
BID  10   Página | 1  

 

                          

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               2112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP) do 

Governo de São Paulo mostra que o percentual de isolamento 

social no Estado foi de 55% neste domingo (24). 

A central de inteligência analisa os dados de telefonia móvel para 

indicar tendências de deslocamento e apontar a eficácia das medidas 

de isolamento social. Com isso, é possível apontar em quais regiões a 

adesão à quarentena é maior e em quais as campanhas de 

conscientização precisam ser intensificadas, inclusive com apoio das 

prefeituras. 

 

O SIMI-SP é viabilizado por meio de acordo com as operadoras de 

telefonia Vivo, Claro, Oi e TIM para que o Governo de São Paulo possa 

consultar informações agregadas sobre deslocamento no Estado. 

 
As informações são aglutinadas e anonimizadas sem desrespeitar a 

privacidade de cada usuário. Os dados de georreferenciamento servem 

para aprimorar as medidas de isolamento social para enfrentamento 

ao coronavírus. 

 

Fonte: 

Portal do Governo 

Publicado em 25/05/2020 
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Abuso sexual: a importância da análise e 

interpretação do desenho infantil na 

investigação 

 

Rildo Silveira 

 

 

 

O abuso sexual nem sempre deixa 

vestígios físicos mas quando pegam num lápis, as 

crianças revelam muito do seu mundo. Através do 

desenho, nós profissionais  conseguimos acessar a 

pistas sobre os medos e traumas pois a criança 

organiza as ideias predominantemente através de 

imagens e o desenho permite que consiga fazer uma 

transposição direta daquilo que está pensando e 

sentindo. 

 

Por isso posso dizer com certeza absoluta que 

quando existe alguma coisa que está perturbando, a 

criança, irá expor e o desenho é uma das ferramentas 

e meios que pessoalmente mais utilizo para análise e 

chegar a essas conclusões. A técnica de avaliação do 

desenho infantil é complexa e não pode e nem devem 

fazer-se deduções precipitadas a partir de partes 

isoladas por este motivo costumo sempre analisar 

mais de um desenho antes de tirar minhas conclusões. 

 

É preciso entender, que a criança reflete aquilo que 

vive, e normalmente muitas pessoas associam o 

desenho de uma criança somente á conteúdos com 

algo colorido, cheio de alegria e com personagens 

como a família e amigos sempre juntos e felizes. Mas 

não é sempre assim e muitas vezes os desenhos 

revelam realidades assustadoras e garanto que para 

nós profissionais o impacto é forte.  

 
Se sair deste contexto feito de cores lindas, figuras 

com sensação de alegrias etc, algo de errado pode 

estar acontecendo. Quando a criança faz, por 

exemplo, desenhos com coisas em formato de 

pênis,dentes afiados, rabiscos fortes e sem significado 

aparente, isso já representa uma alerta. Se você 

perceber que de uma hora para outra este pequeno 

ficou mais tímido, isolado, agressivo, ou começou a 

chorar sem causa aparente, é sinal que é 

preciso pensar que algo realmente aconteceu ou está 

acontecendo. 

 

Os desenhos das crianças vítimas de abusos sexuais, 

tem uma simbologia muito própria, características 

comuns que se repetem, e que se manifestam nas 

suas produções gráficas, através de elementos 

erotizados e dos conteúdos sexualizados. 
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algo colorido, cheio de alegria e com personagens 

como a família e amigos sempre juntos e felizes. Mas 

não é sempre assim e muitas vezes os desenhos 

revelam realidades assustadoras e garanto que para 

nós profissionais o impacto é forte. Se sair deste 

contexto feito de cores lindas, figuras com sensação 

de alegrias etc, algo de errado pode estar 

acontecendo. Quando a criança faz, por exemplo, 

desenhos com coisas em formato de pênis,dentes 

afiados, rabiscos fortes e sem significado 

aparente, isso já representa uma alerta. Se você 

perceber que de uma hora para outra este pequeno 

ficou mais tímido, isolado, agressivo, ou começou a 

chorar sem causa aparente, é sinal que é 

preciso pensar que algo realmente aconteceu ou está 

acontecendo. 

 

Os desenhos das crianças vítimas de abusos sexuais, 

tem uma simbologia muito própria, características 

comuns que se repetem, e que se manifestam nas 

suas produções gráficas, através de elementos 

erotizados e dos conteúdos sexualizados. 

