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FILMOU OU FOTOGRAFOU ALGO BACANA?
MANDA PRO ZAP ZAP, O WHATSAPP DO MEIA!
GRAVE NO SEU CELULAR: 21 98794-9052

Serviços

LLa partir de segunda

LLeleições 2020
Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

Mais trens em
Santa Cruz
A

assentos entre Campo Grande e
Santa Cruz a mais para o usuário”, explicou Pinho.
Para Ceciliano, a medida
atende de forma emergencial à
necessidade da população, mas
precisa ser melhorada. “O que
conseguimos fazer hoje é isso,
mas entendemos que a necessidade da população é pela volta
do trem expresso. Essa medida é
paliativa, mas vai reduzir o tempo de espera do passageiro na estação. A Casa vai observar a eficiência dessa medida e faremos
medições nos próximos 15 dias
para verificar se a medida está
atendendo à necessidade da população”, afirmou.
Lucinha lembrou que desde junho, quando o ramal deixou de fazer o serviço expresso,
o tempo do trajeto passou de
1h10 para 1h49.
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Deputados estaduais defendem
a volta da composição expressa
partir de segunda-feira,
passageiros de Santa Cruz,
na Zona Oeste do Rio, terão mais quatro trens. A decisão
reduz o tempo de espera na estação de 18 minutos para 9. O acordo foi firmado entre o secretário
de Estado de Transportes, Delmo Manoel Pinho, e os deputados André Ceciliano (PT), presidente da Assembleia Legislativa
do Estado do Rio (Alerj), a deputada Lucinha (PSDB) e o deputado Waldeck Carneiro (PT), em
reunião ontem.
“Serão dois trens saindo de
Santa Cruz até a Central do
Brasil, na parte da manhã, entre os horários de 6h e 7h, e dois
trens saindo da Central até Santa Cruz, entre os horários de
17h30 e 18h10. Dessa forma, vamos conseguir uma oferta boa
de assentos, serão quase seis mil
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Notícia falsa
rebatida no Zap
Parceria com o aplicativo permitirá
denúncias de irregularidades
O Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) formalizou ontem uma
parceria com o WhatsApp para
enviar informações diretamente
aos eleitores durante as eleições
municipais deste ano.
Pela parceria, o aplicativo permitirá que o TSE envie mensagens
sobre cuidados sanitários e, principalmente,para rebater informações falsas, durante a campanha,
para eleitores que se cadastrarem
nas ferramentas do tribunal.
O presidente do TSE, Luís Roberto Barroso,disse que o objetivo
principal é “enfrentar comportamentos inautênticos e coordenados”. O ministro acrescentou que
a Justiça Eleitoral trabalha para
“eliminar essa circulação do mal,

das notícias falsas, das manifestações de ódio, das campanhas de
desinformação”, porém o tribunal não deverá fazer controle prévio do conteúdo das mensagens.
“Só por exceção se fará controle de
conteúdo”, afirmou.
O WhatsApp também criou
um canal de comunicação específico para receber denúncias sobre
contas suspeitas de fazerem disparos em massa de mensagens, prática que é vedada pelo aplicativo e
pela legislação eleitoral.
Segundo a plataforma de mensagens, cada denúncia recebida
deverá ser alvo de apuração interna para verificar se as contas indicadas violaram as políticas do aplicativo e precisam ser banidas.

Justificativa através do e-Título
LLAs lojas de aplicativo colocaram à
disposição desde ontem uma nova versão do e-Título (eleitoral),
com mais funcionalidades. O recurso possibilitará a justificativa de
ausência nas votações dos dias 15
(1º turno) e 29 de novembro (2º
turno), até 60 dias após cada pleito.Até as eleições,o e-Título estará
atualizado para que as justificati-

vas possam ser apresentadas a partir do dia da votação — por estar
fora do domicílio eleitoral ou impedido de ir à zona eleitoral. O eTítulo,desenvolvido pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE),também
permite gerar certidões de quitação eleitoral e de nada consta de
crimes eleitorais, além de fazer a
autenticação de documentos.

0800-282-1195

CEG

0800-024-0197

Light

0800-021-0196

Ampla

0800-280-0120
100

Disque Direitos Humanos

1331

Anatel

180

Delegacia da Mulher
Parques e Jardins

2323-3500

indicadores
POUPANÇA: 0,1159%
(hoje)
DÓLAR: R$ 5,6175(c);
R$ 5,6181(v)
SALÁRIO MÍNIMO
NACIONAL: R$ 1.045
SALÁRIO MÍNIMO
REGIONAL: R$ 1.238,11

O QUE BOMBA
na internet
Light corta luz de 22 escolas da prefeitura do Rio
página 3

Primeiro homem curado do
HIV morre de câncer nos EUA
página 8

Leia mais no site www.meiahora.com
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e confira a edição digital do
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