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Por suspeita de 
superfaturamentos em 

medicamentos e 
hospitais de 
campanha, o 
processo de 

impeachment contra 
o governador Wilson 

Witzel (PSC) foi 
publicado nesta 
segunda-feira no 

Diário Oficial do Rio de 
Janeiro. 

A Covid-19 pode deixar 
sequelas permanentes 
nas pessoas que foram 

infectadas pelo novo 
coronavírus, afirma o 
infectologista Ralcyon
Teixeira, do hospital 

Sírio-Libanês. 

As empresas aéreas 
Azul e Latam anunciam 
o compartilhamento de 

voos e acordo de 
programa de fidelidade 
(codeshare), para se 

adaptarem a nova 
realidade da pandemia e 

pós-pandemia. 

A Caixa Econômica 
Federal paga 1ª parcela 
do auxílio para mais 2,4 

milhões nesta terça-
feira.

O depósito é  feito na 
conta poupança digital 

dos beneficiários, mas o 
calendário de saque em 

dinheiro começará no dia 
6 de julho.

O Brasil teve uma 
alta de 8% no 

número de 
assassinatos em 
abril deste ano em 
comparação com o 
mesmo período do 

ano passado

O Rio de Janeiro 
implanta, a partir desta 
quarta-feira, a Fase 2 da 

reabertura gradual da 
cidade, prometida pelo 
prefeito Marcelo Crivella 
(Republicanos) para ser 

concluída em seis etapas. 
O futebol vai voltar, mas 

sem público

A Caixa Econômica 
Federal paga hoje a 
terceira parcela do 

Auxílio Emergencial 
para 1,9 milhão 
beneficiários do 
Bolsa Família.

A primeira partida oficial 
de futebol após a 

chegada da pandemia no 
Brasil será realizada hoje 

às 21h, no Maracanã. 
Flamengo e Bangu jogam 

em um estádio sem público 
e que ainda abriga um 

hospital de campanha para 
doentes com Covid-19. A 

prefeitura autorizo.
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CONTEXTO NACIONAL

Bolsonaro faz novas críticas à OMS e renova apelos por reabertura
O presidente disse que a instituição internacional tem tido uma postura vacilante 

durante a pandemia da covid-19

O presidente Jair Bolsonaro fez nesta quinta-feira, 18, novas críticas à Organização Mundial da Saúde (OMS). Em transmissão de
vídeo nas redes sociais, o presidente da República disse que a instituição internacional tem tido uma postura vacilante durante a
pandemia da covid-19.

"A OMS fica o tempo todo num vai e vem, a máscara protege, depois não protege, a questão da hidroxicloroquina, 'não vamos mais
sugerir pesquisas', depois volta atrás. Nossa OMS está deixando muito a desejar nessa área. Fala-se tanto em foco em ciência, o
que menos tem de ciência é a OMS, não acerta nada", criticou Bolsonaro.

Na live, o presidente também minimizou discussões recentes causadas por mudanças na divulgação de casos e de mortes da covid-
19 no Brasil. Bolsonaro reclamou da postura da imprensa e se defendeu. "Ninguém tentou maquiar os números sobre mortes do
novo coronavírus", afirmou.

O presidente também renovou apelos a prefeitos e governadores para que se dediquem à reabertura dos comércios locais. "O que
a gente apela para governadores e prefeitos é que busquem uma reabertura do comércio. O Brasil não aguenta mais o 'fique em
casa'", disse o presidente. (leia mais)

https://odia.ig.com.br/brasil/2020/06/5936420-bolsonaro-faz-novas-criticas-a-oms-e-renova-apelos-por-reabertura.html
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BRASIL E A COVID-19

Saúde confirma terceiro dia com registro de mais de 1.200 mortes por Covid-19

O Ministério da Saúde confirmou nesta quinta-feira (18) o terceiro dia seguido com o registro de mais de 1.200 mortes por
Covid-19 no Brasil. Segundo a pasta, foram registradas 1.238 mortes pela doença do novo coronavírus, elevando o total de
vítimas fatais para 47.748.

