dirigidos pela Igreja
Católica na Irlanda, revela uma
investigação de nove anos divulgada nesta
quarta-feira em Dublin. A investigação
afirma que os abusos sexuais em
instituições católicas para crianças
irlandesas foram "endêmicos" entre 1930
e 1990.
"Em algumas escolas, um ritual de
espancamento das garotas era
rotineiro. As garotas apanhavam com
equipamentos desenhados para
maximizar a dor e eram atingidas em
todas as partes do corpo", diz o
relatório. "Denegrir a pessoa e a
família era um hábito amplamente
difundido."
"O gerente não ouvia ou acreditava nas
crianças quando reclamavam das
atividades de alguns dos homens que
tinham responsabilidade sobre sua
criação", diz o texto da comissão. "Na
melhor das hipóteses, os acusados eram
trocados, mas nada era feito para

Federal de São Paulo.
"Você não prende um pedófilo simples, mas um
indivíduo que espalhou essa pornografia em rede.
Temos muito a comemorar nesse dia 18 em que se
combate o abuso e a exploração de crianças e
adolescentes", disse o senador.

O documento também criminaliza --com pena de prisão de
três a seis anos --quem oferecer, trocar ou divulgar material
com pedofilia. Para quem adquirir, possuir ou armazenar, por
qualquer meio, esse tipo de material, a pena prevista é de um
a quatro anos de prisão, podendo ser diminuindo em um ou
dois terços, se a quantidade do material for pequena.
O projeto determina que a expressão "cena de sexo
explícito ou pornográfica" compreende qualquer situação que
envolva criança ou adolescente em atividades sexuais
explícitas ou insinuadas, ou a "exibição dos órgãos genitais
de uma criança ou adolescente para fins primordialmente
sexuais".
-

Assim, nenhum nome real, seja de vítimas ou de
perpetradores dos abusos, aparece no documento.
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19/06

Justiça abre processo contra
acusado de usar Orkut para
pedofilia

compensar o mal às crianças. Na pior, a
criança era acusada e vista como
corrompida pela atividade sexual --o
que garantia punição severa."
A 5ª Vara Federal Criminal de São Paulo
aceitou denúncia do MPF-SP (Ministério
Público Federal de São Paulo) e abriu
processo contra um usuário do Orkut
acusado de posse de pornografia infantil.
Segundo a denúncia, o homem de 44 anos
usava um perfil na rede social para postar
esse tipo de material.

-

No ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva
sancionou uma lei que estabelece punições mais rigorosas
contra a pornografia infantil e crimes de abuso sexual
envolvendo crianças e adolescentes na internet.
Pode ser punido com prisão entre quatro e oito anos
aquele que "produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou
registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou
pornográfica envolvendo criança ou adolescente". A pena é a
mesma para quem vender ou expuser material do tipo.

Ele foi preso em flagrante durante a
Operação Turko (anagrama da palavra
Orkut), deflagrada em maio pela Polícia
Federal, para combater esse tipo de crime
--dez pessoas foram presas na ação.

O documento também criminaliza --com pena de prisão de
três a seis anos --quem oferecer, trocar ou divulgar material
com pedofilia. Para quem adquirir, possuir ou armazenar, por
qualquer meio, esse tipo de material, a pena prevista é de um
a quatro anos de prisão, podendo ser diminuindo em um ou
dois terços, se a quantidade do material for pequena.

“O acusado tentou justificar que
colecionava as fotos com o objetivo de
'juntar provas' contra uma suposta
rede de pedofilia em Belo Horizonte",
diz o MPF-SP, em nota

24/06

Especialistas criticam decisão
do STJ de não criminalizar
sexo pago com menores

Especialistas que atuam na área de defesa
de crianças e adolescentes consideraram
um retrocesso a decisão do STJ (Superior
Tribunal de Justiça) de não classificar
como crime um adulto pagar para manter
relações sexuais com pessoas menores de
18 anos.

Legislação

"Além de interpretar as leis, a Justiça serve para
proporcionar um certo padrão ético e moral para
a sociedade. Nesse caso, os ministros ignoraram
esse padrão", disse.
Para a secretária, o fato de se pagar a adolescentes
por sexo já configura exploração sexual. "Pela
decisão entende-se que, se eu sou dona de um
bordel, aí sim tem problema. Agora, se eu sou
consumidor do sexo de jovens, não tem problema.

O projeto determina que a expressão "cena de sexo
explícito ou pornográfica" compreende qualquer situação que
envolva criança ou adolescente em atividades sexuais
explícitas ou insinuadas, ou a "exibição dos órgãos genitais
de uma criança ou adolescente para fins primordialmente
sexuais".
Autorreferencia - afirmou à Folha
As três especialistas afirmaram que esperam que a decisão
seja revertida no STF (Supremo Tribunal Federal).
Procurado por intermédio da assessoria de imprensa,
nem o STJ, nem o ministro relator do caso, Arnaldo
Esteves Lima, se pronunciaram sobre as críticas feitas à
decisão até o fechamento desta edição.
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É como se não pudéssemos mais combater a
exploração sexual."
A procuradora de Justiça em Mato Grosso do Sul que
atuou no caso, Ariadne de Fátima Cantu Silva, diz
que se sentiu perplexa com a decisão do STJ. "Estão
praticamente descriminalizando a prostituição
infantil", afirmou à Folha.
A presidente do Comitê de Combate à Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes de MS, Estela
Scandola, disse que a decisão é "um desestimulador
ao trabalho de conscientização da população".
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18/02

Relatório indica aumento de 38% em casos
de pornografia infantil no Japão

A polícia japonesa registrou um total de 935
casos de produção e distribuição de pornografia
infantil em 2009, um aumento de 38,3% em
relação ao ano anterior, indica um relatório
preliminar da Agência Nacional de Polícia
divulgado nesta quinta-feira.

-

O aumento significativo dos casos de pornografia
infantil está relacionado com a internet. Segundo
o relatório, 507 dos 935 casos registrados pela
polícia ocorreram na web, quase o dobro que
em 2008.
A lei atual, que data de 1999, proíbe a produção
e a venda de fotos, vídeos e outros materiais
pornográficos com menores, assim como a
posse uso comercial ou distribuição.
No entanto, a posse a título individual deste tipo
de produtos é autorizada, o que traz críticas de
vários países por falta de firmeza do Japão diante
do problema.

18/03

Facebook descarta “botão do pânico” para
denunciar pedofilia

O Facebook descartou a possibilidade de incluir
um "botão do pânico" nas páginas principais da
rede social para permitir que usuários denunciem
suspeitos de pedofilia.
De acordo com um porta-voz da empresa, o
Facebook se comprometeu, no entanto, a
aprimorar seu sistema de segurança.
Em outubro do ano passado, Chapman combinou
de se encontrar com a jovem, que disse a sua mãe
que iria passar a noite na casa de uma amiga.
Chapman apareceu no local marcado dizendo ser
o pai de Cartwright. Ele a levou de carro para
uma área afastada perto de uma fazenda em
Sedgefield, no norte da Inglaterra, onde Ashleigh
foi estuprada e morta por asfixia.
O homem, que tinha antecedentes criminais, foi
condenado à prisão perpétua --tendo que cumprir
um mínimo de 35 anos-- depois de admitir o
sequestro, estupro e assassinato da adolescente.

Segundo o diretor da Ceop, Jim Gamble, a
ferramenta é necessária para que as
crianças e os pais se sintam "seguras, com
poderes e para que os criminosos sejam
detidos". "Essa é a chave", disse.

A ferramenta já é usada em outras redes sociais,
como o Bebo, popular no Reino Unido. Mas, de
acordo com a Ceop, 75% das denúncias recebidas
pela ONG são de usuários do Facebook e por
isso a organização está pressionando a rede a
incluir o botão em seu sistema.
"O Facebook é um ambiente excelente, eles são
especialistas em anunciar e se relacionar com
jovens, mas eles não são especialistas em
proteção infantil", afirmou Gamble.
A pressão para um reforço na segurança da
rede social Facebook aumentou após a
condenação de Peter Chapman pela morte de
Ashleigh Hall.
O Facebook afirmou que a empresa estava
"profundamente entristecida pela morte
trágica da jovem"
Na época, a rede social divulgou uma declaração
alertando os usuários para que evitassem
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encontros com pessoas conhecidas apenas da
rede.
O Facebook ainda encorajou o uso das várias
medidas disponíveis no seu site e na internet
para evitar contatos indesejados.
14/05

Suspeito de pedofilia é preso em prédio
comercial na zona sul do Rio

Um homem de 27 anos foi preso na manhã desta
sexta-feira sob suspeita de pedofilia em Botafogo,
zona sul do Rio. Segundo a polícia, ele foi detido
no prédio da Dataprev (Empresa de Tecnologia e
Informações da Previdência Social), na rua
Professor Álvaro Rodrigues, onde trabalha.

A prisão faz parte de uma série de ações
desencadeadas pela especializada, que, até a
próxima terça-feira (18), Dia Nacional de
Combate ao Abuso e Exploração Sexual, visa
cumprir mandados de prisão e concluir
inquéritos envolvendo crimes sexuais.

18/05

Policia Civil faz operação contra pedofilia
no Rio

Visando reprimir a pedofilia, policiais da Dcav
(Delegacia da Criança e Adolescente Vítima) do
Rio desencadearam operação para acelerar
inquéritos e cumprir cinco mandados de prisão
nesta terça-feira, Dia Nacional de Combate ao
Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes.

-

18/05

Procuradoria realiza no Rio oficina contra
pedofilia na internet

-

18/05

Serviços de denúncia focam combate á
exploração sexual contra crianças

Para combater a exploração infantil na internet,
os Ministérios Públicos Federal e fluminense e as
ONGs SaferNet e Childhood promovem nesta
terça-feira (18), Dia Nacional de Combate ao
Abuso e Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes, uma oficina para alertar sobre os
riscos na rede mundial de computadores.
Nesta terça-feira, é lembrado o Dia Nacional de
Luta contra o Abuso e Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes. A data foi escolhida
devido a um crime que chocou o país em maio de
1973, no Estado do Espírito Santo. Uma menina
de oito anos chamada Araceli foi raptada,
drogada, violentada, morta e carbonizada.

