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BOA NOTÍCIA
Parque Olímpico terá escolinha de ginástica. 

Aulas vão englobar as três modalidades 

olímpicas: artística, ritmica e trampolim. P. 2

DIVULGAÇÃO

POPULAÇÃO AJUDA NA CONSTRUÇÃO DO CONSELHO DE FAVELAS. P. 2

Vencedora do reality 
‘A Fazenda’, Jojo 

Todynho afirma que 
não concorda com 

ataque às famílias 
e discorda do 

cancelamento

UM BELO NÃO
AO CANCELAMENTO VIRTUAL

Jojo Todynho e um 
advogado comentam 

a nova moda do 
momento, onde 

artistas, celebridades 
e pessoas públicas 

perdem seguidores, 
dinheiro e trabalhos. 

P. 3
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A novidade gigante é destinada a todas 
as idades e funciona até o próximo dia 21

Maior castelo inflável  
da América Latina chega 
ao BarraShopping

Jump Around está no estacionamento do Nível Lagoa, portaria J

O BarraShopping conta 
com uma novidade literal-
mente gigante. Depois de 
passar por Belo Horizonte 
e Sorocaba (SP), o maior 
castelo inflável da Améri-
ca Latina desembarca no 
Rio. Até o dia 21, a atração 
de 2.500 m², que conta 
com diversos escorrega-
dores, estruturas de esca-
lada, pistas de obstáculos, 
quadras de basquete, en-
tre outros, pode ser con-
ferida no estacionamento 
(Nível Lagoa, portaria J) 
do empreendimento.

Durante sessões de 30 
minutos, pessoas de todas 
as idades podem desafiar 
seus limites em um am-
biente lúdico e colorido. 
A brincadeira é embalada 
por música e guiada por 
monitores. “É uma opor-
tunidade bem diferente 
para diversão em família. 
Todo mundo vira criança 
no Jump Around”, destaca 
Henrique Gomes, diretor 
da empresa.

O valor é R$ 40 para com-
pra antecipada e R$ 45 na 
bilheteria. Cada minuto ex-
tra custa R$ 1. Crianças até 
quatro anos não precisam 
de ingresso, porém preci-
sam estar acompanhadas 
de um adulto pagante. A 
atração funciona com hora 
marcada e os ingressos po-
dem ser adquiridos anteci-
padamente pelo site Sym-
pla (bileto.sympla.com.br/
event/67448/d/95366).

Vale ressaltar que o inflá-
vel segue as normas de pro-
teção e segurança contra a 
Covid-19. Os participantes 
precisam chegar com 30 mi-
nutos de antecedência ao lo-
cal para aferição de tempe-
ratura, é disponibilizado dis-
pensers de álcool em gel e há 
distanciamento nas filas do 
check-in e check-out. A ca-
pacidade do brinquedo está 
reduzida em 70%. O Jumb 
Around funciona de segun-
da-feira a sábado, das 16h às 
21h30; e domingos, das 14h 
às 19h30. 

Uma nova voz para as comunidades
População vai poder contribuir para a construção do Conselho de Favelas até o dia 9

Conselho de Favelas será 
construído com a ajuda 

da população do Rio, 
através de questionário

A cidade do Rio vai ganhar 
seu primeiro Conselho de 
Favelas e a população pode 
contribuir para a construção 
dessa iniciativa por meio de 
uma consulta pública dispo-
nível no site Participa Rio 
(https://conselho-de-fave-
las-pcrj.hub.arcgis.com/). 
Ao acessar o formulário, o 
participante deve informar, 
por exemplo, a área do muni-
cípio da residência, e se inte-
gra algum movimento social. 
Na sequência, há perguntas 
sobre a organização do fu-
turo conselho. Entre elas, 
se deve ser dividido por re-
giões, número de membros 
e qual o melhor critério de 
escolha dos conselheiros.

Os cariocas têm até o dia 9 
para dar sua opinião na en-
quete. Um grupo de traba-
lho, coordenado pela Secre-
taria de Governo e Integri-
dade Pública, já está parti-
cipando de reuniões desde o 
início do mês e conta com re-
presentantes das secretarias 
da Juventude Carioca, de Po-
lítica e Promoção da Mulher 
e de Ação Comunitária.

