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NO O DIA
RECLAMAR ADIANTA
Estou desempregado há cinco meses e por
isso não estou conseguindo pagar a pensão
alimentícia do meu filho de 6 anos de idade. O que
devo fazer? Tenho medo de ser preso.
(Augusto Silva, Bonsucesso)

A

DIVULGAÇÃO

Marcele Loyola, advogada

seu sustento e dependem
de seus pais. Essa obrigação
não é afastada pela situação de desemprego, reforça o advogado Átila Nunes,
do serviço.www.reclamar.
adianta.com.br.
Casos resolvidos: Rose
Maria Paes (Rioluz) , Humberto Mendes (Comlurb),
Francilene Barbosa (Light).

Fale conosco: odia@reclamaradianta.com.br
WhatsApp: (21)993289328

Cantora será acompanhada pelo Samba Social Clube nos seis primeiros desfiles

P

Desemprego
e pensão
lei determina ser dever de ambos os pais
não apenas a guarda
e educação dos seus
filhos, mas também o seu sustento. Segundo a advogada
Marcele Loyola, o não pagamento dos alimentos fixados
a favor do filho enseja um processo de execução de alimentos, cabendo a este comprovar
o pagamento dos valores devidos ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.
“Se não for comprovado o
pagamento dos alimentos ou
a justificativa aceita, o juiz poderá decretar a prisão do devedor pelo período de até três
meses”, explica a advogada
Marcele Loyola.
A jurisprudência dos tribunais é no sentido de que o desemprego por si só não é apto
a afastar encargo alimentar.
Os filhos não podem prover

Maria Rita confirmada
no Camarote Favela
ara iniciar a primeira noite de desfiles
do Grupo Especial, a
cantora e compositora Maria Rita comandará
o palco do Camarote Favela, em parceria com o jornal
O DIA, no Setor 4 da Marquês de Sapucaí. O Samba
Social Clube também marcará presença em mais uma
noite do evento.
Maria Rita tem uma ligação muito forte com o samba e tanto tempo afastada
da Sapucaí deixou os desfiles deste ano com um clima
especial para a cantora.
“Esse Carnaval será de
muita ansiedade. Dois anos
afastados da Sapucaí, para
quem vive o Carnaval são
muitos anos, parados por
conta da pandemia. Muita
gente depende disso pra viver durante o resto do ano.
Pra mim é uma festa que é
muito maior do que nós conseguimos ver. O Carnaval é o
ganha pão de muita gente. Eu
estou numa ansiedade muito
grande. Eu quero ver a sensação das pessoas estampadas
em seus rostos, como que as
escolas vão ser recebidas na
Avenida, como que todos vão
se comportar”, disse a grande
voz da MPB ao DIA.

REPRODUÇÃO

Maria Rita vai
animar o Camarote
Favela esta noite do
Grupo Especial

Mesmo com a ansiedade
lá em cima, a cantora mostrou muito respeito e gratidão por todos que estarão
presentes no evento.
“A sensação é de que nós
estamos em uma panela de
pressão e ela vai explodir
quando a primeira escola entrar. Vai ser uma explosão de alegria, de vida,

de cor e de luz para todos
nós. Não importa o Carnaval estar sendo em abril. O
importante é estarmos vivos e aliviados. Esse Carnaval, mais do que tudo
vai ser uma celebração da
vida, da sobrevivência e da
resistência. E tudo isso é a
essência do samba. Estou
muito grata de poder par-

ticipar disso tudo, ainda
mais no Camarote Favela”,
completou a intérprete.
Para conseguir assistir o
Maior Espetáculo da Terra
no Camarote Favela, ingressos ainda estão à venda no
site guicheweb.com.br/camarotefavel. Mais informações no site oficial do evento
camarotefavela.com.br.