Foram confirmados 22.765 novos casos da Covid-19, elevando o novo total para 978.142. O Brasil é o segundo país com mais
casos e mortes da doença no mundo, segundo a Universidade Johns Hopkins. O primeiro lugar é ocupado pelos Estados Unidos,
com 2,1 milhões de casos e 118 mil mortes.

As mortes informadas diariamente são as registradas em um período de 24 horas a partir das 16h do dia anterior,
independentemente da data em que tenham ocorrido. Segundo o Ministério da Saúde, das 1.238 mortes confirmadas, 503
ocorreram nos últimos três dias.

O governo federal estima que que 49,3% dos infectados com a doença já tenham se recuperado, o que representa cerca de
482.102 pessoas. Há ainda, de acordo com a pasta, 3.982 mortes que aguardam o resultado de testes laboratoriais pela Covid-
19.

O estado de São Paulo reúne o maior número de casos (192.628) e de mortes (11.846) no país. Na sequência, aparecem o Rio
de Janeiro (87.317 casos e 8.412 mortes), o Ceará (87.273 casos e 5.377 mortes), o Pará (76.623 casos e 4.395 mortes) e o
Maranhão (66.091 casos e 1.607 mortes).
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Relatório Covid-19 https://www.istoedinheiro.com.br/entidades-alertam-para-necessidade-de-manter-vacinacao-na-pandemia/Fonte: Portal UOL– Data: 18/06/2020.

China, EUA e Reino Unido lideram corrida por vacina contra Covid-19, diz OMS

A OMS (Organização Mundial de Saúde) apontou hoje que quatro entre 200 pesquisas para desenvolver uma vacina contra a
covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, estão perto de entrar na terceira fase de testes, a última antes da possível
produção em massa. São duas da China, uma dos Estados Unidos e outra do Reino Unido, segundo explicou a chefe de pesquisa
científica a OMS, Soumya Swaminathan, em entrevista coletiva. A especialista na área apontou que, em cerca de duas semanas,
as quatro candidatas estarão na próxima etapa de desenvolvimento.

Seriam a vacina da companhia farmacêutica AstraZeneca, que recebe colaboração com a Universidade de Oxford, no Reino
Unido; a da Messenger RNA, produzida pelo Centro de Investigação de Vacinas dos EUA e pela companhia Moderna; e duas de
diferentes instituições médicas chinesas. A fase dois da pesquisa de uma vacina implica em provas em uma centena de
pacientes voluntários, enquanto a terceira é ampliada para milhares de pessoas, em um processo que dura, pelo menos, um
ano ou um ano e meio. Centenas de instituições, no entanto, estão tentando acelerar o processo.

"Com sorte, poderíamos ter uma ou duas candidatas exitosas antes do fim deste ano, mas devemos observar os resultados dos
atuais testes clínicos", explicou Swaminathan. A partir da comprovação da efetividade e do início da produção em massa, a
representante da OMS espera que seja possível contar com 2 bilhões de doses em 2021, quando já será possível determinar
que grupos e localidades deverão ser priorizados. Segundo Swaminathan, a agência trabalha com os países-membros para
preparar com antecedência alguns protocolos, em que seja indicado como distribuir a vacina nos primeiros momentos, em que
o estoque ainda seja limitado. (leia mais)

https://www.istoedinheiro.com.br/entidades-alertam-para-necessidade-de-manter-vacinacao-na-pandemia/
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2020/06/18/china-eua-e-reino-unido-lideram-corrida-por-vacina-contra-covid-19-diz-oms.htm
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Relatório Covid-19 https://www.istoedinheiro.com.br/entidades-alertam-para-necessidade-de-manter-vacinacao-na-pandemia/Fonte: Portal UOL– Data:  17/06/2020. 

