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Procurador-geral da República
quer que Justiça Federal analise

crimes de ódio
Rodrigo Janot reivindica federalização de casos que envolvam homofobia e pessoas

excluídas
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13/09/2014 6:00

O jornalista Valério Luiz Oliveira foi morto a tiros em frente à rádio onde trabalhava, em Goiânia. Investigações policiais revelaram que, a mando de
Maurício Sampaio, vice-presidente do clube de futebol Atlético, que Valério atacara, PMs emboscaram e mataram o comentarista esportivo. Todos
estão presos mas ainda não foram a julgamento. - Reprodução da internet

PUBLICIDADETERESINA E RIO - O assassinato do jovem

homossexual João Antônio Donati, de 18

anos, espancado e asfixiado esta semana na

cidade de Inhumas, na Região

Metropolitana de Goiânia, deu mais força à

cruzada do procurador-geral da República,

Rodrigo Janot, pela federalização de crimes

de ódio. Ele pede que casos que envolvam
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VEJA TAMBÉM

Preso suspeito do assassinato de jovem
gay

Centro de Tradições Gaúchas que abrigaria
casamento gay é incendiado no Sul

Meninos do colégio Pedro II vão à escola de
saia em apoio a colega transexual

tortura, desaparecimentos forçados que

vitimizem moradores de rua, usuários de

drogas e outras pessoas em situação de

exclusão tenham atenção da Justiça Federal.

Especificamente, Janot trabalha na

federalização de oito crimes ocorridos entre

2005 e 2012 no Estado de Goiás que contam

com a participação, a conivência ou a

leniência de policiais ou outros agentes

públicos. O caso de João Antônio poderia

entrar na lista. Também a ministra Ideli

Salvatti, da Secretaria de Direitos Humanos

da Presidência da República, disse ontem

em Teresina que o governo federal vai se

engajar mais pela federalização de crimes de

ódio e até mesmo aqueles praticados contra

jornalistas.

— (A federalização contempla)

casos que incluem tortura,

homicídio e desaparecimento

forçado que têm como

vítimas, na maioria das vezes,

pessoas em situação de rua,

usuários de drogas ou outros

em situação mais vulnerável

— afirmou Janot, que enviou

ao Superior Tribunal de

Justiça (STJ) manifestação final sobre o

Incidente de Deslocamento de Competência

(IDC-3), ajuizado pelo ex-procurador-geral

da República Roberto Gurgel relacionado

aos crimes de Goiás. Neles, foram

identificadas características de violência

policial institucional ou de demora excessiva

na investigação. Segundo o parecer, o

deslocamento de competência é medida

excepcional que demanda a demonstração

de um contexto de inaptidão institucional do

ente federado para o cumprimento de suas

obrigações na apuração dos fatos.

TORTURA POLICIAL TAMBÉM NA

MIRA

Para os outros casos que integram o

processo, Janot cobra posicionamento do

STJ que exija ao Estado de Goiás

implementar mecanismo de controle

periódico de inquéritos policiais. Um dos

crimes mais emblemáticos ocorridos em
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território goiano nesse sentido, e até hoje

impune, foi a operação policial a cargo de

homens da Rotam (Ronda Ostensiva Tática

Metropolitana), espécie de tropa de choque

da PM estadual, na borracharia Serra

Dourada em fevereiro de 2008. Doze

membros do grupo, conhecido pela

violência nas ações, invadiram o lugar para

surpreender um grupo de usuários de

drogas. Segundo a denúncia apresentada à

Justiça, sete pessoas foram torturadas ali

por horas, e uma delas, Célio Roberto

Ferreira de Souza, desapareceu. Até hoje

seus parentes buscam pistas sobre seu

paradeiro.

O garçom João Antônio Donati, de 18 anos, desapareceu depois de sair do trabalho pela madrugada. Ele foi
perseguido por um rapaz de 20 anos que trabalha numa fazenda de Inhumas (GO). Os dois teriam se
relacionado sexualmente. Depois disso, o suspeito, que diz não ser homossexual, teria matado João por
asfixia. - Reprodução do Facebook /

Ao falar sobre a federalização dos crimes de

ódio, a ministra Ideli Salvatti também citou

casos goianos. Ela lembrou em Teresina o

assassinato do cronista esportivo Valério

Luiz, de 49 anos, ocorrido no dia 5 de julho

de 2012, em Goiânia, e que continua

impune. Ele foi atingido por vários tiros em

frente à Rádio Jornal 820 AM, onde era

comentarista. Valério Luiz vinha sendo

ameaçado por conta do seu trabalho, e as

investigações apontaram para a participação

de um policial na morte e para indícios de

políticos como mandantes. Até agora,

ninguém foi condenado.