Durante as reuniõe, está 
sendo elaborada uma pro-
posta para concretizar os 
compromissos desse movi-
mento inédito, que é olhar 
para as favelas e territórios 
periféricos como espaços de 
atenção especial. O objetivo 
do Conselho de Favelas pode 
ser sintetizado em duas ações 

fundamentais: aprimorar a 
elaboração, a execução e o 
acompanhamento das políti-
cas públicas voltadas para es-
ses territórios e trazer para o 
debate público vozes e ideias 
que podem apresentar para 
os diversos setores da cidade 
todas as potências produzi-
das nesses locais.

O grupo de trabalho foi 
instituído por meio do De-
creto 48.398, publicado no 
primeiro dia da nova gestão. 
O Rio é uma cidade repleta 
de particularidades e, sem 
dúvida, algumas das marcas 
graves da sua desigualdade 
estão expostas nas favelas e 
nos territórios periféricos.

Clube de Vantagens dá descontos para clientes
Ofertas exclusivas 
estão disponíveis  
no aplicativo Clube 
Via Parque

Ganhar mimos, ficar por den-
tro de promoções e ter vanta-
gens exclusivas é o sonho de 
todo consumidor, que o Via 
Parque Shopping decidiu rea-
lizar. O Clube de Vantagens 
Via Parque Shopping oferece 
benefícios na palma da sua 
mão. Basta baixar o aplicati-
vo ‘Clube Via Parque’ nas lojas 
de aplicativo da Android e da 
Apple, ou se inscrever no site 
www.clubeviaparque.com.br.

O programa nasce para es-
treitar o relacionamento en-
tre consumidores e lojistas, e 
conquistar o cliente pelo tra-

tamento diferenciado. Os be-
nefícios podem ser sentidos 
no bolso com o primeiro cli-
que após o cadastro: estacio-
namento gratuito como bônus 
de adesão até dia 16.

No aplicativo, o usuário 
pode ficar por dentro do que 
está acontecendo nas lojas, 

restaurantes, como promo-
ções, cupons de desconto e 
mimos. São mais de 60 estabe-
lecimentos participantes ofe-
recendo descontos de até 30% 
de desconto, além de serviços 
gratuitos na primeira visita, 
brindes nas compras acima de 
R$ 350, entre outros.

Depois, o usuário pode con-
ferir o quanto economizou 
com as suas compras através 
do Clube de Vantagens por um 
gráfico disponibilizado pela 
ferramenta. Em breve, com o 
aplicativo ainda será possível 
ainda realizar pagamentos on-
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Aula inaugural, para 
marcar o acordo, teve a 
presença do bicampeão 
mundial Diego Hypolito

A 
Secretaria Municipal 
de Esportes (SMEL) 
e a Federação de Gi-
nástica do Estado do 

Rio de Janeiro (FGERJ) assi-
naram, na última quinta-fei-
ra, o acordo de parceria para 
a realização da escolinha de 
ginástica na Arena 3, no Par-
que Olímpico da Barra da Ti-
juca, Zona Oeste do Rio. As 
aulas vão atender a alunos e 
alunas de 7 a 18 anos e, pela 
primeira vez no local, vão en-
globar as três modalidades 
olímpicas: artística, rítmica 
e trampolim.

“Nosso objetivo é dar vida 
para todos os espaços espor-
tivos da prefeitura. Não va-
mos deixar nenhum deles 
sem atividade olímpica e, 
para isso, estamos contando 
com a parceria das federa-
ções. Esse acordo assinado 
hoje (quinta-feira) possibili-
ta que crianças aprendam gi-
nástica para, quem sabe um 
dia, possam se tornar meda-
lhistas olímpicos”, afirmou o 
secretário municipal de es-
portes Guilherme Schleder.

Para Bruno Chateau-
briand, representante da 
Federação de Ginástica do 
Estado do Rio de Janeiro 
(FGERJ), a parceria com a 
SMEL é a realização de um 
sonho para todos os ginastas.