-

Ainda de acordo com policiais da Dcav
(Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima),
havia um mandado de prisão contra ele expedido
pela Justiça, por ter praticado violência sexual
contra sua enteada, de 12 anos. O crime teria
sido testemunhado pelo irmão da vítima, de 8
anos.
Desde o fim da semana passada, três pessoas
foram capturadas: na sexta-feira (14), um
homem na sede da Dataprev, em Botafogo,
zona sul do Rio; na segunda-feira ( 17), um PM
acusado de molestar a filha, em local não
divulgado na zona norte; e, nesta terça (18), um
tio suspeito de abusar de três sobrinhas na
Taquara, em Jacarepaguá, na zona oeste.
Entre os principais riscos estão aliciamento online, difusão de imagens pornográficas de
menores e o cyberbullying (hostilidade pela
internet).

De acordo com Paiva, dentre as denúncias
recebidas destacam-se a violência sexual,
psicológica e também a negligência. A internet,
diz ela, é outro meio facilitador de agressão
contra os menores.
"A gente precisa preparar meninos e meninas
para utilizar essa ferramenta de forma
segura", diz
Segundo Paixa, além do Disque 100, a Secretaria
Nacional de Direitos Humanos criou um e-mail
que tem sido muito utilizado por adolescentes
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29/08

País discute criar cadastro de pedofilia

Nome completo, endereço e foto de condenados
por crimes sexuais contra crianças e adolescentes
podem passar a constar, por lei, em um cadastro
nacional de pedófilos disponível na internet.
O projeto de lei que cria o banco de dados, da
senadora Marisa Serrano (PSDB-MS), deve ser
votado pela Comissão de Direitos Humanos do
Senado na quarta-feira. Se aprovado, vai para a
Câmara.

-

para denunciar práticas abusivas. O endereço
é: disquedenuncia@sedh.gov.br.
A ideia divide opiniões. Alguns defendem o
direito dos pais de proteger os filhos, e outros
dizem que o projeto é inócuo e inconstitucional.
Para a autora do projeto, "a sociedade tem o
direito de saber onde residem os pedófilos que
deixaram a cadeia". Segundo ela, há risco de
reincidência. "[A pedofilia] é questão de saúde,
que não muda com encarceramento."
Um caso que exemplifica a tese ocorreu em
Luziânia (GO) no início do ano. Um homem, que
foi acusado de estuprar e matar seis jovens, já
havia sido condenado por violência sexual.
Estava solto devido à progressão de pena.
Para o delegado Luiz Henrique Pereira, da
Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima,
do Rio, a medida é eficaz "porque o pedófilo se
vale da conquista da confiança da vítima para
cometer crimes." O banco de dados serviria,
então, para que os pais identificassem o
criminoso durante essa aproximação.
Já o advogado Ariel de Castro, do Conselho
Nacional da Criança e do Adolescente, diz que o
cadastro pode gerar "condenação perpétua"
de pessoas, o que é proibido.
"Não se pode ter pena que ultrapasse a pena
fixada", diz a procuradora de Justiça de SP
Valderez Abbud.
Para Genival França, da Comissão de Direitos
Humanos da OAB, a lei é inconstitucional por
violar intimidade, honra e imagem dos
agressores. O projeto já passou pela Comissão de
Constituição e Justiça, que verifica a
constitucionalidade de leis.
O psiquiatra Mauro Aranha diz que muitas vezes
a pedofilia é cometida por parentes da vítima. Já
Castro diz que geralmente são usados nomes
falsos e mudam a aparência após a condenação,
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tornando o cadastro inócuo.

21/09

Lei obriga escolas e hospitais do Rio a
comunicar violência contra crianças

06/10

Levantamento aponta 1.820 áreas de risco
de exploração sexual nas estradas federais

21/10

Mãe que matou agressor do filho é
inocentada em São Paulo (SP)

Uma lei que entrou em vigor nesta terça-feira no
Estado do Rio obriga todas as instituições de
ensino e unidades de saúde públicos e privados a
comunicar ao conselho tutelar e à polícia todo
caso de violência contra crianças e adolescentes
que for registrado por essas entidades.

Um levantamento divulgado nesta quarta-feira
pela Polícia Rodoviária Federal aponta 1.820
pontos de risco de exploração sexual de crianças
e adolescentes no país.
Mapa com o total de áreas por região
O Tribunal do Júri de São Carlos (232 km de São
Paulo) absolveu anteontem, pela segunda vez,
uma mulher que matou um adolescente que teria
estuprado seu filho de três anos --a Folha não
publica o nome dela para preservar os filhos. A
Promotoria não pode mais recorrer da sentença.
O crime ocorreu em 7 de fevereiro de 2006. A
dona de casa matou Robson Xavier de Andrade,
15, com uma faca de cozinha.

-

-

A lei foi proposta pelo deputado estadual André
Correa (PPS). "Vários casos de violência não
chegam aos estabelecimentos de saúde, em
especial nos casos de violência sexual e
psicológica. É importante que os conselhos
tutelares também sejam notificados dos casos",
afirma Correa.
As instituições que descumprirem a
obrigatoriedade receberão multa que pode
variar de três a vinte salários de referência,
aplicando-se o dobro em caso de reincidência,
conforme prevê o ECA (Estatuto da Criança e
do Adolescente).
Apesar de apontar o número de áreas de risco, os
locais não foram divulgados --como ocorreu
em anos anteriores-- para, segundo a Polícia
Rodoviária, não ocorrer "a migração dos
criminosos e preservar futuras ações repressivas".
a Folha não publica o nome dela para preservar
os filhos
A Folha tentou falar ontem com o promotor, mas,
por meio de um secretário, ele disse que não
comentaria o resultado do júri.
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negativa)
23/02

Abuso sexual de criança cresce 60%
em São Carlos (SP)

O número de abusos contra crianças e adolescentes teve
um crescimento de quase 60% em São Carlos (a 232
km de SP). No ano passado foram registrados 147
casos, ante os 93 cadastrados nos quatro anos anteriores
somados.
Neste ano, já foram 18 casos, todos de abuso sexual. O
mais recente foi descoberto na última quarta-feira (16),
quando um lixeiro de 32 anos e o irmão de 24 foram
presos, suspeitos de abuso sexual contra quatro crianças
--de 8, 9, 10 e 11 anos.

"Não podemos fechar os olhos e dizer
que não aumentou o número de casos,
mas também aumentou a confiança da
população para criar coragem e
denunciar."
De acordo com ela, há um conjunto
de políticas públicas que vem sendo
executados no sentido de identificar e
inibir novos casos.

"Pelo menos 90% dos casos de abusos, sejam sexuais ou não,
acontecem no âmbito familiar. Por isso é importante dar
ouvidos ao que as crianças relatam", afirmou a psicóloga
do abrigo infantil de São Carlos, Gisele Iori.
Segundo ela, também é importante observar marcas no
corpo das crianças, mudanças bruscas de comportamento
e queda no rendimento escolar.
"Professores, monitores de creches e profissionais da
saúde têm que estar preparados para observar possíveis
casos de abusos."

Os profissionais de educação, por exemplo, passaram
por cursos para aprenderem como identificar quando
um menor está sendo vítima.

"Esse tipo de atrocidade causa danos muitas vezes
irreversíveis e precisamos de todo apoio para tentar frear
o aumento dos casos."

Foto de criança na penumbra

24/02

Ministra propõe pacto nacional para
combater exploração sexual infantil

03/03

Corte na área social paga aumento
do Bolsa Família

Em entrevista no programa Bom Dia Ministro,
produzido pela Secretaria de Comunicação Social da
Presidência da República, Maria do Rosário (Direitos
Humanos) falou sobre a campanha de mobilização para
proteção dos jovens contra a violência sexual.
Áudio com trecho de entrevista com a ministra
Para garantir o maior reajuste já concedido pelo
governo ao Bolsa Família desde a criação do programa,
em 2004, o governo de Dilma Rousseff cortou recursos
de outras ações sociais voltadas para jovens e mulheres.
Presença de infográfico com os dados do
remanejamento das verbas

-

Cerca de R$ 340 milhões inicialmente
destinados a programas de combate
ao trabalho infantil e à violência
sexual contra crianças e adolescentes
foram remanejados para garantir o
aumento do principal programa de
transferência de renda do governo, de
acordo com decreto publicado ontem no

As denúncias podem ser feitas anonimamente pelos números
0800-7710043, 153 ou pelo 100.
[...] a ministra explica o objetivo da campanha e destaca que
o governo quer sensibilizar a sociedade sobre a importância
da proteção das crianças durante o carnaval.

Dilma apontou políticas voltadas para jovens e mulheres
como prioritárias em vários momentos da campanha
eleitoral do ano passado.
Os recursos para o Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil foram esvaziados em R$ 27,6 milhões,
equivalentes a 9% do previsto.
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"Diário Oficial da União".
Anteontem, na Bahia, em seu primeiro
evento de caráter popular, Dilma
anunciou reajuste médio de 19,4% no
valor dos benefícios pagos pelo Bolsa
Família, congelados desde setembro
de 2009. No benefício básico, que
passou de R$ 22 para R$ 32, o aumento
foi de 45,5%.
Título do infográfico - Cobertor
Curto: para ampliar Bolsa Família,
governo enxuga outros programas
sociais
06/04

Adolescente são detidos sob
suspeita de estupros no Rio

Dois adolescentes foram detidos nesta quarta-feira sob
suspeita de estuprar nove meninos com idades entre 7 e
9 anos, em Quissamã, no norte fluminense. Todos
moravam perto ou eram vizinhos. Os suspeitos têm 17 e
15 anos.
Segundo o delegado titular da 130ª DP (Quissamã),
Luís Armond, as crianças eram agredidas e ameaçadas
para que o ato sexual acontecesse. De acordo com
Armond, um cachorro de um dos menores era usado
para intimidar as vítimas.

Ainda de acordo com o delegado
Armond, o adolescente de 15 anos
também levava as crianças para casa,
onde promovia "festinhas", porque
costumava ficar sozinho.

Na ação destinada a "assegurar proteção imediata e
atendimento psicossocial a crianças e adolescentes vítimas
de violência, abuso ou exploração sexual", a redução foi
de R$ 6,2 milhões, 10% da verba prevista.
O Programa de Promoção da Inclusão Produtiva,
principal "porta de saída" para os beneficiários do Bolsa
Família, também foi parcialmente sacrificado e perdeu
10%.
O ProJovem, perdeu R$ 34 milhões que estavam reservados
para adolescentes de 15 a 17 anos.
A construção de um anexo ao prédio do Ministério do
Desenvolvimento Social, orçada em R$ 15 milhões, perdeu
R$ 1,5 milhão.
-
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02/08

Designer acusado de estupros
seriais é preso na Paraíba

Está preso, em João Pessoa (PB), um homem acusado
de ter abusado sexualmente de dezenas de crianças e
adolescentes em seis Estados. Fábio Pereira de Souza,
43, foi encontrado no dia 25 de julho, graças ao retrato
falado feito por uma das vítimas, uma menina de 13
anos, raptada na zona sul da capital paraibana, em
julho, e estuprada.
Segundo a polícia, ele abordava as vítimas, todas do
sexo feminino, em um Corsa preto com vidros escuros
ou em uma motocicleta. "Ele parava a menina para
pedir uma informação e, quando ela estava perto,
segurava pelo braço ou ameaçava com uma arma de
fogo, para que a vítima o acompanhasse", conta a
delegada.
"Ele levava a menina para um apartamento ou para
um local ermo, como uma praia deserta, e realizava
todo tipo de violência. Sexo anal, vaginal, oral,
masturbação...", completa Joana D'arc.