 

Tecnicamente, as partes mais interessantes da 

análise do desenho infantil são aquelas sobre a 

energia e pressão no desenhar, e como aquela sobre 

a análise geométricas das figuras e formas. 

 

A análise do desenho infantil representa sem duvidas 

um dos melhores e mais eficazes meios forenses para 

detectar sinais de abuso e violência em crianças 

principalmente em crianças com autismo e síndrome 

de down, pois é por meio do desenho, que a criança 

cria individualmente formas expressivas, integrando 

percepção, imaginação, reflexão e sensibilidade, 

assim, através da possibilidade de brincar o desenho 

marca o desenvolvimento da infância e em cada 

estágio e assume um caráter próprio. 

 

Como profissional posso dizer que a ANÁLISE DO 

DESENHO INFANTIL representa hoje um dos 

principais meios forenses na detecção de sinais de 

abusos e violências em crianças (especialmente em 

crianças com autismo e com síndrome de down).Há 

mais de 2 anos utilizo esta ferramenta em muitos dos 

casos envolvendo crimes de abuso sexual infantil e 

violência doméstica contra crianças, e os 

resultados são sim positivos (pela detecção dos 

crimes) mas ao mesmo tempo são assustadores pelo 

simples fato que o desenho revela fatos, detalhes e 

confirma duvidas sobre a suspeitas de violência sexual 

em crianças.   

 

Nota importante: estes desenhos em anexo a esta 

matéria fazem parte de material que analisei e a 

publicação destes 2 desenhos nesta matéria pelo 

Correio Nogueirense foi possível através da exclusiva 

e autorização oficial da mãe da criança que nós 

concedeu a possibilidade de publicar estes 2 

desenhos que demonstram que a criança destaca os 

os órgãos genitais do abusador que é o mesmo sujeito 

representado nos 2 desenhos. 

 

Nunca esqueçam que os desenhos infantis em 

inúmeros casos são pistas de estupros contra crianças 

e verdadeiro exemplo de expressão infantil da 

violência, pois as crianças sempre “avisam”, de 

diversas maneiras, que estão vivenciando situações 

de maus-tratos e abuso sexual, quase sempre de 

forma não verbal. Contudo, é importante lembrar que 

tais evidências são compostas não somente por um 

único sinal, mas por um conjunto de indícios exibidos 
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por crianças! TODOS UNIDOS CONTRA A 

PEDOFILIA, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL 

INFANTIL! 

 
Grato ao Correio Nogueirense! Feliz por estes 3 anos 

de colaboração (começou tudo em 2017), amizade e 

parceria na divulgação de temas importantes ligados 

a conscientização e dicas de prevenção sobre crimes 

contra crianças e adolescentes. 

 
Rildo Silveira, detetive particular inscrito nas fileiras do 

CONDESP, é perito e analista criminal registrado no quadro 

de Peritos do Poder Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, 

atuando como especialista em Perícia e Investigações de 

Crimes contra Crianças e Adolescente (Pedofilia, Abuso 

Sexual Infantil e Violência Doméstica). Preside a Comissão 

de Defesa da Criança e Adolescente na Internet da APECOF 

(Associação Nacional dos Peritos em Computação Forense) 

e investigador registrado na WAPI (World Association of 

Professional Investigators com sede em Londres - Reino 

Unido). 

 

 

 

 

 

Noedir Carlos, 56 

anos, natural de 

Piracicaba (SP), 

diplomado pelo 

IICC (RJ) em 85, é 

proprietário da 

Agência NCO 

Investigações, empresa tradicional com mais de 30 

anos no mercado, com matriz na região central de 

Piracicaba e filial em Campinas. O detetive Noedir 

ressalta que a especialidade da sua Agência são os 

casos de fraudes trabalhistas e assessoria em 

investigações empresariais para médias e grandes 

empesas de toda Região Metropolitana de Campinas, 

Grande São Paulo e, inclusive, em localidades de 

outros estados do Brasil. Ingressou no CONDESP em 

2015 e, além de ser o Representante Regional de 

Campinas, é suplente da Diretoria Executiva do 

Conselho.    