MPF pede que Justiça obrigue governo do DF a apertar medidas de isolamento

O MPF (Ministério Público Federal) pediu à Justiça Federal, em conjunto com o MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios) e o MPT (Ministério Público do Trabalho), que o governo do Distrito Federal seja obrigado a rever a flexibilização do
isolamento social durante a pandemia do novo coronavírus.

Os órgãos querem que sejam tomadas medidas mais rígidas para fazer o índice de isolamento social no DF chegar a pelo menos
60% da população. No pedido, os MPs ainda solicitaram que o governo distrital se abstenha de editar novas medidas liberando o
funcionamento de serviços não essenciais. "À luz dos dados e parâmetros ora apresentados, e considerando que o isolamento
social no Distrito Federal está atualmente no baixíssimo patamar de 39,35%, impõe-se ao ente distrital, à míngua de outro
critério técnico viável, que adote providências para que atinja o nível de distanciamento mínimo de 60% recomendado pelo CNS
(Conselho Nacional de Saúde)", disseram os órgãos no pedido.

A União também é alvo da ação dos ministérios públicos, que querem que em até cinco dias seja apresentada uma matriz de
risco referencial, ou documento similar, orientando e prestando cooperação técnica e financeira ao DF e a todos os demais
estados.

"O objetivo da medida é que os governos locais sejam ajudados a avaliar as possibilidades e oportunidades de flexibilização do
distanciamento a partir do documento", disse o MPF em nota publicada no site oficial do órgão. No pedido, os procuradores
sugeriram o prazo de 48 horas para que o governo do Distrito Federal implemente as medidas para alcançar os 60% de
isolamento social "até que 'a transmissão de covid-19 esteja com apenas casos esporádicos ou localizados', nos termos do
previsto na Recomendação Temporária da OMS de 16/4/2020“.(leia mais)

https://www.istoedinheiro.com.br/entidades-alertam-para-necessidade-de-manter-vacinacao-na-pandemia/
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/06/17/mpf-pede-que-justica-obrigue-governo-do-df-a-apertar-medidas-de-isolamento.htm
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Relatório Covid-19 Fonte: Portal do Governo de São Paulo– Data: 18/06/2020. 

SÃO PAULO - News

Entenda como é feita a gestão de leitos de UTI em SP durante a pandemia
Governo do Estado ampliou rede de atendimento; hospitais públicos e privados também podem 

ajustar vagas de acordo com a demanda

O Governo de São Paulo está ampliando a rede hospitalar em todo o estado para assegurar atendimento pacientes com
coronavírus. É importante esclarecer que hospitais públicos e privados têm planos de contingência contra a pandemia e ajustam
estratégias diárias em função da demanda. Eventualmente, portanto, leitos extras são ativados para garantir a organização e
assistência da rede de saúde. Esses mesmos leitos também pode ser redirecionados quando, e se necessário, para atendimento
a pacientes de outras doenças.

Antes do início da pandemia, decretada pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março, o estado de São Paulo contava
com 3,5 mil leitos de UTI (Unidade de Tratamento intensivo). Atualmente, são 7.610 unidades. Esse tipo de leito é necessário
para atendimento aos pacientes mais graves da COVID-19. Parte do atendimento é realizada em parceria com hospitais da rede
privada. Em 20 de maio, o Estado anunciou a contratação de 1,5 mil leitos de UTI para atendimento exclusivo de casos suspeitos
ou confirmados de contaminação pelo coronavírus.

A entrega de mais respiradores para hospitais públicos, privados e filantrópicos em todas as regiões do estado também permite
a criação de novos leitos de UTI. Até 15 de junho, o Governo de São Paulo recebeu 2.360 respiradores para ampliar o
atendimento a pacientes graves de COVID-19.