— Este caso tem o envolvimento com forças
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políticas locais até dentro do Poder

Judiciário — afirmou Ideli. — Por isso

pedimos que seja levado para a esfera

federal. Quanto ao caso do jovem que foi

vítima de homofobia também em Goiás,

estamos acompanhando tudo atentamente.

Tivemos muitos crimes de ódio naquele

estado. Há precedentes da falta de agilidade

nas investigações por parte das forças de

segurança goianas.

Janot faz coro com a ministra e menciona

reiteradas violência ou omissão por parte da

polícia de Goiás:

— Esse modo de agir, incentivado

formalmente ou não pelos superiores

hierárquicos, demonstra a necessidade

permanente da adoção de mecanismos de

treinamento dos policiais militares, de

forma a dar efetividade aos compromissos,

internos e internacionais, que o Brasil

assumiu na defesa dos direitos humanos, e

a atuação do aparato repressivo policial é

ponto central neste dilema.

Para além da federalização das

investigações, setores da sociedade civil

pedem que a caracterização como crime de

ódio torne um delito mais grave,

aumentando as penas. Para Ivanir dos

Santos, presidente da ONG Centro de

Articulação de Populações Marginalizadas

(Ceap), o conservadorismo de parte dos

brasileiros se reflete no Congresso Nacional

e, por tabela, na ausência de leis que

tipifiquem melhor esses crimes.

— A homofobia, por exemplo, continua sem

qualquer menção na lei. Mas, ainda mais

importante do que tipificá-la, o que importa

é a vontade política. Hoje vivemos um recuo

no debate dessas questões, justamente por

causa das eleições. Neste período, ninguém

quer desagradar a qualquer grupo da

população, em especial aos religiosos,

ignorando o caráter laico do estado. A

ausência de debate sobre punições maiores

aos crimes de ódio é reflexo da concessão

que um candidato precisa dar para viabilizar

seu programa de governo.
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Wadih Damous Filho, presidente licenciado

da Comissão Nacional de Direitos Humanos

da OAB, diz que casos como o do jovem

João Antônio, entre outras manifestações

“cada vez mais constantes”, são “dramáticos

e repulsivos”:

— O nível de conscientização das pessoas

aumentou nos últimos tempos, mas

também reconheço que há contingentes

significativos ainda marcados pela

intolerância e pelo ódio. Esse é um debate

urgente porque as agressões já não são mais

isoladas, viraram rotina. (Colaborou Renato

Grandelle)

CULTURA

Aos 26 anos, atriz de
'Império' diz não se
importar em fazer...

BLOG

Defesa de Eike
vai questionar
atribuição de
procuradores

RIO

Homem retira
objetos de iate
encalhado na
Reserva BRASIL

Lava-Jato: Gabrielli
presta depoimento à
Justiça nesta...

CULTURA

Patricia Poeta
deixará o 'Jornal
Nacional' em
novembro

VOCÊ PODE ESTAR INTERESSADO EM...

MAIS LIDAS

Teste Seu Inglês Agora
culturainglesasp.com.br/Teste

Faça o Teste de Nível da Cultura
Inglesa em Apenas 10 Minutos!

