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LLDois projetos de lei para regulamentar
uso de patinetes foram vetados, ontem,
pelo governador Wilson Witzel (PSC)

geral

LLacidente deixou quatro feridos

LLmancada em copa

Dono do Play Kid faltou a depoimento e é esperado hoje pela polícia

Sistema
aponta
o rosto
errado

Parque é interditado
A

Polícia Civil interditou
ontem o parque de diversões Play Kid, localizado na Praça dos Três Poderes, em Vilar dos Teles, bairro
de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. No sábado à
noite, um acidente com o brinquedo Kabum deixou quatro
pessoas feridas, após um cabo
de aço de romper.
Diferentemente do que foi
publicado ontem no MEIA
HORA, o Corpo de Bombeiros não havia determinado o
fechamento do empreendimento, na segunda-feira, mas
mas sim cancelado a autorização no que tange os aspectos de
escape e instalação de extintores, determinado pelo Código
de Segurança Contra Incêndio
e Pânico (Coscip). “A suspensão das atividades do parque
não é uma atribuição da corporação”, esclareceu, em nota,
o Corpo de Bombeiros.
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A Polícia Civil também interditou o parque. Segundo
o delegado Vinícius Ferreira Domingos, titular da 64ª
DP (Vilar dos Teles), o dono

do parque era aguardado para prestar depoimento ontem,
mas não apareceu. “Como ele
não compareceu ao depoimento, interditei todo o parque. Re-

marcamos o depoimento dele
para hoje”, pontuou o delegado. O engenheiro responsável
pelo parecer técnico do local e
o operador do brinquedo também são esperados na delegacia para esclarecimentos.
Peritos da Polícia Civil ainda
vão fazer uma segunda perícia
no equipamento para complementar a verificação feita na segunda-feira. “Vamos desmontar o equipamento, mas ainda
não há data certa para isso ser
feito, pois temos que viabilizar
junto ao dono do parque”, afirmou o delegado Vinícius.
Procurada, a Prefeitura de
São João de Meriti não respondeu se pretende tomar medida
para evitar acidentes em parques de diversões do município,
como uma nova regulamentação, já que o local em questão tinha as autorizações exigidas para funcionar, mas acabou sendo
palco de acidente.

LLBarra mansa

Elevador mata
em mercado
Funcionário morreu no hospital

O

funcionário de um supermercado em Barra Mansa
morreu na manhã de ontem na queda do elevador de carga do estabelecimento. Os bombeiros foram acionados por volta
de 9h30 da manhã para socorro
no Supermercado Royal, no bairro Jardim Boa Vista. Lailson Gomes, de 25 anos, conhecido como
LP Gomes, foi socorrido e levado

para a Santa Casa de Barra Mansa,
mas não resistiu aos ferimentos.A
90ª DP (Barra Mansa) investiga as
causas do acidente.
Em nota, o supermercado lamentou o caso e disse estar prestando apoio à família do
funcionário morto. A empresa
informou ter interditado o elevador de carga e disse que apura as
causas da queda do equipamento.

Câmera de
reconhecimento
facial pisa na bola

O

ntem, o relógio marcava
11h15 quando um aviso vermelho começou a
piscar no telão do Centro Integrado de Comando e Controle
(CICC): uma foragida da Justiça, condenada por espancar até
a morte um homem, tinha sido
localizada em Copacabana pelas recém-instaladas câmeras de
reconhecimento facial. Em cinco minutos, uma viatura, com as
sirenes ligadas, a cercou na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na altura do número 637.
Levada para a 12ª DP, foi liberada após uma hora e 12 minutos.
O motivo: não era a procurada,
e sim uma moradora do bairro.
De acordo com o porta-voz
da PM, coronel Mauro Fliess,
as câmeras trabalham com
uma estatística de reconhecimento e, por isso, ocorreu
o erro. “Assim que o sistema
aponta 70% de possibilidade
da pessoa ser a procurada, uma
viatura é direcionada ao local.
A abordagem é feita com respeito aos direitos humanos e
com cautela do agente”, disse.
Ainda de acordo com Fliess,
os agentes tentam checar a identificação da pessoa abordada no
local, mas, em casos de dúvida
ou de homônimos, elas são levadas para a delegacia. No Carnaval foi registrado engano semelhante. Desde domingo, o
sistema de câmeras foi expandido em Copacabana, passando
de nove para 25 unidades.