A distribuição dos respiradores adota critérios técnicos e é feita para locais com maior demanda de internações causadas pelo
coronavírus e com estrutura para novos leitos, permitindo ampliação da capacidade de atendimento da rede pública de saúde.
Com a chegada de mais respiradores, a rede permanece em ampliação. (leia mais)

https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/entenda-como-e-feita-a-gestao-de-leitos-de-uti-em-sp-durante-a-pandemia/
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ETAT DE RIO DE JANEIRO

As comunidades do Rio de Janeiro registram quase 2.000 casos e tem mais de 400 mortes

Resume semanal  - 1 ao 5 de junho 2020

FONTE DAS INFORMAÇÕES SOBRE OS CASOS CONFIRMADOS E ÓBITOS CONFIRMADOS: Prefeitura do Rio de Janeiro, Goberno do Estado RJ, Clínica da Família Zilda Arns, Clínica da Família Pavão-
Pavãozinho e Cantagalo, Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria - ENSP, Clínica da família Victor Valla, Clínica da Família Maria do Socorro Silva e Souza, Clínica da Família Anthídio
Dias da Silveira, Clínica da Família Rinaldo De Lamare, Cms Dr Albert Sabin e Comitê SOS Providência

SITUAÇÃO SÁNITARIA
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COMUNIDADES RJ - CAPITAL

Movimento União Comunitária e Nestlé distribuem 8 mil potes sorvetes às crianças nas favelas durante a pandemia

O Movimento União Comunitária deu início a um festival de sorvete nas favelas da cidade, em parceria com a Nestlé, a
Agência Integrada e Renovar e a distribuidora de sorvetes Froneri Brasil. A primeira etapa do projeto atendeu 12 comunidades
levando 8 mil potes de sorvetes à crianças. A ação pretende ser um momento de alegria para os moradores em meio a tantos
problemas.

José Mário Hilário do Santos, de 59 anos, presidente há 6 anos da Associação de Moradores do Santa Marta, e também
presidente da União Comunitária, falou da importância do projeto que foi iniciado no dia 17/06 nas comunidades do Parque da
Cidade na Gávea, Cantagalo, Chapéu Mangueira, Babilônia, Tabajaras Cabritos, Comunidade Imperador na Urca, Prazeres,
Chácara Vilar da Saudade, Comunidade Unidas, Salgueiro, Morro do Borel e Morro da Formiga.

A Nestlé vem auxiliando hospitais do Rio, a rede da Comlurb, quartéis de bombeiros e instituições de apoio a moradores de
rua, tendo em vista isso o vice-presidente da União Comunitária, Reinaldo Reis, buscou a parceria junto aos representantes da
empresa, para que a favela também fosse ajudada nesse período de pandemia do novo coronavírus. Na próxima segunda-feira
(22/06), outras favelas de diferentes regiões da cidade serão contempladas com o Festival de Sorvete.

A União Comunitária surgiu em 2014 no Santa Marta, que fica na zona Sul da cidade, com o principal objetivo de fortalecer as
associações de moradores, levando conhecimento e a busca pela igualdade de direitos, em prol de fortalecer as lutas da favela
contra um sistema que as oprime. Também visa melhorar a qualidade vida do morador junto ao poder público, atuando hoje
em aproximadamente 30 comunidades. Todas as comunidades da zona Sul fazem parte da União. (leia mais)

https://www.vozdascomunidades.com.br/comunidades/movimento-uniao-comunitaria-e-nestle-distribuem-8-mil-potes-sorvetes-as-criancas-nas-favelas/
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RIO DE JANEIRO - News

Fonte: Portal do Governo do Rio de Janeiro – Data: 18/06/2020.

ESTADO DE RIO DE JANEIRO

Hospital de Campanha de São Gonçalo é inaugurado

O Governo do Estado do Rio de Janeiro inaugurou, nesta quinta-feira (18/06), o Hospital de Campanha de São Gonçalo, na
Região Metropolitana. Esta é a quarta unidade entregue para atendimento a pacientes do SUS infectados pela Covid-19.
Inicialmente, o hospital conta com 40 leitos - sendo 20 de enfermaria e 20 de UTI - e tem suporte de 40 respiradores. No
total, a unidade terá capacidade para 200 leitos, sendo 120 de enfermaria e 80 de UTI.

