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Perigo na internet

1.
Evite expor celulares e
notebooks dentro e fo-
ra da estação. Não use
bolsas e mochilas que
demonstrem conter ob-

jetos de valor em seu interior.

2.Não use fones de ouvi-
do enquanto estiver
caminhando, pois
eles podem distraí-lo.

3.Procure vias mais ilu-
minadas e que te-
nham movimento de
veículos e pedestres.

4.Em ruas mal ilumina-
das, prefira cami-
nhar pela rua ou em
grupos. E fique aten-

to a seu redor.

Isis Brum / JORNAL DA TARDE

Com títulos co-
mo Sala de Aula
Safada, jogos in-
fantis encontra-
dos gratuita-
mente na inter-

net usam conteúdos sexuais e
apelativos. Bullying, exposi-
ção do corpo e disputa entre
gêneros também são temas re-
correntes.

Especialistas divergem
quanto ao impacto desse tipo
de game na formação psíqui-
ca, ética e moral da criança.
Mas concordam que ele esti-
mula a sexualidade precoce e
deixa a criança vulnerável a pe-

dófilos, que costumam entrar
nesses sites. “O agressor pensa
que crianças que frequentam es-
ses sites estão mais dispostas a
outras conversas”, alerta Rodri-
go Nejm, da ONG SaferNet Bra-
sil, destacando que o problema é
que os “jogos em si não são consi-
derados crime”.

“Prazer e ganho associados à
violência ou à sexualidade são
linguagens muito ruins para a in-
fância”, explica a psicóloga Ma-
ria Tereza Maldonado, autora
dos livros Bullying e Cyber-
bullying (Editora Moderna) e Co-
municação entre Pais e Filhos (In-
tegrare Editora), que tratam des-
se tema. “Algumas crianças po-
dem internalizar os conteúdos e

se sentir estimuladas a reprodu-
zir, na forma de bullying ou vio-
lência, esse aprendizado da mu-
lher como objeto, que pode ser
desprezado e humilhado.”

No site Games2Win, hospeda-
do em Mumbai, na Índia, a repor-
tagem encontrou games eróti-
cos. Alguns têm o selo ‘hot’
(quentes), porque são mais ‘pi-
cantes’. Em Babá Safada, a mu-

lher que deveria olhar um bebê e
um adolescente recebe o namo-
rado na casa onde trabalha. O jo-
vem derruba coisas no chão. Ao
fazer a moça cair, além de o joga-
dor ganhar pontos, ainda se depa-
ra com a personagem de calci-
nha ou sutiã. O jogo termina
com a babá beijando na boca o
jovem morador da casa.

Em Biblioteca da Escola, o joga-
dor tem sete dias para humilhar
a bibliotecária. A professora de
Naughty High School usa roupas
curtas, tem olhar sensual e andar
provocante. No segundo nível,
um balde de água despenca so-
bre ela. Na sequência, uma casca
de banana faz com que um ho-
mem – aparentemente o diretor

do colégio – escorregue e caia en-
tre as pernas da educadora.

Pai de uma menina de 6 anos,
o analista de sistemas Christia-
no Rodrigues, de 33, flagrou a fi-
lha em um jogo em que meninos
não sabiam, por exemplo, fazer
xixi em lugar correto. “Percebi
que depois disso ela começou a
se interessar por palavras impró-
prias para a idade dela e a pesqui-
sar. Os resultados eram absur-
dos.” A menina, diz ele, chegou
ao site pesquisando ‘jogos para
meninas’ em um buscador na in-
ternet. “Amigos relataram ter ti-
do o mesmo problema em casa.”

O combate a esse tipo de pro-
blema, diz Nejm, depende mais
do diálogo entre pais e filhos do

que de tecnologia que blo-
queie ou retire página do ar.
“Os pais têm de navegar com
os filhos. É preciso acompa-
nhar e colocar limites.”

Se os pais proíbem os filhos
de saírem sozinhos na rua por-
que acreditam que não têm
maturidade para lidar com os
perigos, também não podem
deixar os pequenos ‘andarem’
a sós na internet. É esse o reca-
do dos especialistas. Um dos
motivos, afirmam, é evitar
que se tornem iscas de pedófi-
los, que costumam frequen-
tar sites de jogos. Outro é com
relação ao impacto – negativo
– desse tipo de conteúdo para
formação da criança.

Risco. Luciana Ruffo, do Nú-
cleo de Pesquisa da Psicolo-
gia em Infância da Pontifícia
Universidade Católica de São
Paulo (PUC-SP), alerta que es-
se tipo de site tende a levar a
criança a acreditar que é natu-
ral tirar a roupa e se expor. “É
uma arma para pedófilos.”