“É um momento emocio-
nante por tudo que envolve 
o esporte e pela possibilida-
de de concretizar o sonho de 
tantas pessoas. Vamos ter 
pela primeira aqui na Are-
na 3 uma escolinha com as 
três modalidades olímpicas. 
Fico feliz de ver a Secretaria 
de Esportes incentivando a 

prática esportiva em um mo-
mento tão difícil”, comentou.

Para marcar o acordo, o 
espaço foi utilizado para 
uma aula com alunos da Vila 

-line dos produtos ofertados 
nas lojas, com condições ex-
clusivas para os usuários. Essa 
função estará habilitada nas 
próximas versões do Clube.

“O Clube de Vantagens é o 
resultado de um grande inves-
timento de trabalho e pesquisa 
para o consumidor. Com ele, o 
usuário pode acompanhar, 
em tempo real, as promoções 
oferecidas pelos lojistas. Isso 
deixa o Via Parque Shopping 
ainda mais presente no dia a 
dia dos clientes”, comenta Fer-
nando Cairo, superintendente 
do Via Parque Shopping.

Parque Olímpico vai ganhar 
escolinha de ginástica

Olímpica GREIP, da Penha, e 
também do Fluminense. As 
primeiras lições contaram 
com a visita do bicampeão 
mundial e medalhista olím-

pica Diego Hypolito.
“A motivação para essas 

crianças tem que ser em 
cima da inclusão social, da 
educação e de bons exem-

plos. Fico honrado em ver 
que o esporte motiva as pes-
soas, mesmo em um momen-
to tão difícil de pandemia 
que vivemos. Isso me faz se-
guir dando palestras, incen-
tivando a ginástica e mos-
trando como a minha vida 
mudou por eu não deixar de 
acreditar nos meus sonhos – 
disse Diego, que conversou e 
incentivou os alunos duran-
te o treinamento.”

Fá de Diego, Letícia Bar-
reto, de 12 anos, não escon-
deu a emoção por estar dian-
te do ginasta brasileiro. “O 
coração ficou batendo forte, 
porque gosto muito dele. 
Acompanho o Diego desde 
que conheci a ginástica, sou 
apaixonada pelo trabalho 
que ele sempre fez. Estou 
muito feliz”, disse a atleta da 
Vila Olímpica da Penha.

As turmas terão no máxi-
mo 15 pessoas, respeitando 
todos os protocolos de pre-
venção à Covid-19. Os inte-
ressados deverão se inscre-
ver na Arena 3, a partir de 
hoje, e precisam levar atesta-
do médico, comprovante de 
matrícula escolar, compro-
vante de residência, autori-
zação de um responsável e 
documento de identificação 
do (a) aluno (a).

Aulas vão atender a alunos e alunas de 7 a 18 anos e inscrições se iniciam hoje
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C
om o crescimento do 
alcance da internet, o 
sucesso dos realities 
shows e o advento das 

redes sociais, que são mui-
tas, uma nova moda chegou: 
a do cancelamento virtual. 
Artistas, celebridades e qual-
quer pessoa pública são jul-
gados por seus atos e acabam 
perdendo seguidores, contra-
tos, trabalhos e dinheiro.

“Toda pessoa pública está 
mais suscetível a ataques em 
redes sociais, não só devido 
ao fato de o agressor poder 
projetar um maior número 
de seguidores a seu favor por 
capitanear esses ataques, mas 
também pelo grau de exposi-
ção que gera tamanha curiosi-
dade aos demais cidadãos. O 
movimento de cancelamento 
é sempre um julgamento sem 
regras, baseado em opiniões 
iniciais e singulares. No can-
celamento virtual, um tribu-
nal é montado, sem que haja 
a incidência de princípios 
básicos garantistas que estão 
assegurados no nosso Estado 

Democrático de Direito”, ex-
plica o advogado e presidente 
da comissão de liberdade de 
expressão da Associação Na-
cional da Advocacia Criminal 
(ANACRIM-RJ), José Este-
vam Macedo Lima, morador 
da Barra da Tijuca.

Segundo o especialista, en-
tre os direitos não respeitados 
pelos “juízes” da internet es-
tão: ampla defesa, o contra-
ditório, a presunção de ino-
cência e o devido processo le-
gal. Por isso, não asseguram 
um julgamento imparcial e 
justo, sendo abominável em 
nosso ordenamento jurídico.