O Hospital de Campanha de São Gonçalo é uma unidade de alta complexidade, com capacidade para realizar procedimentos
de hemodiálise e exames de ultrassom, raio-x e tomografia. A gestão do hospital, que receberá pacientes via sistema de
regulação, ficará a cargo da Fundação Saúde.

“Vários indicadores nos mostram que o contágio pela doença está em queda, mas é muito importante estarmos preparados
para qualquer eventualidade. Este hospital será fundamental para a população de São Gonçalo e municípios vizinhos no
suporte à vida. Estamos trabalhando para colocar todas as unidades em funcionamento” - disse o secretário de Estado de
Saúde, Fernando Ferry.

O próximo hospital a ser inaugurado será o de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, com data ainda a ser definida. Até o
momento, o Governo do Estado entregou três hospitais de campanha: o Lagoa-Barra, no Leblon, e o Parque dos Atletas, na
Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, ambos com 200 leitos cada, construídos e geridos pela Rede D´Or; e o Maracanã, na
Zona Norte do Rio, com 400 leitos. (leia mais)

http://rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=6590
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ESTADO DE RIO DE JANEIRO

Um estudo realizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) indica que as regiões norte e noroeste do Rio de Janeiro são
as que estão em pior situação quanto aos riscos de contaminação por Covid- 19 A investigação indicou que a contaminação havia
diminuído na capital do estado, mas que estava aumentando no interior. Os pesquisadores recomendam um bloqueio no noroeste do
Rio de Janeiro para que o número da doença pare de crescer. A UFRJ conduziu a investigação com base em números publicados pelo
governo do estado até 7 de junho. Os pesquisadores desenvolveram um indicador inspirado em um velocímetro, chamado
"covidímetro", que sinalizará o grau de risco de colapso do sistema de saúde.

Um estudo da UFRJ indica que, no estado do Rio de Janeiro, o Norte e o Noroeste do Fluminense 
apresentam maior risco de contaminação pelo Covid-19.

Segundo o covidímetro, as regiões Norte e Noroeste estão na pior situação. O
estudo mostra que o Norte Fluminense está em uma situação vermelha, o
que indica que o risco de contaminação é muito alto. O Noroeste Fluminense
aparece na área roxa, indicando que é necessário um bloqueio. O Noroeste
Fluminense atinge 2,43%, com 24 óbitos acumulados e 986 confirmações. A
região norte está na mesma situação. Segundo a pesquisa, existem 2.981
casos confirmados, 114 óbitos e uma taxa de mortalidade de 3,82%. O
modelo foi configurado considerando que cada pessoa infetada é capaz de
transmitir o vírus para 2,46 outras pessoas, em média.

Em entrevista ao Bom Dia Rio, o especialista em doenças infeciosas Roberto Medronho, diretor de pesquisa do Hospital Clementino
Fraga Filho, UFRJ, argumentou que seria ideal para o Estado do Rio ter um plano regional, semelhante ao que foi feito em São Paulo.
"(...) Não é sensato abrir todo o estado da mesma maneira, porque não são regiões semelhantes. São regiões de risco diferenciado.
Por isso, tivemos que ter um plano regional, como São Paulo ”, afirma.
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RANKING DOS BAIRROS MAIS ATINGIDOS
COPACABANA

BARRA DA TIJUCA
CAMPO GRANDE

TIJUCA 

BANGU

REALENGO

BOTAFOGO

SANTA CRUZ

* Inclui leitos de unidades municipais, estaduais e federais.

Relatório Covid-19 Fonte: Portal da Prefeitura do Rio de Janeiro – Data: 18/06/2020.

