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Rio de Janeiro

BATALHÃO VILLAGRAN CABRITA

EXÉRCITO BRASILEIRO
1º BATALHÃO DE ENGENHARIA 
DE COMBATE (ESCOLA) 
(BATALHÃO DE 
ENGENHEIROS DE 1855)

Pregão Eletrônico (SRP) nº 012/2017 - 1º B E Cmb (Es)
OBJETO: registro de preços para eventual aquisição de peças para viaturas 
e equipamentos de engenharia, conforme especificações constantes no Termo 
de Referência - Anexo I. Total de itens licitados: 1495. EDITAL: divulgado no 
site www.comprasnet.gov.br e disponível a partir de 11/05/2017. ENTREGA DAS 
PROPOSTAS: a partir de 23/05/2017 às 8:30h no site www.comprasnet.gov.br. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 23/05/2017 às 9h30 (horário de Brasília) no site 
www.comprasnet.gov.br. Maiores informações pelo telefone (21) 3365-5217 ou 
e-mail (salc1becmb.pr022017@gmail.com). MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA 
RAMOS JÚNIOR – Ten Cel – Ordenador de Despesas do 1º BE Cmb (Es).

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
DEFESA

IMOBILIÁRIA FLETA S/A
CNPJ/MF nº 31.951.938/0001-03 - NIRE 33.3.0028192-4

Ata da Assembleia Geral Ordinária. Data, Hora e Local: Aos 28/04/2017, às 8h., 
Salão de Convenções do Windsor Excelsior Copacabana, localizado na Av. Atlântica, 
nº 1800, Copacabana - RJ/RJ. Convocação, Presença e Publicações: Dispensada 
à publicação de edital de convocação, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76, 
por estarem presentes acionistas representando a totalidade do capital social, con-
forme assinaturas que constam no respectivo Livro de Presença de Acionistas. As 
Demonstrações Financeiras foram publicadas no jornal Diário Comercial, na edição 
de 31/03/2017, na pág.9, e no DOERJ, Parte V, na edição de 31/03/2017, na pág. 36. 
Presentes acionistas detentores de 100% das ações da Sociedade, conforme assina-
turas apostas em livro próprio, estando assim regularmente instalada a assembleia. 
Mesa: Presidente: Mario Leta;  Secretário:. Fortunato Fernando Leta. Ordem do 
Dia: a) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demons-
trações Contábeis; (b) Deliberar sobre a destinação do lucro do exercício e sobre a 
distribuição de dividendos; (c) Eleição e Fixação da remuneração dos administrado-
res; (d) outros assuntos de interesse social. Deliberações: Por unanimidade, sem 
ressalvas, e com abstenção dos legalmente impedidos, deliberaram os acionistas: 
(a) Aprovar as contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras relativas 
ao exercício social encerrado em 31/12/2016; (b) destinar 5% do Lucro Líquido, no 
valor de R$521.756,36  para a constituição da Reserva Legal, distribuir o dividendo 
obrigatório de 10% do lucro líquido após a destinação da Reserva Legal no valor de 
R$991.337,09 e dividendos adicionais, no valor total de R$3.208.662,91 , retendo par-
cela no valor de R$5.713.370,92 a ser levada à conta de Reserva de Lucros; (c) Re-
eleitos, para compor a diretoria da Sociedade no período de 28/04/2017 a 30/04/2018, 
os Srs.: (i) Fortunato Fernando Leta, brasileiro, casado, administrador de empresas, 
residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, com escritório comercial na Rua 
Comandante Vergueiro da Cruz, 226, Bairro Olaria, C.I. nº 3213336-5 DETRAN-RJ 
e CPF nº 371.634.427-34, para o cargo de Diretor Presidente, (ii) Mário Leta, italiano, 
casado, comerciante, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, com escri-
tório Comercial na Rua comandante Vergueiro da Cruz, 226, Bairro Olaria, C.I. RNE 
W4110676 DPMAF R e CPF nº 003.356.817-00, para o cargo de Diretor Vice-Presi-
dente e, Fixado o montante global de até R$ 30.000,00 para a remuneração mensal 
dos administradores, devendo ser distribuído pelo Diretor Presidente de acordo com 
as normas e políticas da Sociedade. (d) Aprovar a distribuição de dividendos até o 
valor de R$4.200.000,00 durante o exercício de 2017. Encerramento e Lavratura: 
Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e não havendo qualquer outro 
assunto a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo 
tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada 
conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. A presente é cópia fiel da ata 
lançada em livro próprio da sociedade. RJ, 28/04/2017. Fortunato Fernando Leta - 
Secretário da Mesa. Arquivada na Jucerja sob o nº 3038348 em 10/05/2017.

