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cASO GeOrGe FlOyd
anGela WeIss / aFP

comeÇa JUlGamento
noS eUa
o esperado processo contra o ex-policial
branco derek Chauvin, acusado de
assassinar o negro americano George
Floyd, começou ontem, 9, com a escolha
dos jurados, nove meses após o incidente
que provocou intenso debate sobre as
desigualdades raciais nos estados Unidos
e no mundo. o ex-policial de Minneapolis
enfrenta duas acusações, uma por
homicídio em segundo grau e outra por
homicídio culposo, na morte de Floyd em
25 de maio. o processo deveria começar
na segunda-feira, mas foi adiado porque a
promotoria quer acrescentar uma terceira
acusação, a de homicídio em terceiro grau.
Não é esperado um veredito antes do final
de abril. (aFp)

1,5 mil

foi a marca de mortes diárias por Covid-19, segundo
a média móvel de sete dias divulgada pelo boletim
Monitora Covid da Fiocruz. Foi a 1ª vez que o Brasil
ultrapassou esse número

4.084

foi o número de casos de Covid-19 entre estudantes,
professores e funcionários nas escolas públicas e
privadas do estado de são Paulo, divulgado pela
secretaria estadual de educação. aulas presenciais
retomaram em 8 de fevereiro

rúSSiA e chinA
Ye aUnG tHU / aFP

omISSõeS Na paNdemIa

OAB pedirá ao STF e
à PGR investigação
de Bolsonaro
a ordem dos advogados do Brasil
vai apresentar ao supremo tribunal
Federal (stF) e à ProcuradoriaGeral da república (PGr) um pedido
de investigação sobre as
responsabilidades, administrativa e
criminal, do presente Jair Bolsonaro,
do ministro da saúde, eduardo
Pazuello, sobre ‘ações e omissões'
no combate à pandemia da Covid-19.
a entidade de advogados também
decidiu entrar com uma ação na
corte máxima para para obrigar o
governo federal a comprar vacinas.
as medidas foram anunciadas após
reunião extraordinária do Conselho
nacional da oaB realizada ontem, 9.
na ocasião, ainda foi aprovada a
criação de um observatório para
acompanhar o processo de
vacinação no país. “temos farto
material para que, com essas ações
aprovadas pelo Conselho, PGr e stF
deem resposta ao que estamos
apontando - a completa falta de
gestão da pandemia em nível
federal, a verdadeira campanha
anti-ciência e de boicote a medidas
sanitárias básicas”, ressaltou o
presidente da oaB, Felipe santa
Cruz. (ae)

proJeto De eStaÇão lUnar
a agência espacial russa, roskosmos, anunciou ontem, 9, a
assinatura de um memorando com a China para construir
conjuntamente uma estação “na superfície ou na órbita” da lua.
“A Estação Científica Lunar Internacional consistirá em um
conjunto de ferramentas experimentais de pesquisa criada na
superfície ou na órbita da lua e desenvolvida para realizar
trabalhos multidisciplinares”, diz o comunicado. (aFp)

cASO rObinhO
dIVUlGaçÃo/santos FC

“DeSprezo em relaÇão à vítima”
a Justiça da Itália revelou ontem, 9, o teor da sentença de nove
anos de prisão do atacante robinho pelo crime de estupro
- cometido em 2013. Foi argumentando que a pena deveria ser
mantida por conta de robinho ter demonstrado “particular
desprezo em relação à vítima, que foi brutalmente humilhada”. a
conclusão dos juízes ocorreu mediante mensagens enviadas
pelo jogador comentando sobre o caso. (aFp)

INSS e auxílIo

Servidores da
Dataprev entram
em greve
Funcionários da dataprev,
responsável pelo processamento de
pagamentos como os de benefícios
do Inss e do auxílio emergencial,
entraram em greve em cinco
estados após falta de acordo na
negociação coletiva com a empresa
pública, vinculada ao Ministério da
economia. a paralisação por tempo
indeterminado já se iniciou no
distrito Federal, Ceará, Paraíba e
rio Grande do norte e começa em
são Paulo na próxima sexta-feira,
12, segundo o movimento. a
Federação Interestadual dos
trabalhadores em tecnologia da
Informação (FeIttInF) reivindica a
renovação do acordo Coletivo de
trabalho 2020, que, segundo a
entidade, vinha sendo renovado a
cada 30 dias sem índice de reajuste
salarial e ainda está pendente. os
funcionários da dataprev também
citam como entrave nas tratativas
que o novo plano de saúde
contratado pela empresa não
estende direitos específicos para
empregados ativos, aposentados,
pensionistas e familiares que
estavam garantidos em cláusulas
do acordo coletivo de 2020. (ae)

Fiscalização
de decreto não
chega a parte
da periferia
| lockdowN em Fortaleza |
FCo Fontenele

proibiDaS, atividades físicas ao ar
livre são praticadas no Conjunto Ceará

O decreto número 33.965,
que instituiu lockdown por duas
semanas em Fortaleza, desde
o 5 de março até o próximo dia
18, parece não valer em parte da
periferia da Capital. O que se vê
em bairros como Henrique Jorge, Genibaú, Granja Portugal,
Bonsucesso e Conjunto Ceará são
pessoas sem máscaras sentadas
nas calçadas e praças - muitas
delas são idosos, que constituem
um dos grupos de risco -, bares
funcionando à meia-porta e exibindo, inclusive, transmissões
de partidas de futebol.
O POVO percorreu, nas tardes de domingo, 7, segundafeira, 8, e ontem, 9, algumas
ruas desses bairros. Além da
desobediência flagrada com a
falta de cumprimento do decreto, também foi constatada
a ausência de fiscalização. Na
avenida Emílio de Menezes, na
Granja Portugal, um bar transmitia, no início da noite de domingo, a final da Copa do Brasil
entre Palmeiras e Grêmio, com
a porta meio aberta. Cerca de
20 pessoas se aglomeravam em
frente ao estabelecimento. A
maioria sem o uso de máscara.
No Conjunto Ceará, entre o
fim da tarde e o início da noite,
as avenidas G e F eram palco de
corrida e caminhada de pessoas
de todas as idades. Mesmo com
maioria de jovens, em busca de
atividades físicas, alguns idosos
também se arriscavam no exercício. Atividades físicas ao ar

livre, em locais públicos, estão
proibidas durante o período em
que vigora o isolamento social
rígido. Muitos dos corredores
não usavam máscara ou tinham
o material de proteção mantido
abaixo do queixo.
Em nota, a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis)
afirma ter intensificado as operações por toda a Cidade para
garantir o cumprimento dos
decretos. As ações são realizadas, ainda de acordo com a
Agefis, por meio de denúncias e
busca ativa nos estabelecimentos comerciais e logradouros
públicos, visando o cumprimento das medidas sanitárias
de prevenção à Covid-19.
A Polícia Militar do Ceará
(PMCE) informa, também por
meio de nota, que os bairros
Henrique Jorge e Genibaú dispõem de policiamento 24 horas
por dia, efetuados pelo 18º e
17º Batalhões, respectivamente. O patrulhamento na área é
efetuado por viaturas da Força Tática (FT) e Policiamento Ostensivo Geral (POG). As
áreas dos bairros contam ainda com o reforço do Comando
de Policiamento de Rondas e
Ações Intensivas e Ostensivas
(CPRAIO) e Comando de Policiamento de Choque (CPChoque),
que intensificam a segurança
nos locais e horários de maior
necessidade. Denúncias podem
ser feitas por meio do telefone
190. (Angélica Feitosa)