* Taxa para cada 100 mil habitantes. 

TAXA DE LEITOS HOSPITALARES NO RJ
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Fonte: Portal da Prefeitura do Rio de Janeiro – Data: 18/06/2020.

Prefeitura anuncia fim dos bloqueios parciais de ruas em 10 bairros da cidade

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, anunciou nesta quinta-
feira (18/06) que, a partir desta tarde, começarão a ser finalizados os
pontos de bloqueios em ruas de 10 bairros das zonas Norte e Oeste da
cidade.

Crivella informou, contudo, que serão mantidas as intervenções dos
calçadões de Bangu e Campo Grande, na Zona Oeste, e da região
comercial da Avenida Sargento de Milícias, na Pavuna, Zona Norte.

As três áreas em Bangu, Campo Grande e Pavuna vão permanecer
isoladas por grades, com acesso restrito a moradores, funcionários e
clientes de mercados, farmácias e agências bancárias. As barreiras são
controladas por guardas municipais, além da Polícia Militar, 24 horas por
dia.

Por onde começam as liberações de vias

A liberação das vias será iniciada neste 18/06 por Madureira, na Avenida
Edgard Romero (trecho da descida do viaduto Negrão de Lima até a
altura da Escola Municipal Carmela Dutra); e Santa Cruz, na Rua Felipe
Cardoso (entorno do Terminal do BRT). (leia mais)

A partir desta sexta-feira, 19/06, os oito pontos de bloqueios 

restantes estarão desativados. São eles:

Cascadura                      Área da Praça Nossa Senhora do Amparo.

Méier Rua Dias da Cruz, trecho da área de lazer.

Tijuca Praça Saens Peña.

Guaratiba Orla. 

Realengo Avenida Santa Cruz 
(altura do Supermercado Guanabara);

Taquara Nelson Cardoso, entre a Rua Baiquiris e Estrada 
do Tindiba.

Freguesia Centro comercial da Freguesia.

Grajaú Largo do Verdun.

https://prefeitura.rio/cidade/prefeitura-anuncia-fim-dos-bloqueios-parciais-de-ruas-em-10-bairros-da-cidade/
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Queiroz é levado ao presídio de Bangu em razão de pandemia
Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, ex-assessor de Flávio Bolsonaro foi transferido 

também por questão de segurança

O ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, foi transferido na tarde desta quinta-feira (18) para o presídio de
Bangu, no Rio de Janeiro, após ser levado inicialmente para o presídio de Benfica. Ele foi preso pela manhã em Atibaia, no
interior de São Paulo, e é investigado pela suposta prática de rachadinha quando atuava no gabinete de Flávio na Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro.

Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, por questões de segurança e por conta da pandemia do novo
coronavírus, Queiroz cumprirá o isolamento social durante 14 dias no Presídio Pedrolino Werling de Oliveira, no Complexo de
Gericinó, em Bangu.

Prisão

Queiroz foi preso por volta das 6h30 desta quinta em Atibaia, no interior de São Paulo. O ex-assessor estava em um imóvel do
advogado da família Bolsonaro Frederick Wassef, onde ficou por cerca de um ano.

A Operação Anjo, deflagrada no início da manhã desta quinta-feira, cumpre ainda outras medidas cautelares autorizadas pela
Justiça relacionadas ao inquérito. As medidas incluem busca e apreensão, afastamento da função pública, o comparecimento
mensal em Juízo e a proibição de contato com testemunhas. (leia mais)

BRASIL E A COVID-19

https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/queiroz-e-levado-ao-presidio-de-bangu-em-razao-de-pandemia-18062020?_gl=1*w6zfgk*_ga*OTcxNTY0NDI0LjE1NDA1Njc0MDg.
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Resume semanal  - 1 ao 5 de junho 2020

A economia brasileira iniciou o segundo trimestre mostrando todo o impacto das medidas de contenção ao coronavírus com forte

contração de quase 10% em abril do índice de atividade do Banco Central, renovando o recorde da série histórica.