SUPERDELLI ATACADO E SUPERMERCADO S/A
CNPJ/MF nº 35.881.333/0001-51 - NIRE 33.3.0002814-5

Ata da Assembleia Geral Ordinária. Data, Hora e Local: Aos 28/04/2017, às 8h, 
no Salão de Convenções do Windsor Excelsior Copacabana, localizado na Av. 
Atlântica, 1800, Copacabana - RJ - RJ. Convocação, Presença e Publicações: 
Dispensada à publicação de edital de convocação, nos termos do art. 124, § 4º, 
da Lei 6.404/76, por estarem presentes acionistas representando a totalidade 
do capital social, conforme assinaturas que constam no respectivo Livro de 
Presença de Acionistas. As Demonstrações Financeiras foram publicadas no 
jornal Diário Comercial, na edição do dia 31/03/2017, na pág.10, e no DOERJ, 
na edição do dia 31/03/2017, Parte V, na pág. 33. Mesa: Presidente: Mario Leta, 
representante da acionista Super Mercado Zona Sul S/A; Secretário: Fortunato 
Fernando Leta. Ordem do Dia: (a) Tomar as contas dos Administradores, 
examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras; (b) Deliberar sobre 
a destinação do lucro do exercício e sobre a distribuição de dividendos; 
(c) Ratificar a reeleição e Fixar a remuneração dos administradores; e (d) Outros 
assuntos de interesse social. Deliberações:  Por unanimidade, sem ressalvas, 
e com abstenção dos legalmente impedidos, deliberaram os acionistas: 
(a) Aprovar as contas dos Administradores e as Demonstrações Contábeis 
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2016; (b) Destinar 5% do 
Lucro Líquido, no valor de R$253.591,01  para a constituição da Reserva Legal, 
distribuir o dividendo obrigatório de 25% do lucro líquido após a destinação da 
Reserva Legal no valor de R$1.204.557,30 e dividendos adicionais, no valor 
total de R$4.795.442,70, sendo R$3.613.671,90 correspondente a reserva de 
retenção de lucro do exercício de 2016 e R$1.181.770,80 correspondente a saldo 
da reserva de retenção de lucro do exercício de 2015; (c) ratificar a reeleição, 
para compor a diretoria da Sociedade no período de 01/05/2016 a 30/04/2018, 
os Srs.: (i) Fortunato Fernando Leta, brasileiro, casado, administrador de 
empresas, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, com escritório 
comercial na Rua Comandante Vergueiro da Cruz, 226, Olaria, C.I. nº 3213336-5 
DETRAN-RJ e CPF nº 371.634.427-34, para o cargo de Diretor Presidente e, 
Pietrangelo Leta, brasileiro, administrador de empresas, residente e domiciliado 
na Cidade do Rio de Janeiro, com escritório comercial na Rua Comandante 
Vergueiro da Cruz, 226, Olaria, C.I. nº 07250925/0 IFP-RJ e CPF nº 001.665.437-48; 
para o cargo de Diretor Executivo. Fixado o montante global de até R$ 1.000.000,00 
para a remuneração anual dos administradores, devendo ser distribuído 
pelo Diretor Presidente de acordo com as normas e políticas da Sociedade. 
Encerramento e Lavratura: Oferecida à palavra a quem dela quisesse fazer 
uso e não havendo qualquer outro assunto a ser tratado, foram encerrados os 
trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta 
ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos 
os presentes assinada. A presente é cópia fiel da ata lançada em livro próprio 
da sociedade. RJ, 28/04/2017. Fortunato Fernando Leta - Secretário da Mesa. 
Jucerja sob o nº 3038507 e data de 10/05/2017. 

SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS CNPJ/MF nº 
33.041.062/0001-09 NIRE 3330001651-1 Ata da Reunião do Conselho de 
Administração realizada em 26 de abril de 2017. Data, Hora e Local: Em 
26.04.2017, às 9h30min, na sede da Companhia, na R. Beatriz Larragoiti 
Lucas, nº 121, parte, Cidade Nova, Rio de Janeiro, RJ. Presenças: totalidade 
dos membros do Conselho de Administração. Mesa Diretora: Presidente: 
Patrick de Larragoiti Lucas Secretária: Fernanda Bezerra Ordem do Dia: 
(i) Aprovar a destituição, a partir desta data, da Sra. Amanda Camazano 
Senedesi, do cargo de Diretora sem designação especial da Companhia; 
(ii) Nomear, para a função de Diretor responsável pela gestão da área 
técnica, nos termos da Circular SUSEP 234/2003 e da Resolução CNSP 
321/2015, o Sr. Eduardo Stefanello Dal Ri, em substituição a Sra. Amanda 
Camazano Senedesi; e  (iii) Ratificar, nos termos do §5º do art. 11 do Anexo 
II da Resolução CNSP 330/2015, os cargos e funções dos membros da 
Diretoria, sendo: (i) Presidente: Gabriel Portella Fagundes Filho; (ii) Vice-
Presidentes: Arthur Farme d’Amoed Neto; Carlos Alberto de Figueiredo 
Trindade Filho; Eduardo Stefanello Dal Ri (responsável pelo Registro de 
Apólices e Endossos Contas Específicas, nos termos da Resolução CNSP 
143/2005; e responsável pela gestão da área técnica, nos termos da Circular 
SUSEP 234/2003 e da Resolução CNSP 321/2015); Marco Antonio Antunes 
da Silva; e Matias Antonio Romano de Avila (responsável pela contratação 
e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles 
prestados); (iii) Diretores sem designação especial:  André Luiz Lauzana dos 
Santos; Cristiano Donisete Barbieri (responsável pela Área de Tecnologia da 
Informação); Emil Andery (responsável pelos controles internos específicos 
para a prevenção contra fraudes, nos termos da Circular SUSEP 344/2007); 
Fabiane Reschke (responsável pelas relações com a SUSEP); Fabiano Lima; 
Gabriel Antoine de Segur de Charbonnieres; Gilson Bochernitsan; José 
Carlos dos Santos Vieira; José Fernando Conforto; José Henrique Pimentel 
de Melo; Laenio Pereira dos Santos (responsável pelo acompanhamento, 
supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade); 
Luciano Macedo de Lima; Marco Antonio Neves; Patrícia Quírico Coimbra; 
Renato Roperto; Reinaldo Amorim Lopes (responsável pelos controles 
internos, nos termos da Circular SUSEP nº 249/2004; e responsável pelo 
cumprimento do disposto na Lei 9.613/1998 e na Circular SUSEP 445/2012); 
Ricardo Bottas Dourado dos Santos (responsável administrativo-financeiro); 
e Solange Zaquem Thompson Motta. Discutidas as matérias, foram as 
mesmas aprovadas pela unanimidade dos Conselheiros presentes. Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata 
que, após lida e aprovada, foi por todos assinada. RJ, 26.04.2017. Ass: 
Patrick de Larragoiti Lucas, Presidente; Carlos Infante Santos de Castro e 
Gabriel Portella Fagundes Filho, Conselheiros; Fernanda Bezerra, secretária 
da reunião. JUCERJA nº 3038477 em 10/05/2017. Secretário Geral Bernardo 
F.S. Berwanger.