-

Carioca, Souza usava um nome falso (Abner Machado
Pereira) e era procurado em Minas Gerais, Mato
Grosso, Bahia e no Rio Grande do Norte, além do Rio
de Janeiro, onde tem uma filha adolescente.
Souza, que é webdesigner, vivia com uma mulher e três
filhos pequenos. "Ela diz que não sabia que ele
praticava esses crimes, mas imaginava que ele fazia
algo errado por causa do envolvimento com as drogas",
relata a delegada.
Na Paraíba, ele é suspeito de 16 crimes sexuais. De
acordo com a delegada, todas as vítimas reconheceram
o agressor. Uma delas, de 13 anos, está grávida de
quatro meses e afirma que Souza é o pai da criança.
02/09

Terapia em grupo é eficaz contra
trauma por abuso sexual

Falar abertamente e em grupos de terapia sobre abuso
sexual com crianças vítimas desse tipo de violência traz
resultados rápidos.

-

Crianças vítimas de abuso costumam ter baixo rendimento
escolar, ansiedade e são mais agressivas.
Das 49 meninas acompanhadas, 37 foram abusadas por um
membro da família.
O modelo de tratamento foi adotado por prefeituras de 27
cidades do Rio Grande do Sul.
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14/03

Menor conta drama de ter sido
suspeito de matar menina

Durante os dez dias de
investigação da morte de
Gabrielli, de 1 ano e meio, em
Joinville (SC), um
adolescente de 17 anos passou
sete dias como o principal
suspeito do crime. Ele foi
apontado como a última
pessoa a ter sido vista com a
menina.

A vida do adolescente mudou tanto que
teve de deixar o trabalho neste período. A
suspeita ainda provocou problemas
familiares, pois a mãe do garoto está em
estado de choque.

-

Foto da menina que foi
assassinada mostrando o
rosto

Andréia Pereira, de 26 anos, mãe de
Gabrielli, disse que conhece o adolescente e
nunca acreditou que ele pudesse ser o
autor do crime. "Foi uma injustiça o que
fizeram. Ele viu minha filha crescer",
explicou.
-

28/03

Dossiê: 10% dos registros em
delegacia no Rio envolvem
menores

Levantamento feito pelo
Instituto de Segurança
Pública (ISP) mostra que, dos
mais de 18 mil registros feitos
em todas as delegacias do
estado, cerca de 10%, ou seja,
1.890 casos tinham menores
como vítimas ou infratores.
Um número considerado
altíssimo pela diretora do ISP
Ana Paula Miranda.
o tráfico está usando esses
menores [...], lamentou Ana
Paula
Entre os menores detidos

O rapaz contou que tem um
relacionamento estreito com a família de
Gabrielli, viu a menina crescer e jamais
teria coragem de cometer tal brutalidade.

91% das crianças apreendidas sofrem violência
A princípio, os dados que mostram que em 2006 houve uma redução de
52% no número de menores infratores e de 25% entre os menores vítimas
de violência, no estado do Rio, com relação ao levantamento feito em
2002, podem parecer animadores. Mas, de acordo com Ana Paula
Miranda, eles preocupam, mascaram a realidade e mostram que não
existe uma gestão integrada de políticas públicas voltada para crianças
e adolescentes. Dos 1.890 casos de menores registrados no ano passado,
em 90,8% deles, a criança ou adolescente foi vítima de algum tipo de
violência.
"Isso é alarmante. E o mais trágico é que o abuso normalmente é
praticado por alguém que tem um parentesco com o menor. A
agressão na maioria das vezes (71,7%) ocorre dentro da própria casa
da vítima", detalhou a diretora.

Entre os menores detidos, 61,9% moram no Rio e deste total, 45,8% vivem
na Zona Norte da cidade. Apesar de afirmar que a pesquisa que deu
origem ao dossiê não é conclusiva, Ana Paula diz que toda a sociedade
precisa se engajar para mudar a situação no estado.
"Mesmo com a redução dos índices, o dossiê mostra que houve um
agravamento das situações. As crianças e os adolescentes estão
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29/03

Vereadores são presos por
exploração sexual de adolescentes

14/05

Maioria dos projetos de data são
homenagens

18/05

SP cria comissão para enfrentar
violência e abuso sexual contra a
criança

18/05

Polícia Rodoviária localiza 1.918

Dois vereadores da cidade de
Sapé, na Paraíba, foram
indiciados sob suspeita de
participação em um esquema
de exploração sexual de oito
adolescentes. Segundo a
polícia, a denúncia foi feita
pelas próprias meninas, que
têm entre 13 e 17 anos. Elas
eram aliciadas por uma
mulher e levadas para três
motéis da cidade, que foram
fechados pela Justiça.
Entre os 30 projetos
apresentados na atual
legislatura para criação de
datas no calendário oficial, 21
deles (ou 70%) tratam de
homenagens, segundo
levantamento do G1. Outras
sete proposituras tratam da
conscientização e alerta sobre
temas relacionados à saúde.
O prefeito Gilberto Kassab
(DEM) anunciou nesta sextafeira (18) a criação da
Comissão Municipal de
Enfrentamento à violência,
Abuso e Exploração Sexual
contra Crianças e
Adolescentes, que vai receber
denúncias e repassá-las às
secretarias municipais que
lidam com o tema. O decreto
foi publicado no Diário
Oficial.
Levantamento da Polícia

-

convivendo mais com armas letais e com a violência. Desde 1995, o
tráfico está usando esses menores. O cenário não poderia ser pior",
lamentou Ana Paula.
-

-

segundo levantamento do G1
Projetos sobre homenagens e sobre temas relacionados à área da saúde
também são maioria entre os 33 que foram aprovados pelo Congresso entre
1999 e abril de 2007, segundo levantamento do G1. Vinte deles tratam de
homenagens e sete, de questões da saúde.

-

Eles também divulgaram o telefone 100 que recebe denúncias de abuso
contra crianças e adolescentes.

-

Para a Polícia Rodoviária, o aumento no índice não reflete o
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pontos de prostituição infantil

Rodoviária Federal (PRF)
aponta a existência de 1.918
pontos vulneráveis à
exploração sexual de crianças
e adolescentes nos 60 mil
quilômetros de estradas
federais. Os números foram
divulgados nesta sexta-feira
(18), Dia de Combate ao
Abuso e Exploração Sexual.

crescimento dos casos. Os policiais dizem que houve maior
aparelhamento da instituição nesse período.
Segundo a instituição, o número de pontos não reflete a quantidade de
menores em situação de risco. Em um único local, o número de
menores exploradas pode variar. A PRF informa que "não se pode
afirmar qual estado possui pior quadro".

Em 2007, foram flagradas 65
menores na mesma condição.

18/05

Hotéis do CE lançam campanha
contra prostituição infantil

Mapa com a localização dos
pontos
Caminhadas, debates e
vigílias em todo o país
marcam o Dia de Combate ao
Abuso e Exploração Sexual
nesta sexta-feira (18). No
Ceará, foi lançada uma
campanha para combater esse
tipo de crime.

Em uma avenida na periferia da cidade,
distante da área turística, a rede de
exploração sexual é evidente e alimentada
por clientes que procuram programas
baratos com garotas que mal chegaram à
adolescência.
Em Salvador (BA), uma mulher carrega as
lembranças de ter sofrido abuso sexual aos
10 anos. Mas a história dela também é de
superação. Hoje, Vera Lúcua Guimarães
mantém um abrigo para as pessoas que
passaram pela situação. "O meu desejo, na
época, era que o agressor fosse punido,
mas isso não aconteceu", diz ela. "Então,
fiquei muito magoada, senti que eu não fui
protegida o suficiente. Com o passar dos
anos, tive vontade de ajudar as pessoas que
passaram pela mesma coisa que eu."

14/06

Acusada de matar babá de 11 anos é
julgada

O segundo julgamento de
Roberta Sandreli Rolim,
acusada de envolvimento na

.

Denunciar e ajudar as vítimas também são medidas importantes,
segundo especialistas. Em todo o país, as denúncias revelam a dimensão
do problema: a média diária de ligações ao Disque-Denúncia (que atende
no número 100) triplicou nos últimos dois anos. O Distrito Federal é o
estado que mais denuncia.
Uma menina diz que há clientes de todas as profissões: engenheiros,
advogados, delegados e empresários. "Eles gostam de menina novinha. É
o que eles falam", diz outra garota.

-
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morte da menina Marielma de
Jesus Sampaio, de 11 anos,
começou na manhã desta
quinta-feira (14) em Belém
(PA). É a segunda vez que
Roberta enfrenta o júri. Ela já
foi condenada a 38 anos de
prisão em regime fechado no
ano passado, mas teve direito
a novo julgamento porque a
pena ultrapassou 20 anos.
Foto do rosto da menina que
foi morta
09/09

Compare o custo e o resultado das
CPIs

17/09

Crimes contra crianças estão mais
violentos, adverte especialistas

Desde o início da última
legislatura - em 2003 - até
este ano, o Congresso instalou
21 comissões parlamentares
de inquérito (CPis). Juntas, as
comissões gastaram pelo
menos R$ 6,4 milhões. Foram
dez CPIs na Câmara, três no
Senado e oito mistas.
Um barraco de madeira e
chão de barro, à beira de um
canal de esgoto, numa favela
da Cidade de Deus, em
Jacarepaguá, na região da
Zona Oeste do Rio, chama a
atenção de quem passa na rua.
No espaço exíguo, escurecido
pela umidade, moradores
atraídos pelo choro e gritos de
crianças encontraram os
irmãos de 10, 8, 7 e 2 anos
seminus, com feridas pelos
corpos, sujos e desnutridos,
como se estivessem em um
cativeiro. Eles foram

Embora tragam gasto adicional ao Congresso, as comissões parlamentares
de inquérito (CPIs) têm custo-benefício positivo na avaliação de
parlamentares e especialistas no assunto consultados pelo G1. Para eles,
as CPIs não podem ser classificadas como desperdício de dinheiro
público porque, segundo afirmam, são importante instrumento de
investigação.