Links Patrocinados

PRÓXIMA

Justiça autoriza registro
de nascimento com duas
mães, um pai e seis avós

ANTERIOR

Preso suspeito do
assassinato de jovem gay

No
primeiro
domingo

01 Trecho
da Praia
da

02 Agentes
encontram
contabilidade

03 Petrobras
confirma
alteração

04 Cinco
pessoas
morrem

05

http://27a04z86fb31f4871c2f90557232bef8c69c77.api.zunnit.com/r4c/27a04Z86fb31f4871c2f90557232bef8c69c77/track/redirect?url=http%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fcultura%2Frevista-da-tv%2Faos-26-anos-atriz-de-imperio-diz-nao-se-importar-em-fazer-papeis-com-apelo-sensual-13893343&data=eyJ0eXBlIjoiQ0xJQ0siLCJwb3MiOjEsInNob3djYXNlX2lkIjoiaW50ZXJlc3RpbmciLCJyZWNzIjpbIjEzODkzMzQzIiwiNTQ5NTYwIiwiMTM5MzU4OTIiLCIxMzkzNjI3NiIsIjEzOTM3MjczIl0sInNlcnZpY2Vfa2V5IjoiMjdhMDRaODZmYjMxZjQ4NzFjMmY5MDU1NzIzMmJlZjhjNjljNzciLCJpdGVtX2lkIjoiMTM4OTMzNDMiLCJyZWNfaWQiOiJDb21iaW5pbmdSZWNvbW1lbmRlcntuYW1lPU5ld3NBbmRDVFJ9Iiwib3JpZ2luX2lkIjoiMTM5MjUwNzkifQ
http://27a04z86fb31f4871c2f90557232bef8c69c77.api.zunnit.com/r4c/27a04Z86fb31f4871c2f90557232bef8c69c77/track/redirect?url=http%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fcultura%2Frevista-da-tv%2Faos-26-anos-atriz-de-imperio-diz-nao-se-importar-em-fazer-papeis-com-apelo-sensual-13893343&data=eyJ0eXBlIjoiQ0xJQ0siLCJwb3MiOjEsInNob3djYXNlX2lkIjoiaW50ZXJlc3RpbmciLCJyZWNzIjpbIjEzODkzMzQzIiwiNTQ5NTYwIiwiMTM5MzU4OTIiLCIxMzkzNjI3NiIsIjEzOTM3MjczIl0sInNlcnZpY2Vfa2V5IjoiMjdhMDRaODZmYjMxZjQ4NzFjMmY5MDU1NzIzMmJlZjhjNjljNzciLCJpdGVtX2lkIjoiMTM4OTMzNDMiLCJyZWNfaWQiOiJDb21iaW5pbmdSZWNvbW1lbmRlcntuYW1lPU5ld3NBbmRDVFJ9Iiwib3JpZ2luX2lkIjoiMTM5MjUwNzkifQ
http://27a04z86fb31f4871c2f90557232bef8c69c77.api.zunnit.com/r4c/27a04Z86fb31f4871c2f90557232bef8c69c77/track/redirect?url=http%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fpais%2Fnoblat%2Fposts%2F2014%2F09%2F14%2Fdefesa-de-eike-vai-questionar-atribuicao-de-procuradores-549560.asp&data=eyJ0eXBlIjoiQ0xJQ0siLCJwb3MiOjIsInNob3djYXNlX2lkIjoiaW50ZXJlc3RpbmciLCJyZWNzIjpbIjEzODkzMzQzIiwiNTQ5NTYwIiwiMTM5MzU4OTIiLCIxMzkzNjI3NiIsIjEzOTM3MjczIl0sInNlcnZpY2Vfa2V5IjoiMjdhMDRaODZmYjMxZjQ4NzFjMmY5MDU1NzIzMmJlZjhjNjljNzciLCJpdGVtX2lkIjoiNTQ5NTYwIiwicmVjX2lkIjoiQ29tYmluaW5nUmVjb21tZW5kZXJ7bmFtZT1OZXdzQW5kQ1RSfSIsIm9yaWdpbl9pZCI6IjEzOTI1MDc5In0
