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Divulgação/Clarice Lissovsky

ENTREVISTA

Quando foi uma governadora do Rio, ela adotou táticas
de criminalização dos moradores das favelas. Quando
ocorreu a morte do Tim Lopes (jornalista), ela pediu um
mandado de busca coletiva no
Complexo do Alemão. Acho
que a Benedita é a ex-Benedita e espero que não tenha nenhuma conversa com o PSOL.
Sou contra a aliança do PSOL
com o PT, independentemente de quem venha do PT.

RENATO CINCO, VEREADOR

‘PT fez governo liberal,
dando esmolas’

A

os 45 anos, o vereador Renato Cinco está em seu segundo
mandato. Um dos pré-candidatos da bancada do Partido Socialismo
e Liberdade (PSOL) à reeleição na Câmara Municipal é contrário à aliança
de sua sigla com o PT para a eleição
do ano que vem. Sobre a tentativa de

NNO DIA: Há

quanto tempo o senhor está na vida
pública?
LLRENATO CINCO: Comecei

aos 13 anos, no movimento
estudantil, e depois fui para o
movimento de legalização da
maconha até me eleger vereador. Hoje estou com 45 anos.

NNO senhor virou uma refe-

rência na luta pela legalização da maconha, sobretudo
por ter se tornado o autor de uma representação
que defendia a liberação
das marchas da maconha.
Como foi esse processo até
conseguir a liberação do
STF para as marchas, em
2011?
LLFoi um momento em que
estávamos com uma procuradora da República interina,
a Débora Duprat. Ela já tinha
entrado com uma representação a favor do aborto dos
anencéfalos e com outra representação a favor do casa-

Marcelo Freixo, seu correligionário e
pré-candidato do PSOL à Prefeitura
do Rio, de angariar o apoio de Lula,
ele ataca: “Sou contra. O PT faz parte do problema, não da solução”, diz.
Militante pela descriminalização das
drogas, diz que o Supremo Tribunal
Federal (STF) está acovardado.

O STF está
acovardado. Não
querem votar a
descriminalização
para não
desagradar
mento LGBT. Como ela estava fazendo essas duas ações a
gente achou que ela toparia a
briga pela legalidade da marcha da maconha. A gente representou na esperança de ela
comprar a nossa briga e acertamos. Acho que nosso grande
mérito foi reconhecer a grande oportunidade naquele momento. Assim surgiu a ADPF
187, aprovada pelo STF por
unanimidade.
NNO senhor se colocou como

pré-candidato do PSOL,
mesmo o deputado federal
Marcelo Freixo também já
ter se declarado pré-candi-

dato. Por quê?
LLEu entendo os partidos políticos semelhantes às universidades. Uma universidade que
não tem debate está morta. Os
períodos de escolha de candidato dos partidos políticos do
mundo inteiro são momentos de debate. A gente não
acompanha as eleições dos
Estados Unidos? As prévias
dos partidos? A minha candidatura não é porque eu me
considere o melhor candidato
que existe. A gente quer promover alguns debates dentro
do PSOL. O principal deles é
se nós acreditamos ou não na
possibilidade de domesticar o
capitalismo brasileiro. Eu não
acredito.
NNO senhor vê chances de a

maconha ser descriminalizada no Brasil?
LLDepende do STF, que está
acovardado. Não querem votar a descriminalização para
não desagradar a opinião pública. A legalização que de-

NNMas não seria um reforço

penderia do Congresso está
totalmente descartada. Acho
que a gente pode ter avanços
quanto ao uso medicinal. A
Anvisa já autorizou milhares
de pessoas a fazerem importação dos medicamentos,
além de estar discutindo a
regulamentação da produção dos remédios. Acho que
a Anvisa está com uma boa
proposta comparando a maconha a outros fitoterápicos.
Mas, na regulamentação do
plantio, estão fazendo algo
que só interessa ao grande
capital. Criaram uma regulamentação que diz que
não pode desviar o produto
medicinal para o uso social.
Para garantir isso, colocam
exigências que só quem tem
muitos recursos vai poder
cumprir. Quem cultivar não
poderá vender para o usuário final, vai ter que vender
para a indústria farmacêutica para que ela produza o
remédio e distribua. É um
retrocesso porque uma das

grandes vantagens da maconha como remédio é a oportunidade de ser um remédio
de baixo custo que pode até
ser em alguns casos produzido pelo próprio paciente.
NNO senhor acha que Lula

apoiará Freixo nas eleições
municipais do ano que vem?
LLO PT tem dado sinais contraditórios a todo momento. Eu
acho que é possível que o PT
busque antigos aliados no Rio.

NNA deputada Benedita da

Silva (PT-RJ) vai se juntar
ao PSOL, caso o apoio de
Lula venha para Freixo?
LLEu não gosto da Benedita.

Sou contra a
aliança com o PT,
independentemente de quem
venha do PT

Isabele Benito
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Reprodução

Pingo no I

Tiroteio e perseguição interditaram a Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca, na última sexta-feira

É o rodo cotidiano...