Lei é considerada muito branda
A lei branda para esses crimes também
preocupa e chama a atenção para a
reincidência. A punição prevista para
quem é acusado de violência infantil é
considerada leve.

No Rio, esse pesadelo ainda persiste como um quadro de terror em
muitas famílias, mas como as denúncias são pulverizadas, é difícil ter
uma estatística próxima da realidade.
Mesmo assim, os números de violência de todos os tipos contra
crianças e adolescentes são chocantes.
As agressões contra crianças são atos repugnantes que, em geral,
acabam esquecidos nos registros empoeirados das delegacias. Em
levantamento feito pelo G1, foi constatado o caso da mãe que jogou água
fervente no rosto do filho de 10 anos enquanto ele dormia.
O que também impressiona é o aumento de casos de abuso sexual. “É
assustador como cresceu a incidência desses casos.
Ao contrário da polêmica história retratada no filme “O lenhador”, da
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abandonados pela mãe, de 26
anos, grávida de três meses, e
que não foi mais vista.

05/10

Polícia decreta prisão temporária de
suposto comparsa de maníaco

05/10

Detido suspeito de ser comparsa do
“maníaco da Cantareira”

27/11

Delegado do Pará diz que
adolescente presa tem debilidade
mental

Foto da acusada de abuso
sexual contra os filhos
A Justiça decretou na tarde
desta sexta-feira (5) a prisão
temporária, por 30 dias, do
suspeito de ser o comparsa de
Ademir Oliveira do Rosário,
o maníaco da Cantareira.
Um homem foi detido na
manhã desta sexta-feira (5)
pela Polícia Civil de São
Paulo por suspeita de ser o
comparsa de Ademir Oliveira
do Rosário, de 36 anos, que
ficou conhecido como o
"maníaco da Cantareira". O
suspeito foi levado para sede
do Departamento de
Homicídios e Proteção à
Pessoa (DHPP).
Infografia animada com a
reconstituição do crime
O delegado-geral da Polícia
Civil do Pará, Raimundo
Benassuly, afirmou em
depoimento à Comissão de
Direitos Humanos no Senado
nesta terça-feira (27) que a
adolescente presa com 20
homens em uma cela no
município de Abaetetuba
(PA) “certamente tem alguma
debilidade mental porque em
nenhum momento informou
ser menor de idade”.

diretora Nicole Kassell, em que o personagem luta para fugir da
tentação ao rever crianças após sair da prisão e escapar do estigma de
pedófilo, Lucimeri não resistiu ao desejo de mais uma vez violentar
seus próprios filhos.

-

-

Benassuly não foi o único a tentar
justificativar o ocorrido com a adolescente.
A governadora Ana Júlia disse que em
pouco mais de dez meses de mandato não é
possível resolver problemas que vêm de
gestões anteriores. Ana Júlia disse ter
dobrado o número de vagas no sistema
carcerário feminino para evitar novos
casos de violência contra mulheres.

Uma irmã do maníaco havia dito ao G1 que o celular do presidiário
continha imagens dos garotos e outros registros que mostravam que ele
andou acompanhado na região dos crimes. "É o menino de 13 anos. Não é
a foto dele nu, nada. É uma foto de roupa normal", disse a mulher, cuja
identidade foi preservada pelo G1. De acordo com ela, o aparelho foi
entregue à polícia.
Uma irmã do maníaco havia dito ao G1 que o celular do presidiário
continha imagens dos garotos e outros registros que mostravam que ele
andou acompanhado na região dos crimes.nos quais "É o menino de 13
anos. Não é a foto dele nu, nada. É uma foto de roupa normal", disse a
mulher, cuja identidade foi preservada pelo G1. De acordo com ela, o
aparelho foi entregue à polícia.

A declaração foi criticada pela ministra da Secretaria Especial das Políticas
para as Mulheres, Nilcéa Freire. “Esse tipo de declaração de
desqualificação da vítima é visto com muita freqüência e tem que ser
tratada com repúdio. Nada justifica o que aconteceu”, afirmou.
“A violência sexual sofrida pela adolescente provavelmente a abalou
psicologicamente”, explicou.
O ministro da Secretaria Especial de Direitos Humanos, Paulo Vanuchi,
afirmou que o fato ocorrido no Pará se repete em outros estados. “Temos
uma postura de transparência, humildade e reconhecimento que os
direitos humanos são violados no Brasil”. Para Nilcéa Freire, “o estado
brasileiro falhou neste caso”.
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03/12

No Brasil, tragédias anunciadas não
são evitadas pelas autoridades

Nas últimas semanas, duas
histórias abalaram o Brasil.
Uma delas veio da Bahia:
parte da arquibancada de um
estádio, já condenado, desaba
e provoca as mortes de sete
pessoas.
A outra, do Pará: uma
adolescente presa numa cela
cheia de homens foi vítima de
abusos sexuais. Nos dois
casos, tragédias anunciadas
que poderiam ter sido
evitadas.

O caso passou por policiais, delegados, juízes
e promotores. Mas só veio à tona graças a
um ex-preso que viu os abusos de perto e
resolveu denunciá-los.
Depois que o caso ganhou repercussão
internacional, as autoridades envolvidas
passaram a ser investigadas. A delegada
Flávia Verônica Pereira, em depoimento a
uma comissão de deputados federais, se
esquivou: “a questão de ela ter ido para
aquela cela vai além da minha
responsabilidade legal”
O Ministério Público, que tem entre suas
atribuições fiscalizar o sistema carcerário,
avalia que fez tudo certo. O MP esteve na
carceragem fazendo a regular fiscalização e
essa fiscalização se deu quatro dias antes da
prisão da menor.

A Comissão de Direitos Humanos no Senado quer ouvir a adolescente,
mas segundo Vanuchi, ela disse “que não agüenta falar mais nada”.
Somente depois de uma avaliação psicológica, a adolescente poderá prestar
depoimento, informou o ministro.
“Aquilo ficou me doendo, me comoveu ver aquela situação”, explicou o
preso que não quis se identificar
“A responsabilidade é do Estado como um todo. Quer dizer, desde o
agente público que a prendeu, passando pelo delegado, Ministério
Público, defensoria e a própria Justiça”, acredita a secretária de Justiça
e direitos humanos do Pará, Socorro Gomes.
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G1 2008 – MODOS DE DIZER
Data

Manchete

Mostração (descrição)

Sedução (avaliação

Interação

positiva ou negativa)
25/03

Crianças da zona rural são mais
suscetíveis a aliciamento de
pedófilos

As crianças da zona rural são as mais suscetíveis a aliciamentos
para fotos de pedofilia e exploração para prostituição, segundo a
coordenadora do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência
Sexual contra Crianças e Adolescentes, Neide Castanha. Ela disse
à Agência Brasil que o perigo aumenta especialmente nas
situações em que o campo está muito perto das cidades.

-

“A condição rural sofreu uma deterioração muito
grande nos últimos anos, então ninguém quer ser
rural. Ser rural virou sinônimo de jeca”, afirmou.
“O adolescente que está vivendo entre o campo e a
cidade fica em uma situação muito pendular. É aí
que ele fica frágil aos apelos dos ícones urbanos.”
Neide defende que as medidas tomadas por pais e
educadores para proteger as crianças e
adolescentes dos conteúdos perigosos na internet
não devem incluir a proibição do uso da rede.
Segundo ela, os pais devem acompanhar a navegação
dos filhos pela internet, com atenção aos sites de
bate-papo e relacionamento. “Na vida real, nós não
acompanhamos as crianças na rua e ficamos
atentos aos estranhos que se aproximam? Na
internet é a mesma coisa, porque o meio é virtual
mas as relações são reais.”

27/04

09/05

Crianças estão entre as principais
vítimas de violência no país

Adolescente presta depoimento
sobre abuso de garota de 13 anos

Só nesta semana, uma criança de 4 anos foi achada morta e um
menino de 11 anos foi estrangulado. Ambos os casos ocorreram no
Pará. Também nesta semana, no Agreste alagoano, o Conselho
Tutelar denunciou o pai de uma criança de 2 anos por tê-la
espancado. Em Maceió, pai e madrasta são suspeitos de espancar
uma menina de 4 anos.
Foto da menina que foi violentada de costas sentada em uma
cadeira
Um dos três acusados de abusar sexualmente de uma menina de 13
anos em Itanhém, na Bahia, prestou depoimento à polícia nesta

-

Moradores da cidade

Castanha diz ainda que os pais não precisam
invadir a privacidade dos filhos sobre o que eles
conversam, mas devem ficar atentos a quem está
do outro lado e sempre agir junto com a criança.
A advogada afirmou que, apesar do número de
denúncias sobre violência contra crianças ter
crescido, o indicador ainda é muito pequeno
diante do real número de agressões sofridas pelas
crianças. "A situação é mais comum do que a
população imagina ou vê com os próprios olhos."

"Como eu pensei que eles eram meus amigos,
nunca passou pela minha cabeça que eles fizessem
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quinta-feira (29). O adolescente de 17 anos se apresentou na
delegacia de Teixeira de Freitas (BA) e foi liberado.

28/05

Pela internet pai nos EUA
descobre que filha foi violentada
na Bahia

Foto do busto de um homem, sem mostrar o rosto, legenda não diz
quem é
Nos Estados Unidos, o pai de uma menina de 13 anos descobriu
pela internet que a filha foi violentada sexualmente no interior da
Bahia. A jovem mora com a mãe em Itanhém (BA).

estão revoltados e
pedem justiça. A
garota ainda está em
estado de choque.

-

As fotos que mostram o abuso sexual foram tiradas pelos
agressores, um jovem de 19 anos e dois adolescentes, e publicadas
na web.

04/06

Mais um caso de violência sexual
na Bahia vai parar na internet

20/06

Adolescente é mantida em cárcere
privado por três anos no Pará

Foto do busto de um homem, sem mostrar o rosto, legenda não diz
quem é
Uma menina de 16 anos foi violentada por cinco adolescentes, em
São Gonçalo dos Campos, no interior da Bahia. Os rapazes, que
são colegas de escola da vítima, filmaram a agressão e as imagens
do crime foram parar na Internet.
Foto da menina, da barriga para baixo, sem mostrar o rosto
O Conselho Tutelar, a Polícia Civil e os Bombeiros resgataram um
garota mantida em cárcere privado pelo tio, em uma localidade
distante aproximadamente 13 horas de Santarém, no Pará. De
acordo com o Conselho Tutelar, a menor está grávida de oito
meses e foi vítima de abuso sexual.

isso. Se Deus quiser, eu vou me recuperar", disse a
menina.
“Eu percebi que eles estavam bebendo e ficaram
insistindo para eu tomar. Quando eu fui tomando,
fui perdendo a noção. Aí eu apaguei”, disse a
garota.
A mãe da garota, que não quer ser identificada, se
emociona ao pedir justiça. A vítima diz que ainda
não superou o trauma e a vergonha pela violência
sexual.