A psicóloga chama a aten-
ção para os valores transmiti-
dos pelos pais em casa. “A
criança tem um lado que gos-
ta de tudo o que é errado.”

Monique Arantes
JORNAL DA TARDE

A falta de iluminação nos arredo-
res de algumas estações do Me-
trô de São Paulo tem propiciado
a ação de ladrões e causado inse-
gurança entre os usuários. A re-
portagem constatou o problema
no entorno das Estações Pinhei-
ros, da Linha 4-Amarela, Santos-
Imigrantes, da 2-Verde, e Tatua-
pé, da 3-Vermelha.

A advogada Renata Bayer Si-
mões Esteves, por exemplo, foi

perseguida por um homem no
dia 21 de julho, entre a Estação
Santos-Imigrantes e o estaciona-
mento conveniado com o Me-
trô. Segundo ela, a via por onde

tem de passar está completa-
mente às escuras. “Eram 21h30 e
vi que estava sendo seguida por
um homem assim que saí da esta-
ção. Comecei a correr quando

notei que ele se aproximava. Ele
foi atrás de mim até o estaciona-
mento e só parou quando viu o
funcionário do local”, lembra.

A insegurança causada pela fal-
ta de luz também é sentida pela
analista Marina Almendro. Ela
trabalha a quatro quadras da Es-
tação Pinheiros, a mais recente
da Linha 4, e reclama que várias
vias vizinhas estão às escuras.
“Antes da inauguração (da esta-
ção), a empresa onde trabalho
oferecia transporte para os fun-
cionários por causa do risco de
roubos, mas isso acabou.”

A opção de Marina e seus cole-
gas foi sair em grupo. Para cha-
mar a atenção do Ilume, ela
criou uma petição pública na in-
ternet, em que pede mais pontos
de luz em ruas como Eugênio de
Medeiros, Paes Leme, Butantã,

Sumidouro e Capri. O mesmo
problema é enfrentado pela psi-
copedagoga Mônica Nardy Mar-
zagão Silva, moradora da Rua Fe-
lipe Camarão, perto da Estação
Tatuapé. “Há mais de dois anos
encaminho pedidos de novos
pontos de luz para o Ilume.”

Resposta. O Metrô informa
que já pediu ao Ilume reforço na
iluminação da Estação Santos-
Imigrantes. A empresa diz que,
se alguma ocorrência perto dos
terminais for identificada, a PM
é avisada. A ViaQuatro, conces-
sionária da Linha 4, afirma que
encaminhou a reclamação dos
usuários da Estação Pinheiros à
Prefeitura. O Ilume diz que “pro-
gramou a visita de equipes de ma-
nutenção nas três estações” cita-
das na reportagem para “verifi-
car a necessidade de interven-
ções e solucionar possíveis fa-
lhas pontuais”. / COLABORARAM

GIO MENDES E TIAGO DANTAS

● Isolamento acústico em
salões de festas
Projeto de 2010 do vereador Aní-
bal de Freitas (PSDB) prevê que
qualquer novo prédio da cidade
coloque isolamento acústico pa-
ra evitar a propagação de ruídos
superiores a 65 decibéis. Passou
em segunda votação e segue pa-
ra a sanção do prefeito. A possibi-
lidade maior, segundo os líderes,
é que seja vetado.

● Banheiro público
Projeto do governista Cláudio
Fonseca concede desconto de
IPTU para proprietário de estabe-
lecimento comercial no centro
expandido que deixar o banheiro
aberto até para quem não é clien-
te. Deve ser sancionado.

● Bebida energética
Projeto da vereadora Marta Cos-
ta (DEM), também aprovado em

segunda discussão, obriga qual-
quer bebida energética comercia-
lizada na cidade a vir com rótulo
de informações.

● ‘Conselho do Apagão'
Do vereador Jamil Murad (PC-
doB), institui o Conselho Munici-
pal de Serviços Públicos de Ener-
gia, que deve contar com inte-
grantes da sociedade para discu-
tir temas relacionados à energia.

Escuridão leva perigo a ruas perto do metrô

● A Câmara ainda aprovou on-
tem, em primeira votação, proje-
to de lei que prevê a criação de
89 faixas exclusivas para ônibus
nos horários de pico. Elas fica-
riam em vias importantes, como
as Marginais do Tietê e do Pinhei-
ros e avenidas que formam o Cor-
redor Norte-Sul.

A proposta foi elaborada por
vereadores ligados às empresas
de transporte público e houve
um forte lobby por sua aprova-
ção. Fontes da base do governo
informaram que a Prefeitura pre-
tende sancionar o projeto, mas
vai vetar a criação em algumas
vias, como a Marginal do Pinhei-
ros e a Avenida Angélica.