O

lho no relógio, três e cinco... Tô atrasada para o dentista que era às 15h
em ponto na Barra. Depois de dias
de frio de primavera e céu nublado, a sexta
foi como o carioca gosta, um céu azul e um
sol de rachar. A cabeça vai na hora, quase
que no automático para a praia, a poucos
metros dali... Pensamento logo cortado
por sirenes, gente correndo, gente paralisada, muito tumulto.
Em plena Avenida Ayrton Senna, um
carro atravessado com o que parecem ser
marcas de tiros. Na hora, o trânsito começa
a parar e o carioca a agir no instinto. Uns
tentam voltar, outros acelerar. Caos... O
bangue-bangue da Cidade Maravilhosa.
Outras viaturas começam a parar. Ligo
pra redação que ainda não sabe o que
aconteceu, mas logo manda equipe por-

importante para o PSOL?
LLO PT faz parte do problema, não da solução. Eles governaram o Brasil durante
mais de 12 anos, não aplicaram nenhuma fórmula da
esquerda reformista e aderiram a uma política liberal. Lula representou o quê?
Vamos manter uma política
liberal implementada pelo
governo do Fernando Henrique! E vamos dar migalhas
para os pobres. Não houve
mudanças estruturais no
país. Tanto que quando acabou o ciclo de valorização
das commodities, tudo que,
em tese, tinha sido conquistado esfacelou no ar rapidamente. A situação do povo
brasileiro ficou pior do que
era antes. Eu quero uma esquerda que tenha coragem
de defender as mudanças
estruturais na sociedade
brasileira. A esquerda para
manter o Brasil do jeito que
é e dar esmola para os pobres
resulta no quê? No que estamos vivendo hoje: a desmoralização do projeto de
esquerda no país e o crescimento da direita. Isso aconteceu porque o governo do
PT não foi um governo de
esquerda, foi um governo liberal, com esmolas.

que sabe... deu M grande!
Quem vive no Rio de Janeiro parece
contracenar num filme de ação o tempo
todo. Cheguei ao dentista e, no tempo de
uma consulta, já sabia que seria mais um
de tantos outros crimes que se deram no
fim de semana.
No Rio, vagabundo é democrático e
atuante. Tá em todo canto da cidade... E
faça chuva ou sol, quer botar o terror, assaltar! Expôr arma de longo alcance!
Enquanto isso, a gente vai ficando com
a sensação de que pode em qualquer dia,
em qualquer lugar topar com eles ou ficar
no meio de uma troca de tiros.
Viver no Rio, quando o assunto é segurança, é viver numa montanha-russa,
num inverno tenebroso mesmo que lá
fora faça 50 graus.

NNEita Rio de Janeiro de meu Deus... Nessa cidade, o
pobre não descansa nem quando morre.
O corpo da vendedora Adriana Valéria, morta
pelo namorado na última quinta-feira, em Belford
Roxo, ficou mais de 24 horas dentro de casa, em
cima da cama... Tudo porque o local é considerado
área de risco. Não tinha segurança para o rabecão
retirar o corpo.
É absurdo pensar que toda aquela cena de sofrimento tenha se perpetuado para os familiares
durante todas aquelas horas... No caso de Adriana,
o corpo estava na frente dos três filhos pequenos.
Isso é tortura!
A gente não pode aceitar mais a banalização da
criminalidade. Sendo área de risco ou não, o corpo tinha
que ser removido o mais rapidamente possível.
Bora colocar o pingo no I...
Isso é questão de humanidade. Que essas crianças cresçam e que o tempo as ajude esquecer tamanha dor e descaso.

Tá bonito!
NNVocês sabem qual é o bairro mais populoso do
Rio de Janeiro e também do Brasil? Pra quem disse
Campo Grande, acertou!
Bem no coração da Zona Oeste, de um povo
guerreiro, que mesmo com as dificuldades não tira o
sorriso do rosto, ‘Big Field’ completou 416 anos no último dia 17. Por isso, a Superintendência Regional de
Campo Grande preparou uma grande comemoração
pra hoje, a partir das 10h em um trecho do calçadão,
na altura da Rua Coronel Agostinho. Vai ter pintura
em telas, feira de artesanato, dança, poesia e, claro,
bolo para os presentes!
A gente sabe que nada disso vai melhorar a situação dos moradores do bairro, mas um pouquinho de
carinho e atenção fazem um bem danado né?
Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá
bonito... Que o melhor presente de aniversário seja
qualidade de vida. Viva Campo Grande! E tenho dito.
Coluna publicada às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras

MEGA-SENA 2210
11 - 17 - 24 - 25 - 33 - 34
Sena - Não houve acertador
Quina - 81: R$ 36.572,74
Quadra - 5.910: R$ 716,07
DUPLA-SENA 2015
19 - 33 - 41 - 43 - 47 - 50
1º SORTEIO
Sena - Não houve acertador
Quina - 16 - R$ 3.448,84
Quadra - 712 - R$ 88,57
Terno - 12.139 - R$ 2,59
01 - 09 - 28 - 31 - 37 - 48
2º SORTEIO
Sena - Não houve acertador
Quina - 1: R$ 49.663,25
Quadra - 403: R$ 156,48
Terno - 9.774: R$ 3,22
QUINA 5129
36 - 50 - 55 - 69 - 74
Quina - Não houve acertador
Quadra - 50: R$ 8.127,53
Terno - 2.966: R$ 206,03
Duque - 79.358: R$ 4,23
FEDERAL 05443
1º - 59737: R$ 500.000
2º - 57468: R$ 27.000
3º - 15779: R$ 24.000
4º - 78470: R$ 19.000
5º - 75714: R$ 18.329
TIMEMANIA 1410
37 - 38 - 39 - 42 - 63 - 69 - 71
Time do coração
JUVENTUS/SP
7 acertos - Não houve acertador
6 acertos - 4: R$ 40.686,83
5 acertos - 142: R$ 1.637,29
4 acertos - 3.232: R$ 9
3 acertos - 31.493: R$ 3

TELEFONES
Polícia
Bombeiros
Samu
Defesa Civil
Central Prefeitura
Disque Denúncia

190
193
192
199
1746
2253-1177