-

“Eles quiseram fazer um acordo comigo. Se eu os
entregasse, eles iriam jogar o vídeo para todo
mundo ver”, disse a menina

-

-

-

Ele admitiu que a violência contra índios no Brasil
não é uma novidade. “Lamentavelmente a violência
contra indígenas não é novidade, talvez a
novidade seja o grau de violência e de barbárie
que envolve alguns delitos como o que ocorreu em
Brasília”, comentou.

Segundo o Conselheiro Tutelar, a menina era mantida em cárcere
priviado há pelo menos três anos. “Ela foi encontrada em uma casa
de palha em que chovia dentro. A menina não tinha acesso a
ninguém, não podia sair e era abusada pelo tio”, diz o conselheiro
Ádson Souza, que participou do resgate da menina.
27/06

PF vai fazer investigação rigorosa
sobre morte de índia no DF, diz
Tarso

O ministro da Justiça, Tarso Genro, afirmou nesta sexta-feira (27)
que a Polícia Federal irá fazer uma investigação rigorosa sobre o
caso da índia xavante de 16 anos que morreu no Distrito Federal
nesta quarta-feira (25) vítima de empalamento.
A índia teria sofrido um empalamento, pois teve o estômago e o
baço perfurados por um objeto pontiguado.
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06/07

Estatuto da Criança e do
Adolescente completa 18 anos

Vinda da Aldeia São Pedro, no município de Campinápolis, em
Mato Grosso, a menina de 16 anos estava hospedada junto com a
tia na Casa de Apoio à Saúde Indígena (Casai), em Santo Antônio
do Descoberto, em Goiás, a 45 km de Brasília. Ela não falava nem
andava.
Player do matéria na TV sobre o fato
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) completa 18 anos
no próximo domingo (13). A lei foi promulgada em 13 de julho de
1990 e tem o objetivo de garantir os direitos do menor à Justiça,
educação, segurança e à cidadania.

-

Essas duas novas políticas nacionais desmontam o sistema anterior
de atendimento ao adolescente infrator.

Carmen Silveira de Oliveira, da Secretaria Especial
dos Direitos Humanos (SEDH), faz um
levantamento sobre o período de vigência do
estatuto. Carmen indica pontos positivos e
negativos da legislação que ela considera um
exemplo internacional sobre o assunto.
O trabalho infantil ainda é um problema no país?

Foto de meninos jogando futebol

07/12

Em 2008, Dique-denúncia bate
records

Criado há oito anos pela ONG São Paulo Contra a Violência, o
Disque-denúncia (telefone 181) deverá bater recorde de ligações
recebidas neste ano, de acordo com o coordenador de projetos,
Paullo Santos.

-

Crianças e adolescentes ainda sofrem com a
erotização e por isso são vítimas da violência
sexual. De que maneira o ECA ajuda a combater
esse tipo de crime?
A receita é a mesma de sempre: nenhum
denunciante é identificado e ninguém fica sabendo
quem passou a informação. "Se alguém ligar e disser
o nome, o atendente pede para desligar e ligar de
novo, para não ficar gravado", diz Santos.
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Data

Manchete

10/02

Primeiras-damas discutem violência sexual contra
crianças durante fórum

17/02

Metrô do recife recebe campanha contra abuso de
menores

Mostração (descrição)
A ministra chefe da Casa Civil, Dilma
Rousseff, participou nesta terça-feira (10)
com a primeira-dama Marisa Letícia Lula da
Silva de um encontro com as esposas dos
prefeitos que estão reunidos em Brasília para
discutir formas de prevenir a violência sexual
contra crianças e adolescentes. O governo
quer integrar as primeiras-damas das
prefeituras ao Fórum Nacional de Combate à
Violência contra Crianças e Adolescentes,
que conta com a participação a primeiradama.
No carnaval, aumenta o risco de exploração e
abuso sexual de menores.

Sedução (avaliação positiva ou
negativa)
O governo federal reúne nesta
terça-feira (10) mais de 3 mil
prefeitos de todo país para
apresentar um pacote de
bondades com medidas de
estímulo ao desenvolvimento
das prefeituras.

-

Disque-Denúncia recebeu 128 ligações de
janeiro até meio de fevereiro.

27/02

02/03

CPI da pedofilia deve ir a Catanduva apurar denúncias
contra crianças

CPI da Pedofilia começa a apurar denúncias de abuso
em Catanduva

Senadores que integram a CPI da Pedofilia
devem chegar na próxima semana a
Catanduva, a 379 km de São Paulo, para
apurar as denúncias de abuso sexual praticado
por adultos contra crianças da cidade.
Player com vídeo da matéria exibido na TV,
mas o conteúdo está indisponivel
Senadores que integram a CPI da Pedofilia
devem chegar na próxima semana a
Catanduva, a 379 km de São Paulo, para
apurar as denúncias de abuso sexual praticado

-

Interação
Segundo a ministra, o problema não é
apenas brasileiro e se espalhou por quase
todas as sociedades do mundo. “Nós
sabemos que a violência sexual contra
crianças e adolescentes não afeta uma
sociedade apenas, afeta varias dimensões e
vários países do mundo, para não dizer todos.
Para enfrentar é preciso cooperação dos
municípios e estados. Nós temos de deixar
claro que uma das formas de combater essa
questão é impedir que haja uma ocultação
desse delito”, disse.
Para entidades ligadas ao governo e
organizações não-governamentais, o
carnaval é um período de preocupação,
pois o risco de exploração e abuso sexual
de menores aumenta.
Para denunciar casos como esses, moradores
da capital pernambucana podem ligar para
(81) 3421-9595.
-

-
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por adultos contra crianças da cidade.

02/03

Crianças reconhecem mansão de suposto pedófilo em
Catanduva

Player com vídeo da matéria exibido na TV,
mas o conteúdo está indisponivel
O pai de uma das supostas vítimas de
pedofilia em Catanduva, a 379 km de São
Paulo, contou nesta segunda-feira (2) que a
filha reconheceu a mansão onde teria sido
levada e sofrido abuso sexual. Além dela,
mais dois menores participaram do
reconhecimento do imóvel.
Player de vídeo indisponível

03/03

Borracheiro acusado de pedofilia é ameaçado na
prisão, diz senador

Denunciado pelo Ministério Público por
pedofilia, o borracheiro de 46 anos está em
uma sala separada do Centro de Detenção
Provisória de São José do Rio Preto, a 438
km da capital. Ele é acusado de abusar e tirar
fotos de crianças da cidade vizinha
Catanduva. “Nem no seguro ele está. Foi
colocado em uma sala isolada”, contou o
senador Magno Malta, presidente da CPI da
Pedofilia.

O objetivo da visita é saber
como estão as investigações.
“Sou solidário à causa de vocês
e vamos trabalhar para fazer
Justiça”, afirmou Malta a um
grupo de mães que dizem que
seus filhos foram vítimas de
pedófilos. Assim que chegou,
antes mesmo de entrar na sala
da juíza, o senador pediu um
levantamento das famílias que
necessitam de assistência.
O Ministério Público (MP) de
São Paulo pediu nesta segunda
sigilo no processo. O objetivo é
“preservar a intimidade e a
integridade moral das pessoas
envolvidas, principalmente das
crianças e adolescentes
vítimas”, segundo informou o
MP em nota no início da tarde.
Malta esteve na cadeia e
conversou com o borracheiro, a
quem chamou de “cafetão”.
“Dei a ele uma semana para
pensar. Mas, falando ou não, os
comparsas dele estarão presos.
É um cafetão que aliciava
crianças da periferia”, afirmou
o senador, que voltou para
Brasília no início da tarde.
“Ele não tinha noção da
situação dele e mostrei em que
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buraco se meteu”, afirmou
Malta
04/03

04/03

05/03

Médico diz que gravidez de menina de 9 anos foi
interrompida

A gravidez da menina de 9 anos, que teria
sido abusada pelo padrasto, foi interrompida
na manhã desta quarta-feira (4). Segundo o
diretor médico do Centro Integrado de Saúde
Amaury de Medeiros, da Universidade de
Pernambuco (Cisam/UPE), Sérgio Cabral, os
dois fetos foram expelidos.

Padrastos são principais suspeitos de abuso sexual,
diz pesquisa

Uma pesquisa feita pelo Centro de Estudos
Superiores de Maceió (Cesmac) indicou que
o abuso sexual de crianças e adolescentes
geralmente é cometido por pessoas
conhecidas da vítima. Segundo reportagem da
Agência Brasil, o levantamento foi feito com
base em denúncias apresentadas na cidade
entre 2002 e 2007 e mostra que o padrasto
aparece em primeiro lugar como agressor.

Após sofrer aborto, menina de 9 anos passa bem

A menina de 9 anos que teve a gravidez de
gêmeos interrompida, no Recife, deve receber

-

Criado em 2003, o Disque 100,
que registra casos de violência
contra crianças e adolescentes,
já encaminhou quase 90 mil
denúncias em todo o Brasil. Só
neste ano, já foram 4,7 mil
registros, 31% deles relativos à
violência sexual, 35% à
negligência e 34% a casos de
violência física e psicológica.

