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Menino é resgatado após três dias trancado em barracão sem água e alimentos, em
Goiânia

Segundo a Polícia Militar, o pai confessou trancar o filho por questões de segurança. Ele foi preso por
cárcere privado e abandono de incapaz.
Um menino de 11 anos foi resgatado pelo Conselho Tutelar de Goiânia, trancado dentro de um
barracão, no sábado (4), no Residencial Eli Forte, em Goiânia. Ele estava sozinho, sem água e alimentos,
numa casa considerada insalubre, pela conselheira tutelar Priscila Gonçalves Aquino, responsável pelo
atendimento à criança. O pai do menino trabalhavaem um lava a jato próximo à residência e foi preso
pela Polícia Militar, neste domingo (5), por cárcere privado e abandono de incapaz.
O G1 fez contato com a Central de Flagrantes de Goiânia, mas o atendimento não soube informar se o
pai ainda estava preso. A conselheira tutelar Priscila Gonçalves faz parte da equipe do bairro Campinas e
atendeu à ocorrência em regime de plantão. A criança está sob a guarda de um parente do pai, em
Goiânia, segundo a conselheira.
O menino relatou à conselheira que ficava até três dias sozinho dentro de casa, sem água ou alimento,
enquanto o pai dormia fora, geralmente aos finais de semana. Nesse período, segundo a conselheira, os
vizinhos alimentavam o menino pela janela.
O suposto abandono é recorrente, de acordo com os relatos da criança à conselheira. Eventualmente,
o menino era agredido pelo pai.
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A Polícia Militar não divulgou o nome do homem, mas informou que ele foi preso enquanto
trabalhava em um lava a jato próximo à residência da família. Para os policiais, o homem justificou que
trancava o filho por questões de segurança e por não ter parentes, em Goiânia, para ficar com o menino.
Segundo a conselheira tutelar, pai e filho são retirantes do Tocantins, estado onde a mãe reside.
[...]
O registro feito pelos policiais militares que auxiliaram o resgate narra que uma denúncia anônima
informou sobre uma criança de 11 anos trancada em um barracão em condições nocivas à saúde. Foi
preciso arrombar a porta da casa para resgatar o menino, que mora num lote junto com outros cinco
barracões.
No interior da residência, a conselheira tutelar Priscila Gonçalves encontrou falta de água,
alimentação e a casa suja, com vasilhas e comida velha na pia, além de mau cheiro.
A conselheira encontrou a porta da casa trancada ao chegar no local e diz que se comunicava com o
menino pela janela, que estava aberta, antes da Polícia Militar arrombar a porta da casa.
Fonte: G1 GO, 05 de jan. 2020, Rafael Oliveira Disponível em:https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/01/05/
menino-eresgatado-apos-tres-dias-trancado-em-barracao-sem-aguae-alimentos-em-goiania.ghtml Acesso em: 06 jan. 2020
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1. No trecho “Ele foi preso por cárcere privado e abandono de incapaz”, o

B

pronome destacado refere-se
A. ao pai.
B. ao menino.
C. ao policial militar.

D. ao Conselho Tutelar de Goiânia.
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2. Qual é o tema do texto?

C

A. Abandono recorrente de menores.
B. Ambientes insalubres para crianças.
C. Menino preso em cárcere privado.
D. Abrigo insalubre para menino.
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Maio Amarelo
Por um trânsito mais seguro Desde 2014, o Movimento Maio Amarelo abre o debate sobre
prevenção de acidentes de trânsito com campanhas anuais que envolvem o poder público e a
sociedade civil. A escolha do mês se deu porque ele é historicamente um marco mundial para a
segurança no trânsito e para o balanço das ações realizadas em todo o mundo. Foi em 11 de maio de
2011 que a ONU decretou a Década de Ações para a Segurança do Trânsito, que tem como meta a
redução de acidentes de trânsito em 50%, no Brasil e no mundo. Também é realizada em maio a
Semana Mundial de Segurança do Pedestre, também chamada de Campanha Zenani Mandela, em
memória à neta de Nelson Mandela, vítima fatal do trânsito na África do Sul em 2010, com apenas 13
anos. O amarelo faz referência à “atenção”, numa alusão à sinalização de advertência. O mês é
marcado por campanhas para a conscientização de motoristas para os altos índices de mortes e
feridos no trânsito em todo o mundo. Para este ano, o tema “Nós somos o trânsito” já conta com o
apoio coordenados entre o Poder Público e a sociedade civil. Os acidentes de trânsito representam a
nona maior causa de morte em todo o mundo, sendo o primeiro responsável por mortes entre
pessoas com 15 a 29 anos de idade, segundo órgãos internacionais.

