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GUERRA

Putin
instaura
leimarcial
naUcrânia

O presidente da Rússia,
Vladimir Putin, instaurou
lei marcial nos quatro terri-
tórios ucranianos que Mos-
cou afirma ter anexado em
setembro: Donetsk, Lugansk,
Kherson e Zaporizhzhia. Pu-
tin anunciou a medida em
reunião de seu Conselho de
Segurança. O Kremlin publi-
cou um decreto que confir-
ma a entrada em vigor da
lei a partir de ontem.

A lei marcial russa permi-
te reforçar o exército, aplicar
toques de recolher, limitar
deslocamentos, impor cen-
sura militar nas telecomu-
nicações, proibir reuniões
públicas e deter estrangei-
ros. (AFP)

Vizinha racista de Eddy Jr.
émultada por condomínio
Humorista foi chamado de “macaco, imundo, feio, urubu e neguinho perigoso”
por umamulher ao tentar usar o elevador do prédio ondemora, em São Paulo

O
condomínio onde mo-
ra o humorista e músi-
co Eddy Júnior, vítima

do ataque racista de uma vizi-
nha, emitiu na terça-feira comu-
nicado para todas as 378 uni-
dades residenciais, expressan-
do repúdio à conduta da mora-
dora e avisando que seus advo-
gados avaliariam as medidas a
serem tomadas.

Segundo o advogado do con-
domínio, Diego Basse, a mora-
dora que agrediu Júnior, de 28
anos, foi multada por compor-
tamento antissocial reiterado,
que gera incompatibilidade de
convivência no local. O prédio
fica em um bairro da zona oes-

te da capital paulista.
“Dada a severidade do fato foi

determinada uma multa. A no-
tificação foi enviada hoje para a
proprietária, e a multa será de
dez vezes o valor do condomí-
nio, o que soma cerca de R$ 5
mil. A multa é prevista no Ar-
tigo 1.337, parágrafo único do
Código Civil. Essa multa tem
caráter pecuniário e pedagógi-
co”, disse Basse.

De acordo com Basse, será con-
vocada assembleia geral extraor-
dinária com todos os morado-
res para abordar o tema e rati-
ficar a multa aplicada. Na oca-
sião, será decidido também se
o condomínio entrará com ação

judicial contra a condômina,
determinando que ela não te-
nha mais comportamentos e
atos que perturbem o sossego,
a salubridade, a segurança e os
bons costumes do conjunto re-
sidencial.

“Em caso de repetição por par-
te da moradora, será pedida a
expulsão do prédio. As medidas
caminham muito mais sob o as-
pecto humanístico do que jurí-
dico. O condomínio é um refle-
xo do que se vivencia fora da so-
ciedade e que acaba indo para
dentro dos muros”, afirmou o
advogado.

OCASO

Na noite de segunda-feira (16),
o humorista denunciou que foi
vítima de um ataque racista de
uma vizinha do condomínio.
Ele afirmou ter sido chamado
de “macaco, imundo, feio, uru-
bu e neguinho perigoso” ao ten-

tar usar o elevador do prédio ao
mesmo tempo que a mulher. Em
um vídeo, Eddy Júnior mostra
a mulher discutindo e se ne-
gando a entrar no mesmo ele-
vador que ele, enquanto o ofen-
dia. (Agência Brasil)

Comediante denunciou o racismo nas redes sociais
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