-

Segundo o advogado, a mãe estava sendo
orientada por entidades, para que o aborto
fosse feito. “Essas organizações poderiam
orientar e tentar ajudar a mãe o máximo
possível para que a gravidez fosse levada
adiante, até o momento de uma cesariana”,
diz Miranda. “É a lei de Deus, ‘não
matarás’. Consideramos que é um
assassinato.”
Segundo o Imip, como não havia risco de
vida imediato para a menina, ela foi
liberada. Entretanto, a assessoria informou
que a gestação era considerada de alto
risco por causa do porte da criança, que
tem 1,33 metro e 36 quilos.
O professor afirmou que abuso sexual é
diferente de pedofilia. "A pedofilia é um
distúrbio. O pedófilo é aquele que tem um
comprometimento mental, que tem um
desejo incontrolável por criança. Nem todo
mundo que abusa sexualmente de uma
criança sofre desse distúrbio que é a
pedofilia."
De acordo com ele, o aumento no número
denúncias de abusos abuso sexual de
crianças e adolescentes nos últimos anos
não reflete o crescimento do número de
casos e sim a conscientização da sociedade.
"O abuso sempre houve. O que nós estamos
presenciando agora, principalmente com a
ajuda da mídia em divulgar o abuso sexual
para a sociedade, é um maior esclarecimento
das famílias, principalmente para que a mãe e
outros familiares possam estar atentos para
fazer denúncia", avaliou Liércio.
Na quarta-feira (4) o arcebispo de Olinda e
Recife, Dom José Cardoso Sobrinho,
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alta nesta quinta-feira (5). Na parte da manhã,
ela passou por uma avaliação no hospital
onde está internada. Segundo os médicos, ela
passa bem, está tranquila e deve receber alta
na parte da tarde.

excomungou da Igreja Católica os médicos
e todas as pessoas envolvidas na
interrupção da gravidez, por entender que
este procedimento é contra as leis de Deus.
De acordo com o médico Olímpio Moraes, se
a gravidez continuasse, a saúde da menina
poderia ser seriamente comprometida. “O
risco poderia ser até de morte, ou uma
sequela definitiva, fazendo com que ela não
pudesse mais engravidar”, diz
O arcebispo considera que houve crime. “A
lei de Deus está acima da lei humana.
Quando a lei dos homens é contrária à lei
de Deus, esta lei não tem nenhum valor”,
diz o arcebispo.

05/03

80% dos responsáveis por abuso de crianças em PE
conhecem vítima

O caso de duas meninas grávidas, em
Pernambuco e no Rio Grande do Sul, revelam
uma triste estatística brasileira. O aumento da
violência contra crianças por parte de quem
deveria protegê-las. Uma delas disse que
sofreu abuso por parte do padrasto. A outra,
pelo pai adotivo. Só em Pernambuco, oito em
cada dez são abusadas por pessoas da família
ou próximas a ela.

O caso de duas meninas grávidas, em
Pernambuco e no Rio Grande do Sul,
revelam uma triste estatística brasileira
O aumento da violência contra crianças por
parte de quem deveria protegê-las.
Com 33 quilos e 1,36 de altura, a menina
não tinha estrutura física para ter os
bebês. "O risco maior seria levar a
gravidez adiante, porque não saberíamos
como iria se comportar o aparelho genital
dessa criança com dois fetos. Ela poderia
ter eclampsia, pré-eclampsia, entrar em
trabalho de parto prematuro e outras
complicações", diz o médico Sérgio Cabral.
De acordo com a Polícia Civil de
Pernambuco, 80% dos casos contra crianças e
adolescentes acontecem dentro de casa, e são
praticados por pessoas da própria família ou
muito próximas. Na maioria das vezes, as
vítimas sofrem as agressões em silêncio.
Elas recebem ameaças ou preferem
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guardar segredo. A Igreja Católica
condenou o aborto e o arcebispo de Olinda
e Recife, dom José Cardoso Sobrinho,
excomungou os médicos e a mãe da
menina. "O fim não justifica os meios. É
uma coisa boa fazer o possível para salvar
a vida da mãe, mas eu não posso eliminar a
vida de outro inocente. Esse é o princípio, a
doutrina moral da igreja", afirma.
18/05

Policia Federal prende dez pessoas suspeitas de
pedofilia na web

A Polícia Federal prendeu dez pessoas em
flagrante nesta segunda-feira (18) durante a
Operação Turko, deflagrada nesta manhã em
20 estados e no Distrito Federal para
combater pornografia infantil na internet.
Para realizar a operação, a PF quebrou o
sigilo de 3.265 perfis do Orkut.

O presidente da CPI da Pedofilia,
Magno Malta (PR-ES), criticou
nesta segunda as operadoras
telefônicas que, segundo ele,
têm dificultado o acesso a
dados pessoais de supostos
pedófilos que agem no Brasil

Foto dos integrantes da CPI da Pedofilia

18/05

Oito suspeitos de pedofilia já foram presos pela
operação Turko, diz PF

A Polícia Federal informou nesta segundafeira (18) que oito pessoas já foram presas em
flagrante durante a Operação Turko,
deflagrada nesta manhã em 20 estados e no
Distrito Federal para combater o crime de
pornografia infantil na internet.
Foto dos integrantes da CPI da Pedofilia

Esta é a primeira grande
operação após a publicação da
Lei 11.829, que alterou o
Estatuto da Criança e do
Adolescente e tornou crime a
posse de material pornográfico
infantil. A operação é uma das
ações que marcam o Dia
Nacional de Luta contra o Abuso
e Exploração Sexual de Crianças
e Adolescentes, celebrado nesta
segunda-feira. A data foi
instituída pela Lei Federal nº
9970/00 e lembra um crime
bárbaro que chocou todo o país e
ficou conhecido como o “Crime

De acordo com o delegado de Repressão de
Crimes Cibernéticos da PF, Carlos Eduardo
Sobral, a operação foi batizada em alusão ao
site de relacionamentos Orkut, criado por um
engenheiro turco. Todos os perfis abertos
tinha sido denunciados por supostamente
conter conteúdo de pornografia infantil.
Apesar do sucesso da Operação Turko, que
pretende cumprir até o fim do dia 92
mandados de busca e apreensão, Malta
destacou que o número de mandados seria
“muito maior” caso as teles colaborassem
mais com as investigações.
De acordo com o delegado, a operação,
batizada em alusão ao site de relacionamentos
Orkut, foi deflagrada após a quebra de 3.265
perfis do Orkut – denunciados por
supostamente conter conteúdo de
pornografia infantil.
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Araceli”, ocorrido em 1973, em
Vitória.

O delegado Carlos Eduardo
Sobral adiantou que, no
máximo até a semana que vem,
mais quatro projetos serão
enviados para o Congresso
Nacional para tratar
especificamente do assunto. Ele
acrescentou que a operação
deflagrada nesta segunda não
se trata de um ato isolado,
afirmando que a PF deve realizar
novas operações para combater
a prática.
18/05

ONG de SP promove marcha contra abuso sexual em
crianças e adolescentes

Uma Organização Não-Governamental
(ONG) que oferece trabalho assistencial e
psicológico a alunos carentes de escolas
públicas de São Paulo pretende reunir, nesta
segunda-feira (18), pelo menos 1.500 pessoas
para uma marcha de 1 km no Dia Nacional de
Combate ao Abuso e Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes.
Foto de crianças brincando

Afirmou. “O objetivo da
marcha é conscientizar as
pessoas sobre esses problemas
que existem bem perto de nós.”

Além da capital paulista, várias cidades do
Brasil realizam ações por conta da data,
criada como lei federal em 2000 para
protestar contra a morte de Araceli Cabrera
Sanches, menina de 8 anos de idade que
também foi espancada, drogada e
estuprada por jovens de famílias ricas. O
crime, cometido em 1973, em Vitória, no
Espírito Santo, causou comoção à época.
À frente da ONG Makanudos de Javeh,
fundada em 2002, Thiago Torres
desenvolve trabalhos educacionais e de
apoio para alunos de 13 escolas que já
relataram ter sido vítimas de atos
promíscuos e violência física ou sexual
praticados por adultos. “A ONG foi
fundada justamente por causa dos altos
índices de criminalidade, abusos e pedofilia
contra menores de 18 anos na Zona Sul de
São Paulo”, disse Torres ao G1.
Só em três dessas escolas, conta Torres,
foram mais de 20 denúncias de abuso
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sexual praticados por adultos contra
crianças. “A violência ocorre dentro de
casa, por um tio, avô pai, irmão ou até fora
de casa, por homens mais velhos. Muitas
vezes, o abuso é consentido pela criança.
Temos casos de homens de 40 anos que
namoram e mantêm relação sexual com
garotas de 12, 13 anos. Isso é um absurdo”,
24/06

Idoso é preso ao atacar garota em Rondônia

30/09

CCJ do Senado aprova lei que altera prazo de
prescrição de pedofilia

09/10

Câmeras que flagaram estupro em Botucatu já
ajudaram a esclarecer morte.

Idoso de 74 anos foi preso em flagrante, nesta
quarta-feira (24), a poucos metros de uma
escola pública em Ji-Paraná (RO). Segundo a
polícia, ele arrastava uma garota de 15 anos
pelos braços quando foi detido.
Foto da viatura policial
A Comissão de Constituição e Justiça do
Senado aprovou nesta quarta-feira (30) um
projeto que altera o prazo de prescrição de
crimes de pedofilia. O projeto determina que
o prazo de prescrição dos crimes sexuais
contra crianças e adolescentes só acontece
após a vítima completar 18 anos. O projeto
precisa passar ainda pelo plenário do Senado
e depois pela Câmara para virar lei.

As câmeras de segurança que ajudaram a
polícia de Botucatu, no interior de São Paulo,
a identificar e prender o homem suspeito de
estuprar uma adolescente de 16 anos são as

-

-

-

O presidente da CPI da Pedofilia, Magno
Malta (PR-ES), destacou que a lei atual inibe
as denúncias. Atualmente, a prescrição
começa a contar da data do crime. O projeto é
fruto da CPI da Pedofilia. O relator, Aloízio
Mercadante (PT-SP), fez elogios à proposta,
que foi aprovada por unanimidade.
Após a aprovação, Joanna afirmou que o
momento amenizava o que sentia em relação
à violência sexual de que foi vítima. “Agora
tudo está fazendo sentido. Se precisei
passar por isso tudo, ser processada, ser
chamada de mentirosa, isso não importa
mais porque o bem maior está sendo feito”.
Ela destacou que após ter vindo a público
revelar o seu caso tem recebido e-mails de
diversas mulheres contando dramas
parecidos.

-.

De acordo com o boletim de ocorrência,
apesar do abuso, não houve o ato sexual.
“Atos libidinosos contra a vitima já
configuram por si só a pratica do crime de
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únicas armas contra o crime durante a
madrugada na praça Comendador Emílio
Peduti, de acordo com taxistas que trabalham
no local.