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: CN Nº 001/2016-ASL-1.1
Objeto: “SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO, REPARO, COMPLEMENTOS 
E MANUTENÇÃO DOS RAMAIS, LIGAÇÕES PREDIAIS, REDES E 
ELEVATÓRIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA E 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO 
NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA DIRETORIA DO INTERIOR – LOTES I E II”.
A Assessoria de Licitações comunica que encontra-se à disposição dos 
interessados, no site www.cedae.com.br/licitacao, a ERRATA Nº 3 ao edital.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA NACIONAL CN N° 202/
2016 - ASL-DP
Objeto: “ALIENAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA
CEDAE, LOCALIZADO NA RUA MARQUES DE LEÃO, Nº 19 -
ENGENHO NOVO - RIO DE JANEIRO, RJ”
A Assessoria de Licitações comunica que se encontra à disposição
dos interessados, na Av. Presidente Vargas, nº 2.655/Térreo, Cidade
Nova - RJ, a Errata nº 01 com as alterações processadas no edital
da Concorrência Nacional em epígrafe.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: CN Nº 003/2016-ASL-1.1
Objeto:  “SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA, 24HORAS/DIA, NOS EQUIPAMENTOS DE
TELEMEDIÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL DA
ETA GUANDU”.
Assessoria de Licitações comunica aos interessados que a licitação
em epígrafe que seria realizada em 27/04/2016 fica adiada “sine die”.

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 300/2017 - ASL-DP
Objeto: “AQUISIÇÃO DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO LÍQUIDO - PAC”.
Data da Etapa de Lances: 30/05/2017 Horário: 11 horas
Endereço eletrônico: www.licitacoes.caixa.gov.br
Valor Total Estimado: R$ 11.880.000,00
O edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal 
de Compras Caixa, no endereço eletrônico acima citado ou no site 
www.cedae.com.br/licitacao, podendo alternativamente, ser retirado 
mediante permuta de duas resmas de papel tamanho A4 - 75g/m², na 
Av. Presidente Vargas, nº 2.655 - Térreo/Cidade Nova - RJ, telefones: 
21 2332-3829 e 2332-3831, no horário de 09h às 12h e de 14h às 17h.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA NACIONAL CN N° 202/
2016 - ASL-DP
Objeto: “ALIENAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA
CEDAE, LOCALIZADO NA RUA MARQUES DE LEÃO, Nº 19 -
ENGENHO NOVO - RIO DE JANEIRO, RJ”
A Assessoria de Licitações comunica que se encontra à disposição
dos interessados, na Av. Presidente Vargas, nº 2.655/Térreo, Cidade
Nova - RJ, a Errata nº 01 com as alterações processadas no edital
da Concorrência Nacional em epígrafe.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: CN Nº 003/2016-ASL-1.1
Objeto:  “SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA, 24HORAS/DIA, NOS EQUIPAMENTOS DE
TELEMEDIÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL DA
ETA GUANDU”.
Assessoria de Licitações comunica aos interessados que a licitação
em epígrafe que seria realizada em 27/04/2016 fica adiada “sine die”.
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Defensoria Pública do Rio aponta falhas 
na aplicação da Lei Maria da Penha
Levantamento mostra que medidas como definição de pensão alimentícia à vítima não são deferidas

Apesar da concessão 
de medidas emergen-
ciais de proteção à mu-
lher vítima de violên-

cia pelo Poder Judiciário, como 
proibição de contato do agressor 
e afastamento dele do lar, outras 
ações necessárias, como a defi-
nição de pensão alimentícia à 
vítima, não são deferidas, o que 
demonstra falhas na aplicação 
integral da Lei Maria da Penha, 
segundo a pesquisa O Papel do 
Judiciário na Concessão das Me-
didas Protetivas. O levantamen-
to foi divulgado na sexta-feira 
pelo Núcleo de Defesa da Mu-
lher (Nudem) da Defensoria Pú-
blica do Estado do Rio de Janei-
ro (DPRJ).

