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Sábado, 14 de Março de 2020

elas só 15% das indenizações pagas a motoristas por acidentes de trânsito foram destinadas a mulheres

Adiado

Vídeo da FCA alerta sobre
o preconceito no trânsito

Coronavírus
faz ‘Velozes
e Furiosos’
mudar estreia

Produção reúne histórias de três mulheres e como fazem para vencer os desafios
relacionados à questão de gênero, atrás do volante; assista ao vídeo no site de
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

‘Girl Power’. Mariana Magalhães
Ribeiro, motorista de teste da Fiat

Da Redação
@jornalovale

Março é o mês que simboliza a luta pela equidade de
gênero. Para fazer uma alerta sobre o preconceito no
trânsito, a FCA Fiat Chrysler
Automóveis divulgou o filme
“Mulheres na Direção”. Com
pouco mais de três minutos de duração, o vídeo traz
a história de três mulheres
que contam sobre a paixão
por dirigir e como reagem às
atitudes machistas, quando
estão atrás do volante.
“Eu amo dirigir e sei que eu
sou competente no que eu
faço”, diz a motorista de teste da FCA, Mariana Ribeiro,
31 anos, reforçando que não
há nenhuma diferença biológica que torna os homens
mais aptos a dirigir do que
as mulheres.
Segundo o último levantamento do Detran SP, 40%
das 24 milhões de Carteiras
Nacionais de Habilitação

DA REDAÇÃO. Se você já es-

tava ansioso para ver “Velozes e Furiosos 9” nas telonas,
vai ter que segurar a emoção
mais um pouco. Em nota, a
Universal Pictures informou
nesta semana que a data de
lançamento do filme foi adiada. O motivo: a pandemia de
Coronavírus, é claro.
“Nós sentimos todo o amor
e a expectativa de vocês pelo
próximo capítulo da nossa
saga. É por isso que é especialmente difícil comunicá
-los que nós precisamos mudar a data de lançamento do
filme”, informa o comunicado. “Se tornou claro que não
vai ser possível para todos os
nossos fãs ao redor do mundo assistir ao filme em maio”.
Ano que vem.
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registradas no Estado de São
Paulo pertencem a mulheres.
Números mais recentes também revelam que as mulheres
oferecem maior segurança ao
dirigir. No Brasil, apenas 15%
das indenizações pagas a motoristas por acidentes de trânsito foram destinadas a mulheres, de acordo com dados

divulgados pela Seguradora
Líder, responsável por administrar o seguro obrigatório no
país (Dpvat).
“O trânsito é um ambiente
coletivo e devemos garantir
igualdade de tratamento a
todas as pessoas. O número de mulheres em funções
que eram consideradas tipi-

camente masculinas, como
motoristas, está crescendo,
mas elas ainda ouvem piadas
e comentários preconceituosos. Não há espaço para isso
na sociedade”, afirmou em
nota o diretor de Comunicação e Sustentabilidade da
FCA para a América Latina,
Fernão Silveira.n

A nova data será só em abril
de 2021, com a América do
Norte lançando em 2 de abril
daquele ano.
“Embora saibamos que é decepcionante ter que esperar
um pouco mais, essa mudança está sendo feita pela segurança de todos como nossa principal consideração”,
segue nota.
“A mudança de data vai permitir que a nossa família global viva junta a experiência do
novo capítulo. Vemos vocês
no ano que vem”, conclui.
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sonho de consumo
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911 Turbo S Cabriolet. Até suspirou, né? Novidade da Porsche, o 911 Turbo promete equilibrar dirigibilidade, dinâmica e esportividade. Vai de zero a 200 km/h em
8,9 segundos. Amortecedores mais rápidos e controlados com mais precisão fornecem vantagens significativas à dinâmica de condução em relação à estabilidade do rolo,
manutenção da estrada, comportamento da direção e velocidade nas curvas. No painel, a tela central agora tem 10,9 polegadas e pode ser operada rapidamente.