05/11

10/12

Menino de 8 anos sofre abuso e é queimado com óleo
na Bahia

CPI da Pedofilia em SP propõe criação de
‘depoimento único’ a vítimas de abuso

Um menino de 8 anos sofreu abuso, foi
espancado e queimado com óleo quente em
Itagimirim (BA). Os suspeitos do crime são
adolescentes com idades entre 11 e 15 anos.
Foto das costas do menino queimadas com
óleo quente
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
criada pela Câmara Municipal de São Paulo
para apurar casos de pedofilia sugeriu no
relatório final apresentado na manhã desta
quinta-feira (10) a criação do ‘depoimento
sem medo’. Segundo os vereadores, o
objetivo é fazer com que a criança que sofreu
abusos dê apenas um depoimento sobre a
violência, que seria gravado ou repassado a
um psicólogo.

estupro. E ainda com a qualificadora de a
vítima ser menor de 18 anos”, explicou a
delegada Simone Sampaio
"Ele perguntou se eu sabia andar de moto.
Dai eu fui meio que andando assim. Daí eu
peguei o celular e deixei discado o 190. Eu
ia tipo discar assim, chamar. Daí ele
roubou o celular da minha mão. Daí ele me
levou", contou a jovem
-

-

-

O texto final foi aprovado nesta quinta e
contém, ainda, diversas sugestões para a
melhora da eficácia no combate e na
prevenção à violência sexual contra
crianças e adolescentes.
Todas as medidas apresentadas precisam
de uma verba específica, segundo o tucano.
Por isso, entrou no relatório a proposta de
criação de uma rubrica orçamentária para o
combate à violência sexual infanto-juvenil.
“Esses recursos são fundamentais para o
combate a essa violência.”

Foto dos integrantes da CPI da Pedofilia

G1 2010 – MODOS DE DIZER
Data
14/01

Manchete
Preso dono de creche suspeito de abuso sexual na
Zona Norte

Mostração (descrição)
Em operação realizada no início da manhã desta
quinta-feira (14), policiais da Delegacia da
Criança e do Adolescente Vítima (Dcav)
prenderam um suspeito de violência sexual contra

Sedução (avaliação positiva

Interação

ou negativa)
-

-
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crianças. O suspeito seria diretor e dono de uma
creche na Tijuca, na Zona Norte do Rio.
Ele foi preso em casa, também na Tijuca, em
cumprimento de um mandado de prisão
preventiva após denúncia de cinco pais de
crianças. Ele teria abusado sexualmente de
crianças entre 4 e 6 anos de idade.

26/01

Estudo revela aumento no número de crimes
sexuais no Rio

Player de vídeo com matéria da TV indisponível
A organização Rio Como Vamos antecipou nesta
terça-feira (26) a nova edição do Sistema de
Indicadores da cidade do Rio. O estudo, que
abrange sete áreas, entre elas educação, violência
e saúde, revela o aumento do número de registro
dos crimes sexuais em quase todas as áreas do Rio
estudadas. Na capital, o número foi de17 por cem
mil habitantes, registrado em 2007, para 20
registros por cem mil habitantes em 2008.

Os dados da pesquisa
mostram que apenas nas
regiões de São Cristóvão,
Portuária, Madureira e
Inhaúma, o índice
apresentou uma melhora.
No entanto, a Zona
Portuária e Madureira
ainda são consideradas
precárias no indicador.
A pesquisa mostra também
uma melhora nos
indicadores de agressão à
mulher, a idosos e à criança.
Segundo a pesquisa, nos três
itens, o número de
internações da rede pública
decorrentes deste tipo de
agressão baixou na maioria
das regiões.
Os piores registros vieram
das áreas classificadas como
Botafogo e como
Copacabana, na Zona Sul do
Rio, e como Tijuca, na Zona
Norte da cidade. Em
Botafogo, quase 40% dos
alunos foram reprovados e em
Copacabana e na Tijuca,

-
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05/02

Justiça nega habeas corpus a suspeito de pedofilia
em creche na Tijuca

19/02

Policia tem imagens de local por onde criança
passou antes de ser morta

24/02

Disque-Denuncia oferece R$ 1 mil por informação
de menina morta no aterro

24/03

Monitor de abrigo municipal é preso sob suspeita
de abuso sexual no RS

Os desembargadores da 2ª Câmara Criminal do
Tribunal de Justiça do Rio negaram, por
unanimidade, o pedido de habeas corpus feito pela
defesa do suspeito de abusar sexualmente de
crianças de 4 a 6 anos em uma creche na Tijuca,
Zona Norte do Rio. A informação é do Tribunal
de Justiça.
Foto do acusado sendo preso
Policiais da Divisão de Homicídios da Barra da
Tijuca conseguiram nesta sexta-feira (19) imagens
que podem ajudar na identificação do assassino da
menina de 9 anos, encontrada morta durante o
carnaval.
O Disque-Denúncia oferece, a partir desta quartafeira (24), uma recompensa de R$ 1 mil para
quem der informações sobre o autor da morte da
menina Raissa de Souza da Silva, de 9 anos,
encontrada com sinais de enforcamento e
violência sexual no domingo de carnaval (14),
ainda com a fantasia, no Aterro do Flamengo, nas
proximidades do Museu de Arte Moderna, Zona
Sul do Rio.
Imagem de um cartaz que oferece a recompensa
de 1 mil
Um monitor de um abrigo municipal para crianças
foi preso, nesta segunda-feira (22), sob a suspeita
de ter cometido abuso sexual contra pelo menos
três crianças em Uruguaiana (RS).

houve cerca de 37% de
reprovação.
-

-

-

-

-

As denúncias para localizar o suspeito
podem ser feitas pelo telefone 2253-1177.
Não é preciso se identificar. O anonimato é
garantido.

-

Andréa Trojan, diretora do Centro de
Atenção à Criança de Uruguaiana (Cacau),
disse ao G1 que o caso segue em segredo
de Justiça e que não poderia se pronunciar
sobre o ocorrido e nem sobre a prisão do
monitor.
disse o promotor ao G1
"Ele já foi ouvido e nega o envolvimento
no crime. O que mais impressiona é a
convergência dos relatos das três
vítimas, todas do sexo masculino.
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09/04

Preso padrasto suspeito de engravidar menina de 10
anos

Foi preso na quinta-feira (8) o padrasto suspeito
de violentar e engravidar uma menina de 10 anos,
em Jaboatão dos Guararapes (PE). De acordo com
a polícia, a criança sofria abusos há dois anos. Em
depoimento, o padrasto teria confessado que
mantinha relações sexuais com a menina.

12/04

Menina de 10 anos estuprada recebe alta após
aborto em Pernambuco

A gravidez de uma menina de 10 anos, que teria
sido estuprada pelo padrasto, foi interrompida na
tarde de sábado (10) no Centro Integrado de
Saúde Amaury de Medeiros (Cisam), no Recife.
Segundo a enfermeira chefe Cristiane Moraes, o
procedimento foi autorizado pela Justiça de
Pernambuco, de acordo com a Portaria
Regulamentadora 1508/2005 do Ministério da
Saúde.
"A menina foi levada para um hospital em
Jaboatão dos Guararapes (PE), na quarta-feira (7),
por ter sentido dores abdominais. Ela tinha
acabado de manter relação sexual com o padrasto.
Fizemos todos os exames necessários e coletamos
material genético para confirmar a conjunção
carnal."

18/05

06/07

Marcha lembra Dia de Combate á violência sexual
contra crianças

Policia conclui apuração de denúncia de violência

Foto da frente do hospital Cisam
Acontece na tarde desta terça-feira (18), em São
Paulo, um ato público para marcar a passagem do
Dia Nacional de Combate à Violência Sexual
contra Crianças e Adolescentes. A marcha
acontece por volta das 14h. A concentração será
na Praça da Sé. De lá, os manifestantes seguem
em direção ao Vale do Anhangabaú, no Centro.
Player de vídeo com matéria da TV indisponível
A Polícia Civil concluiu, na semana passada, o

-

-

Segundo o depoimento deles, o monitor
abordava as crianças quando dormiam ou
quando estavam no banho", disse o
promotor ao G1.
diz ao G1 a delegada Mariana Vilas Boas,
da GPCA
“Em depoimento prestado à polícia, a mãe
afirmou que não desconfiava dos abusos.
Já a menina disse que não contou nada
porque o padrasto ameaçava matar a
mãe”, diz ao G1 a delegada Mariana Vilas
Boas, da GPCA.
Em depoimento, o padrasto teria
confessado à polícia que mantinha relações
sexuais com a menina desde 2008.

-

-

-
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sexual contra adolescente

04/12

Violência contra menina sequestrada em SP
impressiona especialistas

auto de apuração de ato infracional sobre uma
denúncia de violência sexual contra uma
adolescente de 13 anos, em Florianópolis. De
acordo com o Ministério Público, o auto é
apresentado em casos que envolvem menores de
idade e equivale a um inquérito policial.
De acordo com Nivaldo Claudino Rodrigues,
diretor de polícia da Grande Florianópolis, os
suspeitos de estuprar a menina são dois
adolescentes de 14 anos. O ato infracional contra
a garota teria ocorrido em 14 de maio, no
apartamento de um dos suspeitos.
A violência vivida pela menina de oito anos
mantida por duas semanas em cárcere privado e
sob agressão sexual de um homem adulto,
namorado da prima que a sequestrou,
impressionou até mesmo profissionais que estão
acostumados a lidar com vítimas de violência.
Presa dentro de um guarda-roupa, a menina só
conseguiu escapar do cativeiro porque achou um
aparelho de telefone celular esquecido pelo
sequestrador e acionou a polícia, que a libertou no
domingo (28). A prima dela, adolescente, foi
recolhida à Fundação Casa. O homem que a
agrediu, foragido da Penitenciária de Tremembé,
continua à solta.
Foto da menina com o policial, o rosto não
aparece

