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Divulgação

Vítimas menores de idade

Discussão de novas leis para
impedir crimes de estupro
E
sta semana, um motorista foi preso e indiciado por estupro de adolescente no Rio. No início do mês, foi em Cuiabá. Em fevereiro, ganhou repercussão a declaração do
condutor que contou ter sido seduzido por passageira menor
de idade, porque ela usava um “short tipo Anitta”. Nos casos,
a empresa de aplicativo lamentou o ocorrido, disse colaborar
com investigações e que motoristas foram desativados.
O vereador Fernando William (PDT) não aceita esse desfecho para os casos. “A empresa informou oficialmente que
exige atestado de bons antecedentes dos motoristas. Está
evidente que a análise que fazem não é suficiente, e, como
não se consegue regulamentar a atividade, acaba que casos
graves se repetem. Estou preparando um projeto de lei para
punir a empresa em cada denúncia desta natureza”. Há ainda
uma recomendação da assessoria parlamentar de que a proposta também inclua motoristas de táxis.
Na Alerj, uma das sugestões é se criar projeto de lei como
o de autoria do ex-deputado gaúcho Enio Bacci, que propôs
cadastramento de motoristas de aplicativos junto a escolas.
Os motoristas deverão estar cadastrados nas secretarias do
Estado. Na inscrição, condutor deverá apresentar certidão
negativa relativamente a crimes de homicídio, roubo, estupro
e corrupção de menores, certificado do curso de Cuidados Especiais no Transporte de Escolares, CRVL do veículo que fará
o transporte, renovável a cada ano, junto ao órgão responsável pela respectiva autorização, e ainda portar crachá.
Para Bacci, “a escola deverá estar munida de autorização
dos responsáveis dos alunos”. A orientação da polícia é que
os pais devem denunciar os criminosos.

Divulgação/Câmara do Rio

Estou
preparando
um projeto
para punir
empresas de
aplicativo
no caso de
estupro”

NN A CPI dos Incêndios, presidida pelo deputado Alexandre Knoploch, retoma os
trabalhos hoje com reunião
sobre irregularidades na Vila
Mimosa, que segue interditada. O prazo para entrega
do parecer final da CPI se
encerra no começo de abril.

Fernando
William,
Vereador

Parlamento Juvenil
da Alerj é feminino
Vereador Fernando William quer mais rigor com empresas de aplicativos

PICADINHO
A Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro comemora os 250
anos de Beethoven com concerto, neste domingo.
I Encontro de Turismo de Saúde de Niterói será no dia 19, às 19h, na
Associação Médica Fluminense, em Icaraí.
O West Shopping, em Campo Grande, promove campanha de ajuda
às famílias vítimas das chuvas da zona oeste, até o dia 20.
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Coronavírus:
só se fala nisso

L

Tá feio!

estão aprendendo todos os dias com a crise da
Covid-19 e tudo que é novo é assim.
Por isso, cuidado com compartilhamentos,
alarmismos ou o contrário, pouco caso! Mais
do que nunca, os veículos de comunicação de
credibilidade se tornam importantes diante
do pânico. Informação precisa e checada é a
melhor arma da população.
Divulgação

NNTodos os dias, por volta das 20 horas, os mora-

dores da Rua Durval de Morais, em Guaratiba, já
sabem: É hora de acabar a luz! Segundo eles, todo
o transtorno é causado por uma fiação que fica entre as ruas Ágatha Christie e Enrico Caruso, que são
próximas. A situação piorou desde o mês passado,
faltando poucos dias para o Carnaval começar.
O curto na fiação é tão forte que chega a partir
os fios e o barulho, de uma explosão, é assustador.
Até fogo o poste já pegou. “Nós passamos o Carnaval todo sem luz. Os técnicos da Light chegam de
madrugada, só que ao invés de trocarem a fiação
por completo, ficam fazendo remendo”, conta a
moradora Roberta Almeida.
A coluna procurou a Light que informou que novamente vai enviar uma equipe ao local. A concessionária também ressaltou que a região é repleta
de ligações clandestinas, os “gatos”, que sobrecarregam a rede e prejudicam a qualidade no fornecimento de energia. Por isso, se você me perguntou se
tá feio ou tá bonito... Tem que checar, problema tem
que ser resolvido, não remendado... E tenho dito.