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), registrou

perdas de 9,73% em abril sobre março, em dados dessazonalizados informados pelo BC nesta quinta-feira.

Isso renovou o recorde negativo na série histórica do IBC-Br iniciada em 2003, que havia sido registrado em março, quando o

período de confinamento pela Covid-19 ainda não havia compreendido o mês todo.

O BC revisou a queda de março sobre o mês anterior para 6,17%, de 5,90% divulgado anteriormente. O dado de abril, entretanto,

foi um pouco melhor do que o esperado em pesquisa da Reuters, que apontava para um recuo de 11,0%%.

Na comparação com abril de 2019, o IBC-Br apresentou perda de 15,09% e, no acumulado em 12 meses, teve queda de 0,52%,

segundo números observados.

“Embora a pandemia ainda precise ser controlada, dados recentes e algumas de nossas métricas sugerem que a atividade pode ter

atingido o ponto mais baixo e alcançado um ponto de inflexão em meados de maio”, avaliou em nota o economista do Goldman

Sachs Alberto Ramos.

Atividade econômica do Brasil inicia 2º tri com queda de quase 10% em abril por vírus, 
mostra Banco Central
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Mortes pela polícia atingem patamar recorde durante a quarentena em SP
Alta ocorre em um cenário de queda drástica dos registros de roubos e furtos e, para especialistas ouvidos pelo 

‘Estadão’, indica escalada da violência policial praticada nas periferias

Segundo dados da gestão João Doria (PSDB), publicados no Diário Oficial, o número de "mortes decorrentes de intervenção

policial" envolvendo a PM subiu 54,6% em abril, já com a quarentena contra o coronavírus em vigor no Estado. Foram 116 casos

contabilizados, ou seja, um a cada seis horas. Essa classificação deve ser usada para ocorrências em que há pressuposto de

legitimidade na ação dos agentes: um assalto com vítimas em risco ou quando bandidos atiram contra a guarnição, por exemplo.

“Com o resultado de abril, o 1º quadrimestre do ano atingiu o maior número de mortes pela polícia desde o início da série

histórica em 2001", afirma a diretora-executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno, que pesquisa letalidade

policial e faz levantamentos a partir dos indicadores oficiais de São Paulo. " Quando há aumento, em geral, o argumento da polícia

é que houve mais crimes contra o patrimônio ou que diminuiu o tempo de resposta (o quanto a polícia demora para chegar ao

local). Não há nenhuma justificativa, do ponto de vista das tendências de criminalidade, que poderia explicar.”

O aumento das mortes oficiais pela PM foi registrado mesmo diante da redução drástica de crimes cometidos em período

simultâneo, principalmente assaltos, que historicamente são usados como justificativa pelos governos. Estatísticas da Secretaria

da Segurança Pública (SSP) apontam que os roubos caíam 30,3% no Estado, com o total de 14.057 casos. Já os furtos reduziram à

metade. Ao todo, houve 20.797 registros ou 53,3% a menos do que em 2019. (leia mais)

Fonte: Estadão – Data: 15/06/2020. 

https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,mortes-pela-policia-atingem-patamar-recorde-durante-a-quarentena-em-sp,70003333384
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Roubo de carros cai 50% em rodovias federais do Rio de Janeiro

De janeiro a maio deste ano, os roubos de carros caíram quase 50% nas rodovias federais que cortam o estado do Rio de Janeiro. Os
índices de roubos de carga e em veículos de transporte de passageiros também tiveram queda, em torno de 40%.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a redução desse tipo de roubo é resultado do reforço ostensivo no policiamento e das
ações de inteligência na Baixada Fluminense e região metropolitana do Rio, onde ocorrem em maior número tais crimes.