“Opiniões, críticas, con-
selhos, divulgação de fatos e 
fofocas não podem ser consi-
derados escudo para atingir 
diretamente a honra objeti-
va ou subjetiva de uma pes-
soa, seja ela pública ou não. 
Qualquer ato que venha atin-
gir a honra está suscetível de 
responsabilidade criminal e 
cível, ou seja, se sua opinião 
divulgada em uma rede social 
violar a imagem, a vida pri-
vada, a honra ou a dignidade 
de outrem, esse ato está sus-
cetível de responsabilização 

civil, devendo o ofensor ser 
condenado ao pagamento de 
indenização, à título de dano 
moral, dano material ou lu-
cros cessantes”, afirma ele.

“Um exemplo que pode ser 
dado é: caso um jogador de 
futebol tenha seu contrato 
rescindido por um clube ou 
tenha um contrato de uma 
campanha publicitária pre-
judicado pelo movimento de 

cancelamento na internet, 
as pessoas que participaram 
desse movimento estão sujei-
tas, além da responsabilidade 
criminal, à responsabilização 
civil com uma possível conde-
nação de um pagamento de 
indenização como forma de 
ressarcimento de danos mate-
riais, lucros cessantes e dano 
moral. Por isso, o jogador de 
futebol, tal como o artista, ne-
cessita de um controle maior 
em suas redes sociais, para 
evitar ataques de terceiros”, 
completa o advogado.

Lima afirma, ainda, que os 
danos causados por esse tipo 
de comportamento na web 
são de difícil ou impossível 
reparação, devendo ser ime-
diatamente repelidos pelas 
autoridades públicas, através 
da concessão de medidas de 
urgência, em caráter liminar, 
seja na esfera cível como na 
criminal. “O movimento do 

KARINA FERNANDES

karina.fernandes@odia.com.br

Especialista afirma que os danos 

causados às pessoas públicas são  

de difícil ou impossível reparação

cancelamento de pessoas pú-
blicas deve ser repudiado e 
extirpado do mundo virtual, 
devendo ser considerado 
como prática abusiva e cruel”, 
finaliza ele.

Vencedora da 12ª edição 
do reality A Fazenda, a can-
tora Jojo Todynho, moradora 
da Taquara, na zona oeste do 
Rio, também não concorda 
com o cancelamento virtual.

“Vivemos num mundo 
onde todos têm direito de 
opinar sobre qualquer as-
sunto, mas temos que saber 
respeitar o próximo. Quando 
alguém tem uma atitude que 
eu não concordo, eu me afas-
to, dou ‘unfollow’ (deixar de 
seguir), mantenho distância, 
mas não acho legal ficar pro-
pagando ódio pela pessoa. 
Tudo que acontece na nossa 
vida respinga em quem está 
por trás, como família, ami-
gos e essas pessoas acabam 

sofrendo com as consequên-
cias desses ataques. Eu não 
ligo para o que as pessoas 
estão falando, mas tenho 
consciência de quem está a 
minha volta”, declara.

Recentemente, dois parti-
cipantes do BBB21, a cantora 
Karol Conká e o comediante 
Nego Di, foram cancelados pe-
los fãs do programa, após com-
portamentos dentro da casa 
considerados errados. 

“O caso do Nego Di, por 
exemplo, teve os erros no 
programa, mas desde o mo-
mento que começam atacar 
a família dele, eu não concor-
do. O erro foi dele e ele que 
precisa entender onde falhou 
e procurar mudar, a famí-
lia não tem nada a ver com 
isso. Mas isso acontece muito 
porque muitas pessoas públi-
cas mostram ser uma coisa 
que não são e julgam outras 
pessoas”, analisa a funkeira.

O cancelamento de 

pessoas públicas 

deve ser repudiado e 

extirpado, devendo 

ser considerado como 

prática abusiva e 

cruel”
JOSÉ ESTEVAM MACEDO LIMA,  
Advogado
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Jojo Todynho fala sobre 
o cancelamento virtual. 

O advogado José 
Estevam Macedo Lima 
(abaixo) fala sobre as 

consequências
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