-

A violência vivida pela menina de oito
anos mantida por duas semanas em cárcere
privado e sob agressão sexual de um
homem adulto, namorado da prima que a
sequestrou, impressionou até mesmo
profissionais que estão acostumados a
lidar com vítimas de violência
Mestre em saúde materno-infantil e
integrante do núcleo de violência sexual do
Hospital Pérola Byington, a psicóloga
Daniela Pedroso disse ao G1 que atende
dezenas de vítimas por dia, mas nunca viu
nada parecido em mais de uma década
de experiência. Daniela comparou o
episódio ao enredo do filme "Silêncio dos
Inocentes" (1991), no qual as vítimas são
encarceradas por um maníaco. "Essa é
uma situação atípica e de extrema
violência. Esse caso foge muito do
padrão", afirmou.
A psicóloga e o psiquiatra são unânimes
ao afirmar que a menina precisa de
tratamento adequado, sob pena de ficar
doente agora ou mais tarde, quando adulta.
"O abuso sexual é uma violência muito
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grave porque é uma atitude de imposição
muito forte, um evento muito traumático. O
poder que tem de desestruturar uma pessoa,
no caso uma criança, que ainda tem menos
recursos, é muito grande. Há grande chance
de que essa criança possa desenvolver já no
primeiro mês um quadro de transtorno de
estresse agudo ou em algum tempo
transtorno de estresse pós-traumático",
disse o professor Mello.
"A gente sabe que o abuso sexual é um
fator de risco para o desenvolvimento de
doença mental muito grande. Pode ficar
doente agora ou criar uma marca que pode
fazer que ela tenha problema mais tarde",
complementou. Segundo Mello, entre os
adultos atendidos pelo Prove o maior fator
de impacto são assaltos a mão armada.
Entre as crianças, é a violência sexual.
A psicóloga Daniela afirma que "se não
forem cuidados, vítimas de violência
sexual podem apresentar dificuldades de
relacionamento interpessoal, maior risco de
envolvimento com drogas lícitas e ilícitas,
gravidez na adolescência, comportamentos
à margem da sociedade e episódios de
depressão ao longo da vida."
O tratamento, entretanto, pode atenuar as
marcas da violência, embora seja quase
impossível apagá-las. "É possível se
minimizar os efeitos da violência sexual
sofrida, desde que a criança receba
acompanhamento psicológico e sinta-se
acolhida e amparada por sua família,
comunidade e escola", disse Daniela
Pedroso. De acordo com ela a abordagem
psicológica é realizada através de
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atividades lúdicas, que envolvem
brincadeiras, jogos e atividades gráficas.
O professor Mello afirma que o tratamento
deve começar o quanto antes. "Não é
possível apagar da memória, sempre vai ter
essa experiência. Mas muitas vezes a gente
consegue fazer com que no curso do
tratamento a pessoa até consiga sair mais
forte de uma coisa traumática desse tipo.
Tem de ser tratado o quanto antes. A
abordagem é multiprofissional, com
médico, psicólogo, assistente social,
psicoterapia e às vezes até medicação",
afirmou.
16/12

CPI da Pedofilia deve terminar sem pedir
indiciamentos

A CPI da Pedofilia apresenta nesta quinta-feira
(16) relatório final em que deve deixar de fora
pedidos de indiciamentos de pessoas investigadas
por suspeita de exploração sexual contra crianças
e adolescentes. A comissão investigou denúncias
de crimes em noves estados por quase três anos.
Foto de integrantes da CPI da Pedofilia

O relatório final, de 1.995 páginas e ao
qual o G1 teve acesso, relaciona casos de
pedofilia e ações feitas pelas polícias em
noves estados – Goiás, Roraima, Pará, São
Paulo, Espírito Santo, Piauí, Amazonas,
Alagoas e Bahia.
“Conclui-se, assim, que o componente
sexual foi o principal motivo das ações.
Isso demonstra cabalmente que a pedofilia
pode produzir atentados não só à liberdade
e dignidade sexual de crianças e
adolescentes, como também levá-las ao
extermínio físico”, diz trecho do relatório.
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Manchete
Padrasto e mãe são presos suspeitos de estupro de
criança em SC

Mostração (descrição)
O padrasto e a mãe de uma menina de 12
anos foram presos em Iporã do Oeste (SC),
por suspeita de estupro, na segunda-feira
(28). Eles foram detidos por agentes das
delegacias de Maravilha (SC) e Iporã do
Oeste, que cumpriam os mandados de prisão
temporária.

Sedução (avaliação positiva
ou negativa)
-

Interação
Ainda de acordo com a polícia, a mãe sabia
que a filha sofria violência sexual e não fez
nada. Há poucos dias, a menina visitou
uma tia e comentou o que acontecia com
ela. A tia denunciou o casal ao Conselho
Tutelar, que acionou a Polícia Civil.

A menina teria pedido uma mochila de
presente ao padrasto, que prometeu o objeto
caso ela mantivesse relações sexuais com ele.
A garota estaria sofrendo abusos desde esse
fato.
27/04

Homem vestido de palhaço é preso suspeito de abusar
de criança em SP

18/05

MP-BA lembra dia de combate á exploração sexual de
crianças

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante
suspeito de abusar sexualmente de uma
menina de 7 anos na tarde desta quarta-feira
(27), dentro de uma escola municipal em
Cravinhos, no interior de São Paulo. O
homem e um amigo estavam vestidos de
palhaço e foram até a escola para divulgar um
show na cidade. Eles fazem parte de um
grupo do Rio Grande do Sul que promovia
espetáculos em várias localidades da região.
Para marcar o Dia Nacional de Combate ao
Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes, o Ministério Público da Bahia
promove nesta quarta-feira (18), no auditório
da sede da instituição, no bairro de Nazaré, o
“Seminário 18 de Maio. Esquecer é permitir.
Lembrar é combater”.

-

De acordo com o Ministério
Público, o quadro da
violência sexual contra
crianças e adolescentes na
Bahia tem crescido de
forma preocupante. Em
2005, foram registradas 225
denúncias; em 2006 este
número aumentou para 467.
Já em 2007, o Caopjij

Além das imagens, Saverio diz que os
depoimentos da vítima e de uma professora
são convincentes. “Ele disse para a gente
que não praticou (o crime). Mas pelo
depoimento da vítima e da professora da
escola, temos certeza de que ele praticou,
sim. Não há uma pessoa que tenha visto,
mas pelo rico depoimento da própria vitima
não temos duvida de que ele praticou o
ato”, afirma o delegado.
Origem da data
Em 18 de maio de 1973, uma menina
capixaba foi sequestrada, espancada,
estuprada, drogada e cruelmente
assassinada. Seu corpo apareceu seis dias
depois desfigurado por ácido, e os seus
agressores nunca foram punidos. A data
ficou instituída como o “Dia Nacional de
Combate ao Abuso e à Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes” a partir da
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18/05

DF é líder em denuncias de violência contra crianças
e adolescentes

O Distrito Federal está em primeiro lugar no
ranking nacional de denúncias de violência
contra crianças e adolescentes por habitantes.
Entre maio de 2003 e março de 2011, o
Disque 100, mantido pela Secretaria de
Direitos Humanos da Presidência da
República, recebeu 3.782 denúncias no DF,
número que corresponde a 147,56 registros
para cada 100 mil pessoas.
Foto da carreata

15/06

Porteiro de escola de Itabuna (BA) é suspeito de
abusar criança de 9 anos

A polícia no município de Itabuna, sul da
Bahia, investiga a denúncia de estupro contra
uma criança de nove anos. O principal
suspeito pelo crime é o porteiro de uma
escola no bairro Nova Califórnia

recebeu, da Secretaria
Especial de Direitos Humanos
da Presidência da República
(SEDH), 1.229 relatos de
casos de violência sexual; em
2008, foram registradas 1.646
denúncias e, em 2009, 1.585.
Acordo
As secretarias de
Desenvolvimento Social e
Transferência de Renda
(Sedest) e de Turismo (Setur)
firmaram nesta quarta-feira
(18) um acordo com o
Sindicato dos Taxistas do DF
e com representantes do setor
hoteleiro para reduzir a
exploração de crianças e
adolescentes no Distrito
Federal.
A campanha tem como foco
os profissionais que
trabalham diretamente com
turistas, e busca incentivar
que esses profissionais
denunciem possíveis casos
de abuso sexual de menores.
"Essa é uma iniciativa que
coloca o GDF sintonizado
com as políticas nacionais de
combate à exploração de
crianças e adolescentes",
afirmou a secretária de
Desenvolvimento Social,
Arlete Sampaio
-

aprovação da Lei Federal nº. 9.970/2000.

-

-
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16/06

Criança revela abuso sexual ao tentar fugir para outra
cidade na Bahia

13/07

Menores vitimas de violência terão atendimento
especial no DF

03/08

Policia captura suspeito de abusar de pelo menos 13
crianças no Ceará

A delegada informa que o fato aconteceu há
um ano, mas que só esta semana a criança fez
a denúncia. Em depoimento à polícia, a
vítima disse não conseguir dormir por conta
de pesadelos frequentes. A criança foi
encaminhada para o Creas (Centro de
Referência Especializado em Assistência
Social).
Um homem de 46 anos está detido na
carceragem da delegacia de Itapebi,
município ao sul da Bahia, suspeito de abuso
sexual à filha de 12 anos. A denúncia foi
realizada pela própria criança, após ter
solicitado a um taxista que a levasse até
Itabuna, cidade vizinha.
De acordo com o delegado, o taxista
desconfiou do pedido e chamou um policial,
que estava próximo ao local. Ao ser
indagada, a criança contou que queria
fugir por conta de abusos sofridos e citou
carícias nas pernas e beijo na boca,
conforme relata ocorrência da polícia.
O Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) completa nesta quarta-feira (13) 21
anos. Para comemorar a data, a Polícia Civil
do Distrito Federal lançou nesta quarta o
projeto “Policial Amigo”, que tem ações
voltadas para crianças e adolescentes vítimas
de abuso e maus- tratos. Agora, as crianças
que forem atendidas na Delegacia Especial de
Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA)
serão recebidas em uma sala especial, com
recursos lúdicos, e levarão para casa um
ursinho de pelúcia. Cerca de dois mil
brinquedos já foram arrecadados.
Um suspeito de abusar de pelo 13 crianças na
cidade de Pindoretama, Região Metropolitana
de Fortaleza, foi preso nesta terça-feira (23),
em Juazeiro do Norte, no Sul do Ceará.

-

-

-

Para conscientizar a população a respeito
de como os abusos acontecem, a Polícia
Civil lançou também uma cartilha que deve
ser distribuída para professores e em
eventos realizados pela PC. No encarte há
dicas de como perceber sinais de maustratos no corpo da criança e sintomas
psicológicos, como desconfiança dos
adultos, choro sem motivo aparente, baixa
autoestima e desatenção.

-

-
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Segundo a delegada de Pindoretama, Ana
Cristina, o suspeito é natural de Juazeiro do
Norte e policiais investigam se ele cometeu
algum caso de pedofilia na cidade natal.
A delegada de Pindoretama descreve o
agricultor como "um homem acima de
qualquer suspeita". Ele era agricultor
cadastrado e frequentava a igreja da cidade.

28/08

Menina de 4 anos é abusada sexualmente no sertão da
Paraíba

Vídeo com noticia da TV indisponível, fotos
da viatura e de uma peça íntima infantil
encontrada na casa do acusado
Uma menina de 4 anos foi encontrada no
final da manhã deste domingo (28) em um
matagal da cidade de Cajazeiras, no sertão da
Paraíba, localizada a 461 km de João Pessoa.
Segundo informações da delegacia da cidade,
a mãe da criança relatou que a menina havia
desaparecido durante a madrugada e ela só
percebeu pela manhã.

-

-
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