http://27a04z86fb31f4871c2f90557232bef8c69c77.api.zunnit.com/r4c/27a04Z86fb31f4871c2f90557232bef8c69c77/track/redirect?url=http%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Frio%2Fhomem-retira-objetos-de-iate-encalhado-na-reserva-13935892&data=eyJ0eXBlIjoiQ0xJQ0siLCJwb3MiOjMsInNob3djYXNlX2lkIjoiaW50ZXJlc3RpbmciLCJyZWNzIjpbIjEzODkzMzQzIiwiNTQ5NTYwIiwiMTM5MzU4OTIiLCIxMzkzNjI3NiIsIjEzOTM3MjczIl0sInNlcnZpY2Vfa2V5IjoiMjdhMDRaODZmYjMxZjQ4NzFjMmY5MDU1NzIzMmJlZjhjNjljNzciLCJpdGVtX2lkIjoiMTM5MzU4OTIiLCJyZWNfaWQiOiJDb21iaW5pbmdSZWNvbW1lbmRlcntuYW1lPU5ld3NBbmRDVFJ9Iiwib3JpZ2luX2lkIjoiMTM5MjUwNzkifQ
http://27a04z86fb31f4871c2f90557232bef8c69c77.api.zunnit.com/r4c/27a04Z86fb31f4871c2f90557232bef8c69c77/track/redirect?url=http%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fbrasil%2Flava-jato-gabrielli-presta-depoimento-justica-nesta-segunda-feira-13936276&data=eyJ0eXBlIjoiQ0xJQ0siLCJwb3MiOjQsInNob3djYXNlX2lkIjoiaW50ZXJlc3RpbmciLCJyZWNzIjpbIjEzODkzMzQzIiwiNTQ5NTYwIiwiMTM5MzU4OTIiLCIxMzkzNjI3NiIsIjEzOTM3MjczIl0sInNlcnZpY2Vfa2V5IjoiMjdhMDRaODZmYjMxZjQ4NzFjMmY5MDU1NzIzMmJlZjhjNjljNzciLCJpdGVtX2lkIjoiMTM5MzYyNzYiLCJyZWNfaWQiOiJDb21iaW5pbmdSZWNvbW1lbmRlcntuYW1lPU5ld3NBbmRDVFJ9Iiwib3JpZ2luX2lkIjoiMTM5MjUwNzkifQ
http://27a04z86fb31f4871c2f90557232bef8c69c77.api.zunnit.com/r4c/27a04Z86fb31f4871c2f90557232bef8c69c77/track/redirect?url=http%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fbrasil%2Flava-jato-gabrielli-presta-depoimento-justica-nesta-segunda-feira-13936276&data=eyJ0eXBlIjoiQ0xJQ0siLCJwb3MiOjQsInNob3djYXNlX2lkIjoiaW50ZXJlc3RpbmciLCJyZWNzIjpbIjEzODkzMzQzIiwiNTQ5NTYwIiwiMTM5MzU4OTIiLCIxMzkzNjI3NiIsIjEzOTM3MjczIl0sInNlcnZpY2Vfa2V5IjoiMjdhMDRaODZmYjMxZjQ4NzFjMmY5MDU1NzIzMmJlZjhjNjljNzciLCJpdGVtX2lkIjoiMTM5MzYyNzYiLCJyZWNfaWQiOiJDb21iaW5pbmdSZWNvbW1lbmRlcntuYW1lPU5ld3NBbmRDVFJ9Iiwib3JpZ2luX2lkIjoiMTM5MjUwNzkifQ
http://27a04z86fb31f4871c2f90557232bef8c69c77.api.zunnit.com/r4c/27a04Z86fb31f4871c2f90557232bef8c69c77/track/redirect?url=http%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fcultura%2Frevista-da-tv%2Fpatricia-poeta-deixara-jornal-nacional-em-novembro-13937273&data=eyJ0eXBlIjoiQ0xJQ0siLCJwb3MiOjUsInNob3djYXNlX2lkIjoiaW50ZXJlc3RpbmciLCJyZWNzIjpbIjEzODkzMzQzIiwiNTQ5NTYwIiwiMTM5MzU4OTIiLCIxMzkzNjI3NiIsIjEzOTM3MjczIl0sInNlcnZpY2Vfa2V5IjoiMjdhMDRaODZmYjMxZjQ4NzFjMmY5MDU1NzIzMmJlZjhjNjljNzciLCJpdGVtX2lkIjoiMTM5MzcyNzMiLCJyZWNfaWQiOiJDb21iaW5pbmdSZWNvbW1lbmRlcntuYW1lPU5ld3NBbmRDVFJ9Iiwib3JpZ2luX2lkIjoiMTM5MjUwNzkifQ
