2

Segunda-feira, 29.6.2020 I o dia

InformedoDia
Sidney Rezende

Com participação de:

sabrina pirrho
n e-mail: informe@odia.com.br n www. odia.ig.com.br/colunas/informe-do-dia

Lives de O Dia

Sabatina com os
pré-candidatos de Niterói
E

Divulgação

leição Municipal 2020. O jornal O DIA sai na frente
mais uma vez e é o eleitor quem ganha com isso. A
exemplo do que fizemos com os pré-candidatos à
Prefeitura do Rio de Janeiro, hoje começa a série de entrevistas com postulantes à Prefeitura de Niterói.
Até o momento, nove pré-candidatos à disputa confirmaram presença nas lives, que serão realizadas pelas
redes sociais de O DIA, às 15h.
A primeira a ser sabatinada por este colunista, um jornalista convidado e pelo público será Juliana Benício, do
Partido Novo.
Estão confirmados ainda:
Antonio Rayol (Podemos)
Delegado Deuler da Rocha (PSL)
Felipe Peixoto (PSD)
Bruno Lessa (DEM)
Flavio Serafini (PSOL)
Delegado José Paulo Pires (PMN)
Alexandre Ceotto (Republicanos)
Axel Grael (PDT).
Município com o melhor IDH no Estado do Rio, Niterói
ganhou destaque recentemente por ter sido a primeira
cidade do Sudeste a adotar o lockdown, para conter a
pandemia do novo coronavírus.
Niterói pós-pandemia deverá ser um dos principais assuntos levantados pelo público durante a entrevista com
os pré-candidatos. E você pode fazer sua pergunta e terá
duas opções de plataformas para acompanhar as entrevistas: facebook.com/odiajornal ou youtube.com/tvodia.

Niterói é uma das cidades com melhor qualidade de vida do país

PICADINHO
O Porto do Açu venceu o Prêmio Mundial de Sustentabilidade da
Associação Internacional de Portos (IAPH).
UFRJ distribuirá 13 mil kits internet a alunos de graduação e pósgraduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Legislativo
de Nova
Iguaçu
A Câmara de Nova
Iguaçu rejeitou
proposta que
aumentava para
25 o número de
cadeiras a partir
das próximas eleições. Continuará
com os atuais
11 vereadores. A
emenda precisava
de 12 votos a favor, mas o placar
foi 9 a 6.

A exemplo
do sucesso
alcançado
no Rio de
Janeiro,
chegou a
vez das
entrevistas
com os
prefeitáveis
de Niterói”

Governo do Estado repassou R$ 248 milhões para os municípios
fluminenses, por causa de royalties do petróleo e tributos.

n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

O carioca está pronto
para voltar?
incompatível com a lata de sardinha que é
qualquer transporte público carioca.
Nós ainda ainda não saímos dos números assustadores. Tem gente que fala
que o pico passou, e tem gente que fala ao
contrário! Mas seja qual for a pressão, estão
falando até de reabertura dos estádios.
Quando se tem um exemplo de irresponsabilidade em vários cantos, o reflexo é direto
numa sociedade inconsequente.
Não é à toa que presenciamos bares
lotados, festas de aniversário, cervejinha
na mureta da Urca e pagodinho na praia
do Leme... Falando em praias, nesse último

fim de semana elas só não ficaram lotadas
porque o tempo virou!
Aliás, não foi só o tempo que ficou feio
por aqui... As coisas estão esquisitas a cada
dia que passa. Mesmo que nos façam engolir uma certa normalidade que ainda não
existe, e como disse, não se sabe quando vai
existir, é preciso entender que é um assunto
que depende de todo mundo junto. Não é
algo individual.
As tais ‘Regras de Ouro’ precisam ser respeitadas, sim. Isso não é opção, é realidade!
E o povo tem que entender que daqui pra
frente a parada é outra. Não tem mais essa
de “ah, não vai acontecer comigo”.
Não é mais aceitável confundir liberdade
com ser irresponsável. O negócio tem que
ter cautela e muita consciência.
Senão, a vida passa e depois não adianta
chorar... Mimimi não vai rolar!
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Como ficam os
grupos de risco?
NNPara pagar uma guia de
custas e entrar com uma
ação judicial no TJRJ se tem
que ir a uma agência bancária, mesmo durante a pandemia. Advogados reclamam.

Novo Batalhão da
PM na Tijuca
NNO Recom (Rondas Especiais e Controle de Multidões) terá sua sede inaugurada no fim de julho. A iniciativa é do deputado estadual
Alexandre Knoploch.

NNATÉ O FECHAMENTO
desta edição, a Caixa Econômica Federal ainda não
havia divulgado o resultado das loterias.

Online

As mais lidas
Apresentadores da CNN
não sabem separar vida
pessoal da bancada
FÁBIA OLIVEIRA

Cinco pessoas morrem
e sete são baleadas
em festa junina na
Zona Norte
ESPECIAL, P. 6

Festa com show de
Bruno, da dupla com
Marrone, vira caso de
polícia em Caldas Novas
FÁBIA OLIVEIRA, P. 12

TÁ FEIO!
NNA pandemia ainda está aí e os problemas com o auxílio emergencial também...
E é cada um de deixar o povo doido.
A desempregada Verônica Mesquita
de Almeida, moradora de Senador Camará, recebe o Bolsa-Família há 7 anos e
conseguiu ter direito ao auxílio. Até agora
duas parcelas foram depositadas, mas
uma foi pulada.
“O que me deixou confusa foi ter
recebido a primeira e a terceira parcela. A segunda sequer apareceu na
minha conta. Eu fui até a agência de
Bangu, ao CRAS, mas ninguém soube
me responder. É um dinheiro que me

NNAlerj aprovou projeto de
lei, da deputada Dani Monteiro (Psol), em que estabelecimentos poderão receber
denúncias de mulheres em
risco. O código será o uso de
‘máscaras vermelhas’. Atendentes encaminharão denúncias a órgãos de defesa.

AVISO

n https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/isabele-benito

T

Conheça as
máscaras
vermelhas

LOTERIAS

Isabele Benito

odo mundo quer a liberdade de volta,
né? Isso é fato!
Mas o pós-pandemia, que ainda
não chegou e ninguém sabe quando vai
chegar, exige um preço. A plena liberdade
depende de cada cidadão. E quando se trata de Rio de Janeiro, o óbvio tem que ser dito
várias vezes...
Como garantir uma “volta sem retrocesso”? Quando o comércio é liberado, mas
o transporte para o trabalhador continua
restrito?
O termômetro na porta de shopping de
luxo da Zona Sul e em todos os outros é
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faz muita falta”, conta Verônica.
O especialista em finanças Gilvan
Bueno Costa afirma que o problema
pode ter acontecido porque muitas
pessoas são incluídas tardiamente em
um lote extra.
A coluna procurou a Caixa Econômica
Federal para entender o motivo da segunda parcela de Verônica não ter sido
depositada, mas até o fechamento desta
edição, não tivemos resposta.
Por isso, se você me perguntou se
tá feio ou tá bonito... É uma confusão
atrás da outra, mas dá pra resolver, e
tenho dito.
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Verônica:
duas parcelas
do auxílio
emergencial
recebidas, mas
uma foi pulada
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