Tomando como base dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), a PRF informou que, entre janeiro e maio deste ano, nas
rodovias federais do Rio, houve 506 roubos de veículos, com redução de 49% em relação ao mesmo período do ano passado,
quando foram roubados 999 automóveis. Os roubos de carga somaram 195 casos, com queda de 48% na comparação com igual
período de 2019. O número de roubos em coletivos caiu de 826, de janeiro a maio de 2019, para 494 nos cinco primeiros meses
deste ano.

Queda contínua
Os dados indicam que os roubos de veículos estão em queda desde novembro de 2019. No mês de maio, houve 69 casos nas
rodovias federais. Em fevereiro, foi atingido o número mais baixo desde 2016. A região metropolitana concentra 98% das
ocorrências.

Os roubos de carga vêm caindo desde abril do ano passado, e a maioria dos casos também é na região metropolitana. Em sua
maioria, os roubos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 5h às 10h. Os municípios do Rio de Janeiro e de Duque de Caxias
concentram o maior número de casos.

Já o roubo no interior de ônibus, modalidade cujo número de ocorrências aumentou em janeiro deste ano, caiu nos meses seguintes
e finalizando o mês de maio com 14 registros nas rodovias federais. Os crimes se concentram de segunda a sábado, entre as 4h e as
5h da madrugada e das 18h às 21h. A maior parte ocorre na região metropolitana e na Baixada Fluminense, quando a população
está saindo para o trabalho ou voltando para casa.

Fonte: Estadão – Data: 15/06/2020. 
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Dicas de segurança para funcionários em home office evitarem ataques hackers
Invasões a sistemas de empresas brasileiras aumentaram durante a pandemia, o que provocou até mesmo a 

paralisação da produção em algumas delas

Do mesmo modo que lavar as mãos, usar álcool em gel e máscara ajudam a prevenir a contaminação por novo coronavírus,
algumas medidas precisam ser adotadas para evitar ataques cibernéticos durante o trabalho remoto. Esses ataques têm crescido
durante a pandemia - e paralisado a produção de algumas grandes companhias.

Empresas especializadas em segurança digital, como a Kaspersky, dão dicas para evitar as invasões que podem ser seguidas por
funcionários que estão trabalhando de casa:

Sempre desligue o notebook quando não o estiver usando

As atualizações dos sistemas de segurança são feitas à noite. Com o computador ligado, elas não são feitas e o terminal fica
vulnerável a ataques.

Relate fatos suspeitos

As equipes de cibersegurança preferem que os funcionários reportem um falso positivo do que esperem até que algo "suspeito" se
transforme em uma grande ameaça. Entre eles, links e arquivos de origem desconhecida enviados a um grande número de
funcionários.

Continuação
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Separe atividades de lazer das de trabalho

Os dados da empresa devem ser processados apenas por programas examinados e protegidos pela organização. Isso pode
parecer desafiador quando os usuários utilizam seus próprios dispositivos. As ferramentas de gerenciamento de dispositivos
móveis (MDM - mobile device management) podem separar e proteger os dados da empresa, examinar e aprovar programas,
rastrear e excluir remotamente informações relacionadas com a empresa de dispositivos.

Pirataria é crime

Usar softwares legais - e suas versões mais atualizadas - em computadores pessoais usados para o trabalho significa reduzir a
chance de problemas.

Evite nome de filho na senha

Senhas fortes são regra básica em qualquer sistema de proteção. Jamais use nomes, datas de nascimento, endereços ou outras
informações pessoais.

Oriente crianças, idosos e outros membros da família

Com as crianças tendo aula em casa, aumenta o risco de toda a internet compartilhada pela família ficar vulnerável. Com tablets
e TVs inteligentes conectadas à rede doméstica, é importante ensinar a todos os membros a família a evitar baixar programas
desconhecidos e clicar em links suspeitos. (leia mais)

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃORECOMENDAÇÕES

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,especialista-da-dicas-de-seguranca-para-funcionarios-em-home-office-evitarem-ataques-hackers,70003337123
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