O trabalho analisou 295 
casos em que houve atuação da 

Defensoria Pública e foi verifi-
cado que em 67,46% houve a 
concessão de medidas proteti-
vas e apenas em 13,9% os pedi-
dos foram totalmente negados. 
Mas nenhum pedido relacionado 
à prestação de alimentos provi-
sionais ou provisórios foi auto-
rizado no juizado de violência 
doméstica.

Segundo a autora do trabalho, 
a socióloga e diretora de Estu-
dos e Pesquisas da DPRJ, Caro-
lina Haber, o objetivo da pes-
quisa foi dar um panorama para 
os defensores que atuam na área 
sobre como essas medidas estão 
sendo tratadas pelo Judiciário. 
“A gente verificou que as medi-
das protetivas concedidas aca-
bam sendo sempre as mesmas, 
como afastamento do lar, e alguns 

pedidos nunca são concedidos, 
como o de alimentos, o que obriga 
a mulher vítima da violência a 
recorrer a outras esferas no Judi-
ciário para resolver o problema 
dela, por exemplo, ir a uma vara 
de família.”

A partir desta constatação, a 
segunda etapa da pesquisa levan-
tou nas varas de família os pro-
cessos que tiveram a atuação do 
Nudem. Do total, 55% duraram 
entre 56 e 290 dias até a homolo-
gação e 28% foram extintos sem 
resolução do mérito. Apenas em 
um caso houve a decretação da 
prisão do acusado e a suspen-
são do direito de visitar os filhos.

 “A gente verificou quanto 
tempo a mulher vítima demora, 
por exemplo, para ter um pedido 
de alimentos concedido. A média 

é de quatro meses. Olhando para 
as duas etapas, a gente vê que, 
primeiro, ela não tem esse tipo de 
pedido atendido nos juizados e 
precisa recorrer à vara de família. 
E na vara da família demora qua-
tro meses.” A demora, segundo 
Carolina, piora a situação de vul-
nerabilidade das vítimas.

Para a diretora, a aplicação 
das mesmas medidas sempre 
demonstra que os juízes não se 
aprofundam nos casos. “Acaba 
não individualizando a situação 
da mulher, acaba que o juiz pre-
fere dar as medidas mais fáceis 
de serem aplicadas, porque não 
demanda uma precessão mais 
profunda do caso por ele.”

De acordo com a coorde-
nadora do Nudem, Arlanza 
Rebello, a Lei Maria da Penha 

precisa ser aplicada integral-
mente, o que não vem ocor-
rendo. “A Lei Maria da Penha 
pensa numa defesa integral a 
essa mulher. Hoje o que perce-
bemos é que as medidas prote-
tivas deferidas são medidas par-
ciais. Notadamente proibição 
de aproximação, proibição de 
contato e, quando muito, afas-
tamento do lar. Outras medi-
das previstas na Lei Maria da 
Penha, como alimentos provi-
sórios, guarda provisória, revo-
gação de procurações e outras 
que a mulher necessitar não têm 
sido analisadas pelo Judiciário, 
isso têm sido entendido como 
desnecessário, digamos assim.”

“O que a gente vê hoje é que 
até as medidas protetivas estão 
sendo encolhidas, existe um rol 

imenso de medidas protetivas e 
apenas três são as medidas defe-
ridas”, acrescentou.

Este mês, quando se come-
mora o Dia do Defensor Público, 
no dia 19, a DPRJ promove uma 
série de debates sobre como 
melhorar a aplicabilidade da Lei 
Maria da Penha.

“Já fizemos um primeiro 
encontro sobre feminicídio, que 
muitas vezes são mortes anuncia-
das. Estamos discutindo o dever 
de proteção à mulher, que é um 
dever estatal, o Brasil, como sig-
natário de tratados internacio-
nais, assumiu. É uma resposta 
que a gente ainda não tem, esta-
mos atuando, essa é uma discus-
são, de que maneira a gente pode 
dar mais efetividade à Lei Maria 
da Penha na proteção à mulher.”
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Estupro coletivo na Baixada Fluminense pode ter 
tido mais uma vítima, apontam investigações

A quinta pessoa identifi-
cada na cena do estupro cole-
tivo de uma adolescente na Bai-
xada Fluminense era, na verdade, 
uma menina que testemunhou 
o crime, e que também pode ter 
sido vítima de violência sexual. 
As informações foram dadas na 
sexta-feira pela delegada titular 
da Delegacia da Criança e Ado-
lescente Vítima (DCAV), Juliana 
Emerique de Amorim.