http://27a04z86fb31f4871c2f90557232bef8c69c77.api.zunnit.com/r4c/27a04Z86fb31f4871c2f90557232bef8c69c77/track/redirect?url=http%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fcultura%2Frevista-da-tv%2Fpatricia-poeta-deixara-jornal-nacional-em-novembro-13937273&data=eyJ0eXBlIjoiQ0xJQ0siLCJwb3MiOjUsInNob3djYXNlX2lkIjoiaW50ZXJlc3RpbmciLCJyZWNzIjpbIjEzODkzMzQzIiwiNTQ5NTYwIiwiMTM5MzU4OTIiLCIxMzkzNjI3NiIsIjEzOTM3MjczIl0sInNlcnZpY2Vfa2V5IjoiMjdhMDRaODZmYjMxZjQ4NzFjMmY5MDU1NzIzMmJlZjhjNjljNzciLCJpdGVtX2lkIjoiMTM5MzcyNzMiLCJyZWNfaWQiOiJDb21iaW5pbmdSZWNvbW1lbmRlcntuYW1lPU5ld3NBbmRDVFJ9Iiwib3JpZ2luX2lkIjoiMTM5MjUwNzkifQ
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cv4kCD_kWVKiFJYyLpgOAnoHACtKA_e8F-vvKlUao2IWZAxABIMSQnBNQ18HstPz_____AWDN8O6ArAOgAay78OsDyAEBqQI4C1B4BbCcPqgDAcgDwwSqBNgBT9DJnY3kVEsG4jWZnBNsS8waEx5cBZ8IaXPQD6T9ntNPlaQgbrUFywtvhwNtpbaSplWFtoEfpOGNwQQQIK2Tek3lC9wvbEVnvZwjunUaxai66PX_c_0m_lgx1TxkMnjXZuVMcJL9hKWQKbFMMGABXiJjwNZeDw34yfPRkmY79CGoHjktnpmZkKho-XD8pLnUxw26zvh4I6QtL4TwBpnOCmJOIGpnoK7joBJWYa95JgaEGszQX8jlIaJKI0Wq46CxZbNjZMzyMGasi_1D2G9JfOemijACpWSuiAYBgAe8xI8U&num=1&cid=5Gg62a1kL8spY3Lsmch0YRYY&sig=AOD64_07-k4EzUOD6PlgsfyPmPJYg1m1Vg&client=ca-infoglobo&adurl=http://www.culturainglesasp.com.br/wps/portal/Internet/classificacao_online%3Fpagina%3Dini%26pCanal%3D2
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cv4kCD_kWVKiFJYyLpgOAnoHACtKA_e8F-vvKlUao2IWZAxABIMSQnBNQ18HstPz_____AWDN8O6ArAOgAay78OsDyAEBqQI4C1B4BbCcPqgDAcgDwwSqBNgBT9DJnY3kVEsG4jWZnBNsS8waEx5cBZ8IaXPQD6T9ntNPlaQgbrUFywtvhwNtpbaSplWFtoEfpOGNwQQQIK2Tek3lC9wvbEVnvZwjunUaxai66PX_c_0m_lgx1TxkMnjXZuVMcJL9hKWQKbFMMGABXiJjwNZeDw34yfPRkmY79CGoHjktnpmZkKho-XD8pLnUxw26zvh4I6QtL4TwBpnOCmJOIGpnoK7joBJWYa95JgaEGszQX8jlIaJKI0Wq46CxZbNjZMzyMGasi_1D2G9JfOemijACpWSuiAYBgAe8xI8U&num=1&cid=5Gg62a1kL8spY3Lsmch0YRYY&sig=AOD64_07-k4EzUOD6PlgsfyPmPJYg1m1Vg&client=ca-infoglobo&adurl=http://www.culturainglesasp.com.br/wps/portal/Internet/classificacao_online%3Fpagina%3Dini%26pCanal%3D2
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cv4kCD_kWVKiFJYyLpgOAnoHACtKA_e8F-vvKlUao2IWZAxABIMSQnBNQ18HstPz_____AWDN8O6ArAOgAay78OsDyAEBqQI4C1B4BbCcPqgDAcgDwwSqBNgBT9DJnY3kVEsG4jWZnBNsS8waEx5cBZ8IaXPQD6T9ntNPlaQgbrUFywtvhwNtpbaSplWFtoEfpOGNwQQQIK2Tek3lC9wvbEVnvZwjunUaxai66PX_c_0m_lgx1TxkMnjXZuVMcJL9hKWQKbFMMGABXiJjwNZeDw34yfPRkmY79CGoHjktnpmZkKho-XD8pLnUxw26zvh4I6QtL4TwBpnOCmJOIGpnoK7joBJWYa95JgaEGszQX8jlIaJKI0Wq46CxZbNjZMzyMGasi_1D2G9JfOemijACpWSuiAYBgAe8xI8U&num=1&cid=5Gg62a1kL8spY3Lsmch0YRYY&sig=AOD64_07-k4EzUOD6PlgsfyPmPJYg1m1Vg&client=ca-infoglobo&adurl=http://www.culturainglesasp.com.br/wps/portal/Internet/classificacao_online%3Fpagina%3Dini%26pCanal%3D2
