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Mulher que cobrou uso de máscara
tem perdas na família por covid-19

Maria Clara Pedrosa conta ter sido agredida no metrô no dia das manifestações a favor de Bolsonaro

N

o dia das manifestações a favor do governo Bolsonaro, no sábado, uma passageira do MetrôRio acabou sendo
agredida por uma manifestante que se recusou a colocar a
máscara. A jornalista Maria
Clara Pedroso, de 33 anos, conta que estava indo para casa,
no Leblon, quando entrou em
um vagão com manifestantes
que gritavam sem máscara.
Após pedir a um deles que
colocasse a proteção, acabou
sendo hostilizada e agredida.
O momento foi filmado por
um outro passageiro.
O caso aconteceu por volta
das 11h, no sentido Zona Sul do
metrô, enquanto as manifestações ainda aconteciam em Copacabana. Maria Clara conta
que entrou em um vagão com
vários manifestantes, que
cantavam e gritavam ‘Mito’,
alguns deles sem máscara, o

REPRODUÇÃO

ela colocar a máscara. Ela disse que não ia colocar, que era
problema dela. Eu falei para
ela que ia chamar o segurança. Aí quando eu dei as costas
para sair do vagão para procurar um segurança para avisar
que tinha um monte de gente
sem máscara, ela puxou meu
cabelo”, explicou ela.
JORNALISTA DESABAFA

Em determinado momento, um outro passageiro começou a filmar, e a discussão já havia começado

que a deixou incomodada.
“No momento em que eu estava passando por eles, ela (a
agressora) estava sem a máscara e eu já tinha falado com
ela: ‘Coloque a máscara, você
está em local público’. Quando
eles perceberam que eu não

era a favor, que eu não pensava
igual a eles, aí já começaram a
zombar, a gritar, me chamar
de comunista, esquerdista”,
contou Maria Clara.
De acordo com ela, nesse
momento um passageiro começou a filmar e a discussão

já havia começado, mas ainda
sem agressões. Em determinado momento, a jornalista
avisou que iria chamar o segurança, e acabou tendo o cabelo puxado pela manifestante.
“Já estava rolando discussão
e tudo mais, aí eu falei para

Maria Clara contou que, na
pandemia, perdeu a prima,
grávida de 8 meses, uma tia e
um tio: “Temos 400 mil mortes (por covid-19). Acabei sendo hostilizada por uma pessoa
que debocha da dor de milhares de famílias. Perdi uma
prima grávida, de 8 meses.
Ela ficou duas semanas intubada. Ela e o bebê morreram.
Minha tia e meu tio também.
Eu fui agredida. Uma pessoa
se achou no direito de puxar
meu cabelo dentro do metrô

porque eu pedi que colocasse
a máscara, algo obrigatório”.
Quando funcionários do
metrô chegaram e tentavam
acalmar a confusão e gritaria,
a agressora acabou fugindo.
Segundo testemunhas do local, um segurança tentou ir
atrás da mulher, mas ela escapou. “Se ela estivesse certa teria ficado até o fim, como eu fiquei. Mas ela sabia que estava
errada”, revelou Maria Clara.
No post feito por Maria Clara no Instagram, o MetrôRio
reafirmou que passageiros
devem fazer o uso de máscara
dentro do transporte e que o
ato é ‘de cidadania e proteção
coletiva’. A empresa informou
que irá disponibilizar as imagens internas para as autoridades policiais assim que forem solicitadas.
Reportagem da estagiária Tatiane Gomes,
sob supervisão de Gustavo Ribeiro

DIA A DIA

TRAFICANTE DE MEDELLÍN É PRESO

FAMÍLIA FEITA REFÉM É LIBERTADA

INCÊNDIO DESTRÓI RESTAURANTE

A Polícia Federal prendeu ontem, em Duque de Caxias, um
criminoso colombiano que integrava a lista da Difusão Vermelha da Organização Internacional de Polícia Criminal O
homem, de 36 anos, foi condenado em 2019 por tráfico
de drogas e associação para o

Uma família feita refém por criminosos foi libertada no início da
noite de sábado, na comunidade
do Guaxa, em Coelho Neto, na
Zona Norte. O caso foi denunciado
pelo próprio pai da família, que
conseguiu fugir do local onde ele,
sua mulher grávida, seu filho e sua
sogra eram mantidos em cárcere

Um incêndio destruiu um restaurante no fim da noite de sábado
no Engenho Novo, na Zona Norte
do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, três batalhões participaram do combate às chamas durante quase cinco horas, sem deixar feridos. Segundo relatos nas
redes sociais, as chamas teriam

tráfico em Medellín, na Colômbia,
para a Flórida (EUA) de 2015 a
2016. Segundo as autoridades norte-americanas, mesmo foragido, o
criminoso coordenava a logística
de compra, venda e transporte de
cocaína, morfina, heroína e metanfetamina destinada ao tráfico
internacional de drogas.

por criminosos locais. Segundo
relato da vítima, a família foi feita
refém por pertencer a uma comunidade considerada rival do
Guaxa. Antes de conseguir fugir
e procurar socorro com policiais
militares do 9º BPM (Rocha Miranda), o pai da família teria sido
espancado pelos criminosos.

começado por volta das 19h
em um local onde funciona
um restaurante, na Rua Verna
Magalhães. O fogo chegou a
assustar moradores vizinhos
ao local. O Grupamentos de
Bombeiros Militar (GBM) do
Méier foi acionado para ir ao
local às 19h39.