Disponível em: https://www.appai.org.br/ascoresda-saude-conheca-o-significado-de-cada-laco-de-fita-da-consciencia/07-ppai-origem-das-cores-dos-lacos-maio-amarelonoticia/. Acesso em: 17 jun. 2019.
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3. Em maio de 2011 foi decretado/a o/a

B

A. debate sobre prevenção de acidentes de trânsito.
B. Década de Ações para a Segurança do trânsito.
C. balanço das ações sobre segurança no trânsito.
D. Campanha Zenani Mandela.
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A

4. No trecho “...sendo o primeiro responsável por mortes entre

pessoas com 15 a 29 anos de idade, segundo órgãos
internacionais.”, o termo “segundo” estabelece uma relação de
A. conformidade.
B. conclusão.
C. oposição.
D. soma.
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Ministério Público de SP pede retirada de vídeos de youtubers mirins por ‘propaganda velada’
O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) entrou com uma ação para pedir à Justiça que o Google, dono
do YouTube, tire do ar vídeos de youtubers mirins, por considerar que eles fazem “propaganda velada” para
crianças.
No pedido, o promotor do MP-SP Eduardo Dias alega que as empresas enviaram aos youtubers brinquedos
e outros objetos para que eles façam vídeos mostrando estes produtos, “como verdadeiros promotores de
vendas”. A ação está em segredo de justiça.
O MP pede que os vídeos listados fiquem indisponíveis. Também pede a adoção de meios para impedir a
monetização dos vídeos com propaganda infantil.
“Quando um vídeo é monetizado, o YouTube faz uma análise de conteúdo. O Ministério Público quer que a
plataforma use a análise como forma de barrar o abuso da publicidade”, esclarece a advogada Lívia Cattaruzzi,
do programa Criança e Consumo do Instituto Alana.
A ação do MP foi ajuizada contra o Google, não as empresas. “Dentro de uma ação de consumo, quem
fornece o serviço também pode responder. O YouTube é a plataforma utilizada pelos anunciantes, o MP
entende que ele tem responsabilidade”, explica Cattaruzzi. Isso não impede que o órgão adote medidas contra
as empresas citadas.
O G1 procurou o Google, mas a empresa disse que “não comenta casos isolados”.
Disponível em: https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2019/01/03/ministerio-publico-de-sp-pede-retirada-de-alguns-videos-de-youtubers-mirins-por-propaganda-velada.ghtml. Acesso em: 10 jan. 2019.
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5. Qual é o trecho que apresenta a principal informação do texto?

A

A. “O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) entrou com uma ação para pedir à Justiça que o
Google, dono do YouTube, tire do ar vídeos de youtubers mirins, por considerar que eles
fazem ‘propaganda velada’ para crianças”.
B. “No pedido, o promotor do MP-SP Eduardo Dias alega que as empresas enviaram aos
youtubers brinquedos e outros objetos para que eles façam vídeos mostrando estes
produtos, ‘como verdadeiros promotores de vendas’. A ação está em segredo de justiça”.
C. “’Quando um vídeo é monetizado, o YouTube faz uma análise de conteúdo. O Ministério
Público quer que a plataforma use a análise como forma de barrar o abuso da publicidade’,
esclarece a advogada Lívia Cattaruzzi, do programa Criança e Consumo do Instituto Alana”.
D. “A ação do MP foi ajuizada contra o Google, não as empresas. ‘Dentro de uma ação de
consumo, quem fornece o serviço também pode responder. O YouTube é a plataforma
utilizada pelos anunciantes, o MP entende que ele tem responsabilidade’, explica
Cattaruzzi”.
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A

6. No trecho “O YouTube é a plataforma utilizada pelos anunciantes, o MP entende que ele
tem responsabilidade”, a palavra “ele” se refere ao
A. Youtube.
B. Google.
C. Instituto Arara.
D. Ministério Público.
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