O projeto não determina os
horários exatos que são conside-
rados como “pico”. / D.Z. e RENATO
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PRESTE ATENÇÃO...

Aprovada lei que
proíbe uso de
celular em bancos
Capital é a terceira cidade paulista a estabelecer veto, que também
foi definido neste ano em legislações estaduais de MG, RJ e CE

JOSE PATRICIO/AE

FOTOS REPRODUÇÃO

Criação de 89 faixas
exclusivas de ônibus
passa em 1ª votação

JOGOS INFANTIS
ESCONDEM
TEMAS ERÓTICOS
Inocentes à primeira vista, games gratuitos da
web podem trazer armadilhas para as crianças

Sem conversa. Projeto que veta o telefone agora vai à sanção do prefeito Gilberto Kassab

Rua Capri. Passageiros andam em grupos até estação

Inadequados. Para especialistas, jogos estimulam sexualidade precoce e atraem pedófilos

Diego Zanchetta

São Paulo pode tornar-se a ter-
ceira cidade do Estado a proi-
bir o uso de celulares dentro
de agências bancárias. Em vo-
tação simbólica com apoio
dos 14 líderes de bancada, a Câ-
mara Municipal aprovou on-
tem projeto da vereadora San-
dra Tadeu (DEM) que restrin-
ge o uso do telefone móvel no
interior dos bancos.

Essa proibição já é lei munici-
pal em Franca e de Campinas.
Entre as capitais, Curitiba, Belo
Horizonte e Salvador também
têm legislação semelhante.

O objetivo da restrição é evitar
o golpe da “saidinha” de banco.
Normalmente, nesses casos um
bandido dentro do banco infor-
ma o comparsa, via celular, so-
bre clientes que estão saindo
com grandes quantias.

Perto do banco ou nas ruas no
entorno, a vítima costuma ser
atacada pelos ladrões – avisados
por quem está dentro da agên-
cia. Entre janeiro e julho, pelo
menos 12 pessoas foram balea-
das na capital nesses golpes.

Estado. A lei ainda precisa ser
sancionada pelo prefeito Gilber-
to Kassab (sem partido). Mas, ca-
so alguma entidade ligada aos
bancos conteste a lei na Justiça,

a chance de os efeitos da medida
serem suspensos é grande. Pode-
se alegar que é tarefa somente
dos governos estaduais legislar
sobre assuntos relacionados à se-

gurança pública, conforme pre-
vê o artigo 144 da Constituição
Federal de 1988 – lei nesse senti-
do foi aprovada por Minas, em
janeiro; pelo Rio, em abril, e pelo
Ceará, em julho.

Um projeto de lei em tramita-
ção na Assembleia Legislativa de
São Paulo também prevê a proi-
bição do uso de celulares em
agências bancárias de todo o Es-
tado. A proposta, de autoria do
deputado Fernando Capez
(PSDB), prevê ainda que shop-
pings e hipermercados terão de
instalar biombos separando os
caixas dos demais ambientes.

Nas outras cidades onde a proi-
bição municipal aos celulares foi
aplicada, a Federação Nacional
dos Bancos (Febraban) tem
orientado as agências a adotar
medidas de segurança para pro-
teger seus clientes, mas diz que
as instituições não têm poder le-
gal de polícia para proibir ou pa-
ra apreender um celular de al-
guém que esteja dentro de uma
agência.

Pela proposta da vereadora
Sandra Tadeu (DEM), aprovada
ontem pelo Legislativo paulista-
no, fica delegada às 31 subprefei-
turas a tarefa de fiscalizar o cum-
primento da lei. Só que hoje os
fiscais das subprefeituras mal
conseguem fiscalizar os serviços
de poda de árvore e a Lei do Silên-

cio, o que aumenta as chances de
o Executivo paulistano vetar a
proposta, antes de qualquer
questionamento jurídico por
parte dos bancos.

Multa. A multa prevista aos in-
fratores definida pelo projeto é
de R$ 2.500, e dobra em caso de
reincidência. A proposta tam-
bém proíbe os clientes de recebe-

rem mensagem de texto ou de
voz enquanto estiverem dentro
das agências – só será permitido
dentro do banco entrar com o
aparelho desligado.

Passageiros se queixam
de falta de iluminação no
entorno de estações;
Ilume promete mandar
equipes aos locais

● Denúncias
No primeiro semestre deste ano,
a SaferNet recebeu 19.311 denún-
cias de crimes pela internet, in-
cluindo pornografia infantil, ho-
mofobia e racismo.

OUTRAS PROPOSTAS APROVADAS

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 3 ago. 2011, Metrópole, p. C5.