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTONIO CARLOS TORTORELLA (25), CARLOS 

ALBERTO VIDO ALIBATI (04), CESAR FERNANDES (15), 

FABIO AUGUSTO NASCIMENTO SILVA (18), FABIO 

BARBOSA DA CRUZ (22), e MEIRE CRISTINA RONCO 

(23). 
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Atos, Deliberações, Editais e Resoluções da Entidade 
 
Ato Administrativo n.º 20/2020 
“Dispõe sobre a revogação do Ato Administrativos nº 14/2020” 
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições e de conformidade com o art. 28, inciso XV, do Estatuto vigente, RESOLVE: 
Art.1º - Fica revogado o Ato Administrativo n.º 14/2020, publicado no Boletim Digital de 
22/02/2020 (Pg. 13). 
Publique-se. 
Devair Quesada da Silva  
Presidente 
30/04/2020 
Resolução DIR n.º 15/2020 
“Lista os títulos de Membro Honorário outorgados”. 
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São Paulo, em face do 
deliberado pela Diretoria Executiva e em vista do disposto pelo art. 68 da 2ª Consolidação do 
Estatuto, FAZ SABER:  
Art. 1º Foram agraciadas com o Título de Membro Honorário do CONDESP as seguintes 
personalidades: 
I – Darci Pedro da Silva; 
II – Thomaz de Oliveira Caveanha; 
III – Dr. Celso Ubirajara Russomanno: 
IV – Dr. José Antônio Carlos de Souza; 
V – Dr. Arnaldo Faria de Sá; 
VI – Dr. Paulo Cesar Andrade de Souza;  
VII – Deputada Célia Leão; 
VIII – Dr. Marcelo Henrique Ribeiro da Silva (in memorian); 
IX – Dr. Itacir Amauri Flores; 
X – Edison Arnold; 
XI – Luciano Alves dos Santos;  
XII – Dr. Antoine Youssef Kamel;  
XIII – Dr. Jorge Luiz Bernardi;  
XIV – Ricardo de Alice Ferreira;  
XV – Dr. Laércio Trevisan Jr;  
XVI– Dr. Mario Covas Neto; 
XVII – Dr. Carlos Alberto Lopes Abelha;   
XVIII – Dr. Sidney de Paula; e 
XIX – José Arnold. 
Art. 2º Fica revogada a Resolução DIR n.º 3/2019, publicada no Boletim Digital de 23/12/2019 (Pg. 9). 
Publique-se. 
Devair Quesada da Silva  
Presidente 
30/04/2020 
 
Expediente – Secretaria Geral 
20/05/2020 
I) Protocolos de inscrição ARQUIVADOS: 
03676 – Dilson Antônio Zanetti (Requerida Baixa Fl. 14). 
II) Protocolos de inscrição DEFERIDOS: 
07157 – Ivan Eudes Pereira Leal – Matr. 01581; 
07158 – Alfredo Picolomini Monteiro – Matr. 01582 (Prov). 
 
CONSELHO DE ÉTICA E DISCIPLINA – CED 
Processo-PED n.º 01/2020. 
Parecer do Relator 
Representante: ALS 
Representado: MLMVX 
Relator: José Humberto Jesus de Souza 
RELATÓRIO 
O associado ALS encaminhou ao Presidente deste Conselho de Ética e Disciplina a Representação 
de fl. 2/3, protocolizada em 11/04/2020, relatando que foi ofendido pelo também associado 
MLMVX em vídeo, compartilhando no grupo do CONDESP pela vice-presidente J em 28 de janeiro 
do corrente, no qual o Representando o chama de “vagabundo”.  
Admitida a Representação pela Presidência deste colegiado, conforme despacho de fls. 4, expediu-
se carta de citação ao Representado, consoante o doc. de fl. 5, para apresentar defesa escrita no 
prazo de 10 dias, de acordo com o art. 13, § 2º, dos Estatutos. 
Designado, conforme despacho da presidência deste colegiado de fl. 8, este relator aceitou 
formalmente o encargo na Sessão de Instalação realizada no dia 25 de abril do corrente, conforme 
consignado na Ata de fls. 9.Efetivada a citação conforme se depreende do doc. de fl. 10 (art. 13, § 6º, 