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cv4kCD_kWVKiFJYyLpgOAnoHACtKA_e8F-vvKlUao2IWZAxABIMSQnBNQ18HstPz_____AWDN8O6ArAOgAay78OsDyAEBqQI4C1B4BbCcPqgDAcgDwwSqBNgBT9DJnY3kVEsG4jWZnBNsS8waEx5cBZ8IaXPQD6T9ntNPlaQgbrUFywtvhwNtpbaSplWFtoEfpOGNwQQQIK2Tek3lC9wvbEVnvZwjunUaxai66PX_c_0m_lgx1TxkMnjXZuVMcJL9hKWQKbFMMGABXiJjwNZeDw34yfPRkmY79CGoHjktnpmZkKho-XD8pLnUxw26zvh4I6QtL4TwBpnOCmJOIGpnoK7joBJWYa95JgaEGszQX8jlIaJKI0Wq46CxZbNjZMzyMGasi_1D2G9JfOemijACpWSuiAYBgAe8xI8U&num=1&cid=5Gg62a1kL8spY3Lsmch0YRYY&sig=AOD64_07-k4EzUOD6PlgsfyPmPJYg1m1Vg&client=ca-infoglobo&adurl=http://www.culturainglesasp.com.br/wps/portal/Internet/classificacao_online%3Fpagina%3Dini%26pCanal%3D2
https://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://oglobo.globo.com/sociedade/procurador-geral-da-republica-quer-que-justica-federal-analise-crimes-de-odio-13925079%26gl%3DBR%26hl%3Dpt%26client%3Dca-infoglobo%26hideleadgen%3D1%26ai0%3DCv4kCD_kWVKiFJYyLpgOAnoHACtKA_e8F-vvKlUao2IWZAxABIMSQnBNQ18HstPz_____AWDN8O6ArAOgAay78OsDyAEBqQI4C1B4BbCcPqgDAcgDwwSqBNgBT9DJnY3kVEsG4jWZnBNsS8waEx5cBZ8IaXPQD6T9ntNPlaQgbrUFywtvhwNtpbaSplWFtoEfpOGNwQQQIK2Tek3lC9wvbEVnvZwjunUaxai66PX_c_0m_lgx1TxkMnjXZuVMcJL9hKWQKbFMMGABXiJjwNZeDw34yfPRkmY79CGoHjktnpmZkKho-XD8pLnUxw26zvh4I6QtL4TwBpnOCmJOIGpnoK7joBJWYa95JgaEGszQX8jlIaJKI0Wq46CxZbNjZMzyMGasi_1D2G9JfOemijACpWSuiAYBgAe8xI8U&usg=AFQjCNEc7PRvqZPvFvqV4Wzq_vtXUXqo0Q
http://oglobo.globo.com/sociedade/justica-autoriza-registro-de-nascimento-com-duas-maes-um-pai-seis-avos-13925839
http://oglobo.globo.com/sociedade/preso-suspeito-do-assassinato-de-jovem-gay-13924496
http://oglobo.globo.com/rio/no-primeiro-domingo-da-operacao-verao-ao-menos-15-pessoas-sao-presas-por-roubo-agressao-13933271
http://oglobo.globo.com/rio/trecho-da-praia-da-reserva-na-zona-oeste-interditado-devido-iate-encalhado-na-areia-13932416
http://oglobo.globo.com/rio/agentes-encontram-contabilidade-na-carteira-de-integrante-da-cupula-da-pm-1-13936512
http://oglobo.globo.com/brasil/petrobras-confirma-alteracao-de-perfil-de-paulo-roberto-costa-na-wikipedia-via-computador-da-empresa-13934757
http://oglobo.globo.com/rio/cinco-pessoas-morrem-em-chacina-em-sao-joao-de-meriti-na-baixada-fluminense-13936385