“A testemunha já foi identifi-
cada e ouvida. É um pouco mais 
velha que a vítima, mas também 
é uma criança”, disse a delegada, 
que não quis dar mais detalhes 
para não atrapalhar as investi-
gações.

O inquérito principal, que 
investigava o estupro de vul-
nerável e a filmagem do crime, 
já foi concluído e o Ministério 
Público já apresentou a denún-
cia à Justiça. Dois novos inquéri-
tos foram instaurados para bus-
car os responsáveis pela divulga-
ção do vídeo nas redes sociais e 
outro para investigar se a teste-
munha também é vítima.

O crime ocorreu no fim de 
abril e a divulgação do vídeo foi 
feita na semana passada. Qua-
tro rapazes foram identifica-
dos cometendo o estupro, um 
deles era namorado da vítima. 
De acordo com a delegada, o 
próprio namorado fez a filma-

gem. O vídeo tem 59 segundos 
de duração, mas as investigações 
apontam que a vítima ficou pelo 
menos uma hora no local.

Um adolescente que parti-
cipou do crime e se apresentou 
na terça-feira (9) já está apreen-
dido em uma das unidades do 
Departamento Geral de Ações 
Socioeducativas. De acordo 
com a delegada, os comandan-
tes do tráfico de drogas que 
dominam a área onde ocorreu 
o crime expulsaram os demais 
envolvidos. Um deles está fora-
gido. A polícia está negociando 
com os responsáveis legais dos 
outros adolescentes que parti-
ciparam do crime, incluindo o 

ex-namorado, para que se apre-
sentem a uma delegacia.

“Se não comparecerem, ire-
mos às ruas para cumprir os man-
dados de busca e apreensão”, 
informou a titular da DCAV. 
Ainda segundo a delegada, o 
tráfico, ao saber da divulgação 
do vídeo, expulsou os outros 
três envolvidos e suas famílias 
da comunidade para evitar a 
presença da polícia na região. 
As investigações apontam que 
os rapazes não tinham envolvi-
mento com o tráfico.

O delegado Rodrigo Moreira, 
que coordenou as diligências, 
disse que o crime ocorreu na 
residência do então namorado 

da vítima. A casa estava vazia e 
intacta, sugerindo que a família 
teve que fugir do local por medo 
de represália do tráfico. Ainda 
segundo ele, algumas pessoas 
continuam divulgando o vídeo 
em redes sociais e, se identifi-
cadas, poderão responder crimi-
nalmente. “Quem recebeu este 
vídeo, apague, porque a simples 
posse desse vídeo também confi-
gura crime e só serve para espe-
zinhar cada vez mais essa adoles-
cente, que foi vítima e continua 
sendo vitimizada”, disse Moreira.

A delegada da DCAV infor-
mou que várias testemunhas 
foram ouvidas e que muitas 
tentaram desqualificar a vítima. 

“Principalmente nas comunida-
des mais carentes, há a tendên-
cia de se achar normal que uma 
criança de 11 anos, 12 anos já 
tenha iniciação sexual. Indepen-
dentemente de consentimento, é 
estupro”, ressaltou.

A família da vítima havia 
desistido de ingressar no Pro-
grama de Proteção a Crianças 
e Adolescentes Ameaçados de 
Morte (PPCAM), mas as auto-
ridades estão em conversas com 
os responsáveis legais da menina 
para que aceitem a medida prote-
tiva. No momento, os parentes e 
a menina estão em local sigiloso 
e recebendo assistência jurídica, 
social e psicológica.