do nosso Estatuto), o Representado em silêncio deliberado (fl. 11), tem-se por caracterizada a revelia 
(art. 22, § 2º, Seção III, do Regimento) que implica a presunção de veracidade dos fatos trazidos pelo 
Representante.  
VOTO  
A conduta do Representado, registrada no vídeo em questão, impingindo ao Representante a 
pecha de “canalha”, se enquadra perfeitamente no tipo infracional do inciso XII do art. 3º do nosso 
Código de Ética e Disciplina, portanto, seria o caso da aplicação da pena de suspensão prevista no 
art. 10 do mesmo Codex. 
A propósito, revendo o tal vídeo com 11min36s de duração, o qual não foi removido do grupo, este 
Relator não identificou ser proferida a expressão “vagabundo” que é citada na exordial, no entanto, 
nele o Representado julga o Representante um “canalha”, o que dá na mesma, ou seja, o atinge em 
sua dignidade. 
De outra parte, quando o Representando diz que o CONDESP deveria se chamar “ODBESP”, 
caçoando tanto do nosso Conselho como da associação denominada ODB, incorre na conduta 
cingida pelo inciso XI do mesmo art. 3º, deste modo, sujeitando-se a pena de censura reservada de 
que trata o supracitado art. 10, in fine.    
De mais a mais, é de se salientar que a injúria disparada pelo Representado, tão flagrantemente 
abjeta que dispensa incursão maior no tema, demostra nenhum respeito de sua parte para com o 
colega ofendido e – muito menos – com a própria reputação, destoando dos deveres elencados 
nos incisos II e IV da Lei Federal n.º 13.432, de 11 de abril de 2017.  
Assim e por tudo que dos autos constam, voto recomendando a EXCLUSÃO do associado MLMVX 
dos quadros do CONDESP, e o faço com respaldo nos artigos 3º, incisos XI e XIII, e 9º do Código de 
Ética e Disciplina.  
É o voto que submeto à apreciação deste colegiado. 
CED, 19 de maio de 2020. 
JOSÉ HUMBERTO JESUS DE SOUZA 
Relator 
Situação: Aguardando deliberação do Conselho de Ética e Disciplina (Fl. 12/12v).  

 
 
 

Decreto n.º 64.959 DE 04 DE MAIO DE 2020 
Dispõe sobre o uso geral e obrigatório de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da 
COVID-19 e dá medidas correlatas. 
João Doria, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando as recomendações do Centro de Contingência do Coronavírus, instituído pela 
Resolução nº 27, de 13 de março de 2020, da Secretaria da Saúde; 
Considerando a orientação do Ministério da Saúde de que o uso de máscaras de proteção facial 
para a população em geral constitui medida adicional ao distanciamento social, para preparação e 
resposta durante o intervalo de aceleração epidêmica (Boletim Epidemiológico do Centro de 
Operações de Emergência em Saúde Pública - COVID 19 nº 7); 
Considerando a necessidade de se conter a disseminação da COVID-19 e garantir o adequado 
funcionamento dos serviços de saúde, 
Decreta: 
Art. 1º Enquanto perdurar a medida de quarentena instituída pelo Decreto nº 64.881, de 22 de 
março de 2020, fica determinado, em complemento ao disposto no Decreto nº 64.956, de 29 de 
abril de 2020, o uso obrigatório de máscaras de proteção facial, preferencialmente de uso não 
profissional: 
I - nos espaços de acesso aberto ao público, incluídos os bens de uso comum da população; 
II - no interior de: 
a) estabelecimentos que executem atividades essenciais, aos quais alude o § 1º do artigo 2º do 
Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, por consumidores, fornecedores, clientes, 
empregados e colaboradores; 
b) em repartições públicas estaduais, pela população, por agentes públicos, prestadores de serviço 
e particulares. 
§ 1º O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará o infrator, conforme o caso, às penas 
previstas nos incisos I, III e IX do artigo 112 da Lei nº 10.083, de 23 de setembro de 1998 - Código 
Sanitário do Estado, sem prejuízo: 
1. na hipótese da alínea "a" do inciso II, do disposto na Lei federal nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990 - Código de Defesa do Consumidor; 
2. na hipótese da alínea "b" do inciso II, do disposto na Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968; 
3. em todas as hipóteses, do disposto nos artigos 268 e 330 do Código Penal. 
§ 2º O uso de máscaras de proteção facial constitui condição de ingresso e frequência eventual ou 
permanente, nos recintos a que alude o inciso II deste artigo. 
Art. 2º As atribuições de fiscalização decorrentes do disposto no inciso I e na alínea "a" do inciso II do 
artigo 1º serão delegadas aos Municípios, cabendo à Secretaria da Saúde a representação do 
Estado nos respectivos instrumentos. 
Art. 3º Este decreto entra em vigor em 7 de maio de 2020. 
Palácio dos Bandeirantes, 4 de maio de 2020 
JOÃO DORIA 
Publicado na Secretaria de Governo, aos 4 de maio de 2020. 
Diário Oficial - Executivo, 07/04/2020, p.1 

http://dobuscadireta.imprensaoficial.com.br/default.aspx?DataPublicacao=20200407&Caderno=DOE-I&NumeroPagina=1