Shopping

 Receba

busque por produtos busque por produtos  buscar

da
Operação
Verão, ao
menos 15
pessoas
são presas
por roubo e
agressão

Reserva,
na Zona
Oeste, é
interditado
devido a
iate
encalhado
na areia

na
carteira
de
integrante
da
cúpula
da PM

de perfil
de
Paulo
Roberto
Costa
na
Wikipédia
via
computador
da
empresa

em
chacina
em São
João de
Meriti,
na
Baixada
Fluminense

TÓPICOS ELEIÇÕES 2014 UCRÂNIA ENEM-VESTIBULAR

VERSÃO MOBILE

RIO

ANCELMO.COM
GENTE BOA
BAIRROS
DESIGN RIO
EU-REPÓRTER
RIO 2016
RIO 450
TRÂNSITO

BRASIL

ELIO GASPARI
ILIMAR FRANCO
MERVAL PEREIRA
BLOG DO NOBLAT

ECONOMIA

MIRIAM LEITÃO
DEFESA DO CONSUMIDOR
EMPREGO
IMÓVEIS
INDICADORES
INFRAESTRUTURA
NEGÓCIOS E FINANÇAS
PETRÓLEO E ENERGIA

SOCIEDADE

CONTE ALGO QUE NÃO SEI
EDUCAÇÃO
HISTÓRIA
MÍDIA
RELIGIÃO
SEXO
SUSTENTABILIDADE

CULTURA

BLOG DO XEXÉO
PATRÍCIA KOGUT
ARTES CÊNICAS
ARTES VISUAIS
FILMES
LIVROS
MÚSICA
RIO SHOW

ESTILO

BELEZA
CARROS
DECORAÇÃO
MODA
GASTRONOMIA
TURISMO

ESPORTES

BOTAFOGO
FLAMENGO
FLUMINENSE
VASCO
RENATO M. PRADO
MMA
RADICAIS
RADAR OLÍMPICO

TV

PATRÍCIA KOGUT

MAIS +

OPINIÃO
BLOGS
VÍDEOS
PREVISÃO DO TEMPO
INFOGRÁFICOS
EU-REPÓRTER

http://www.zoom.com.br/?og=19027&utm_source=vitrine_globo&utm_medium=midia&utm_term=logo&utm_content
http://www.zoom.com.br/cadastro/zoomofertas.jsp?og=19027&utm_source=vitrine_globo&utm_medium=news&utm_term=receba&utm_campaign=cadastro
http://ads.globo.com/RealMedia/ads/click_lx.ads/ogcoglobo8/sociedade/materia/1513558717/x72/default/empty.gif/735342453831482f6e38674144507878
http://oglobo.globo.com/rio/no-primeiro-domingo-da-operacao-verao-ao-menos-15-pessoas-sao-presas-por-roubo-agressao-13933271
http://oglobo.globo.com/rio/trecho-da-praia-da-reserva-na-zona-oeste-interditado-devido-iate-encalhado-na-areia-13932416
http://oglobo.globo.com/rio/agentes-encontram-contabilidade-na-carteira-de-integrante-da-cupula-da-pm-1-13936512
http://oglobo.globo.com/brasil/petrobras-confirma-alteracao-de-perfil-de-paulo-roberto-costa-na-wikipedia-via-computador-da-empresa-13934757
http://oglobo.globo.com/rio/cinco-pessoas-morrem-em-chacina-em-sao-joao-de-meriti-na-baixada-fluminense-13936385
http://oglobo.globo.com/
http://facebook.com/JornalOGlobo
https://twitter.com/JornalOGlobo
https://plus.google.com/u/0/+JornalOGlobo/posts
http://oglobo.globo.com/brasil/eleicoes-2014/
http://oglobo.globo.com/mundo/ucrania/
http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/enem-e-vestibular/
https://assinatura.oglobo.globo.com/Default.aspx?id_parc=2695&cod_prod=633&funcionalidade_id=3981&cod_produto=OG03&tipo_cliente_id=1&campanha=sim&utm_origem=oglobo&utm_midia=bannerrodape&utm_conteudo=bannerrodape&utm_campanha=11_2013_novacampanhadigital
http://m.oglobo.globo.com/?versao=mobi
http://oglobo.globo.com/rio/
http://oglobo.globo.com/rio/ancelmo/
http://oglobo.globo.com/blogs/blog_gente_boa/
http://oglobo.globo.com/rio/bairros/
http://oglobo.globo.com/rio/design-rio/
http://oglobo.globo.com/eu-reporter/
http://oglobo.globo.com/rio/rio-2016/
http://oglobo.globo.com/rio/rio-450/
http://oglobo.globo.com/rio/transito/
http://oglobo.globo.com/brasil/
http://oglobo.globo.com/brasil/elio-gaspari/