NN Pela primeira vez, projeto
tem mais mulheres (53%) do
que homens. “Ter mais mulheres líderes faz a sociedade
ser mais ética”, disse deputado Renan Ferreirinha.

Novo posto
veterinário
NN A subsecretaria Bem Estar
Animal inaugura unidade
Flamengo. O vereador Luiz
Carlos Ramos Filho conseguiu o espaço e a prefeitura
a mão de obra e os insumos.

LOTERIAS
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ogo que eu acordei, comecei a responder
sobre o coronavírus. Não sou médica, mas
muita gente tende a achar que jornalista
sabe de tudo, ou pelo menos um pouco sobre
tudo. Até a gente acha isso, às vezes, confesso...
O taxista: “E aí? Devo ficar em casa?”. Eu
respondi: “Não sei, vamos esperar as autoridades!” Jornalistas, médicos e autoridades

Vila Mimosa:
audiência
pública hoje

Curto na fiação é tão forte que chega a partir os fios

Tem que acompanhar, seguir protocolos e
acreditar que vai melhorar. Caso contrário, ou a
gente fica doente do vírus ou da cabeça! Aliás,
falando em cabeça... É preciso ser racional. Evitar aglomerações mesmo que o aniversário da
sua melhor amiga de 40 anos esteja marcado
há meses. Mesmo que seu filho implore pra ir à
festa dos coleguinhas.
Lavar as mãos deveria ser um hábito constante, use esse receio para se reeducar ou
educar os pequenos! E assim seguimos checando diariamente os avanços contra o corona,
e claro, seguindo a vida. Por isso, seguindo o
protocolo de saúde, nada de dedo na cara... O
negócio agora é: Mãos longe do rosto!

Pingo no I
NNCorreu para fazer estoque de álcool em gel e se
proteger do coronavírus? Ok, você está certo. Cuidado nunca é demais! Mas tem gente que acabou com
o estoque de máscaras das lojas, de tanto desespero. E aí, quem realmente precisa usar, não consegue
encontrar uma caixinha sequer para contar história.
Como foi o caso da dentista Fernanda Mishima, que foi a uma loja de produtos odontológicos
na Tijuca, onde tem consultório, para comprar as
máscaras. Lá, ela foi informada que só conseguiria
comprar uma caixa por número de CPF.
Além disso, nas lojas em que conseguiu achar,
o valor aumentou de R$ 15 para R$ 25. Isso é sacanagem, hein? “A gente que precisa, de fato, usar as
máscaras para atender os pacientes fica preocupado. E aí fica aquela pergunta: Até quando vamos
conseguir achar?”, diz Fernanda.
Os especialistas dizem que não é pra tanto. A
máscara só serve para determinados locais e não
é pra ficar com ela o dia todo! Então, bora colocar o
Pingo no I... É difícil pedir para que as pessoas não
entrem em pânico, mas nada de desespero.
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MEGA-SENA 2242
05 - 09 - 18 - 24 - 25 - 42
Sena - Não houve acertador
Quina - 89: R$ 17.495,28
Quadra - 4.514: R$ 492,77
QUINA 5218
03 - 43 - 63 - 75 - 80
Quina - Não houve acertador
Quadra - 69: R$ 8.162,73
Terno - 5.355: R$ 158,16
Duque - 129.880: R$ 3,58
TIMEMANIA 1457
06 - 11 - 19 - 20 - 23 - 27 - 78
Time do coração
UNIÃO BARBARENSE/SP
7 acertos - Não houve acertador
6 acertos - 3: R$ 34.991,46
5 acertos - 205: R$ 731,52
4 acertos - 3.180: R$ 9,00
3 acertos - 26.423: R$ 3,00
DUPLA-SENA 2061
07 - 17 - 18 - 28 - 32 - 44
1º SORTEIO
Sena - Não houve acertador
Quina - 38 - R$ 4.370,40
Quadra - 1.735 - R$ 109,39
Terno - 34.492 - R$ 2,75
16 - 20 - 28 - 30 - 43 - 46
2º SORTEIO
Sena - Não houve acertador
Quina - 34: R$ 4.396,11
Quadra - 1.475: R$ 128,67
Terno - 31.716: R$ 2,99
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