http://oglobo.globo.com/blogs/ilimar/
http://oglobo.globo.com/blogs/blogdomerval/
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/
http://oglobo.globo.com/economia/
http://oglobo.globo.com/economia/miriam/
http://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/
http://oglobo.globo.com/economia/emprego/
http://oglobo.globo.com/economia/imoveis/
http://oglobo.globo.com/economia/indicadores/
http://oglobo.globo.com/economia/infraestrutura/
http://oglobo.globo.com/economia/negocios/
http://oglobo.globo.com/economia/petroleo-e-energia/
http://oglobo.globo.com/sociedade/
http://oglobo.globo.com/sociedade/conte-algo-que-nao-sei/
http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/
http://oglobo.globo.com/sociedade/historia/
http://oglobo.globo.com/sociedade/midia/
http://oglobo.globo.com/sociedade/religiao/
http://oglobo.globo.com/sociedade/sexo/
http://oglobo.globo.com/sociedade/sustentabilidade/
http://oglobo.globo.com/cultura/
http://oglobo.globo.com/cultura/xexeo/
http://kogut.oglobo.globo.com/
http://oglobo.globo.com/cultura/teatro/
http://oglobo.globo.com/cultura/artes-visuais/
http://oglobo.globo.com/cultura/filmes/
http://oglobo.globo.com/cultura/livros/
http://oglobo.globo.com/cultura/musica/
http://rioshow.oglobo.globo.com/
http://oglobo.globo.com/estilo/
http://ela.oglobo.globo.com/beleza/
http://oglobo.globo.com/estilo/carros/
http://oglobo.globo.com/economia/imoveis/
http://ela.oglobo.globo.com/moda/
http://oglobo.globo.com/rio/rio-gastronomia-2014/
http://oglobo.globo.com/estilo/boa-viagem/
http://oglobo.globo.com/esportes/
http://oglobo.globo.com/esportes/botafogo/
http://oglobo.globo.com/esportes/flamengo/
http://oglobo.globo.com/esportes/fluminense/
http://oglobo.globo.com/esportes/vasco/
http://oglobo.globo.com/esportes/rmp/
http://oglobo.globo.com/blogs/mma/
http://www.oglobo.com.br/blogs/radicais
http://oglobo.globo.com/blogs/radarolimpico/
http://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/
http://kogut.oglobo.globo.com/
http://oglobo.globo.com/opiniao/
http://oglobo.globo.com/blogs/
http://oglobo.globo.com/videos/
http://oglobo.globo.com/servicos/tempo/
http://oglobo.globo.com/infograficos/
http://oglobo.globo.com/eu-reporter/


© 1996 - 2014. Todos direitos reservados a Infoglobo Comunicação e Participações S.A. Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuído sem
autorização.

CENTRAL DO ASSINANTE CLUBE SOU+RIO FAÇA SUA ASSINATURA AGÊNCIA O GLOBO O GLOBO SHOPPING FALE CONOSCO DEFESA DO CONSUMIDOR EXPEDIENTE ANUNCIE CONOSCO
TRABALHE CONOSCO POLÍTICA DE PRIVACIDADE TERMOS DE USO

http://www.gda.com/
http://www.centraldoassinante.oglobo.com.br/
https://clubesoumaisrio.oglobo.globo.com/
https://seguro.oglobo.com.br/assinatura/Default.aspx?id_parc=26&utm_source=venda&utm_medium=botaooglobo&utm_campaign=footer
http://www.agenciaoglobo.com.br/
http://shopping.oglobo.com.br/
http://oglobo.globo.com/fale-conosco
https://defesa.oglobo.com.br/
http://oglobo.globo.com/expediente/
http://oglobo.globo.com/anuncie/
http://www.vagas.com.br/infoglobo
http://oglobo.globo.com/politica-de-privacidade/
http://oglobo.globo.com/termos-de-uso/

