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Alerj de foco na pandemia
O

Paulo Carneiro/Parceiro/Agência O Dia

s deputados estaduais voltaram ontem aos trabalhos na Alerj e o enfrentamento da pandemia
da covid-19 marca os primeiros dias. A sessão de
hoje, a primeira de 2021, será aberta com a votação de
um projeto de lei, de autoria do deputado Flávio Serafini
(PSOL), que autoriza o estado a comprar vacinas contra
a covid-19, que tenham eficácia comprovada e aprovação da Anvisa, além daquelas fornecidas pelo Programa
Nacional de Imunizações.
Outro projeto na pauta suspende o prazo de garantia de
produtos durante o período da pandemia. “A suspensão
do prazo não acarretará em qualquer ônus ao consumidor,
sendo vedada a cobrança de multas ou taxas por parte
dos fornecedores ou prestadores de serviços”, diz o projeto
de lei de autoria do então deputado Carlo Caiado (agora
vereador - DEM), Luiz Paulo (PSDB) e Vandro Família (Solidariedade). No mesmo dia, a Alerj vota também o projeto
que obriga a utilização de máscaras durante as provas dos
concursos públicos realizados no período da pandemia,
de autoria do deputado Rosenverg Reis (MDB), bem como André Ceciliano foi reeleito presidente da Alerj.
projeto do deputado Capitão Paulo Teixeira (Republicanos) que autoriza o Governo a contratar dentistas para
atuar no combate ao coronavírus.
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Professores,
greve e grupo
de risco
Professores do
Rio estão em greve e lutam para
que categoria
seja incluída nos
grupos prioritários de vacinação.
Quase 10% dos
profissionais
não voltarão ao
ensino presencial
no fim do mês por
pertencerem a
grupo de risco.

Guerra sem
fim no Rio
de Janeiro

@nuno_vccls

A chegada de novas doses de vacina para o controle da Covid no
Rio antecipou o calendário de vacinação. Em breve, a Fiocruz entregará sua produção também. Podemos dizer que o ano começa
agora e, logo, todos poderemos recomeçar em segurança.

Grande Rio teve
aumento de
149% no número de mortos por
tiroteio/disparos de armas em
janeiro em relação
a dezembro. Já o
de feridos cresceu
83%. Dados são
da plataforma
Fogo Cruzado.

Parabéns a Arthur Lira pela vitória na Câmara e a Rodrigo Pacheco,
no Senado. Que os dois construam uma parceria sólida, voltada
para os interesses de todo o país — e não apenas de quem os elegeu. Isso é difícil, eu sei. Mas, sem união das forças políticas, nunca
venceremos a crise.

Isabele Benito

Luciano Belford/Agência O Dia

Contra o
rock da
pandemia
NNVereadora Teresa Bergher
parabenizou Eduardo Paes
por ter cancelado carnaval.
Mas fez ressalva: falta agora
cancelar o Rock in Rio. “Com
essa lentidão do governo federal em disponibilizar vacinas, nem o mais otimista
pode achar que até setembro estaremos imunes. Faço
um apelo ao bom senso do
prefeito, para que o Rio não
tenha o rock da pandemia”.

De olho nos
Estados Unidos
NNO que temos a aprender
com a reação da democracia
nos EUA? O tema será debatido hoje no Facebook pelos
deputados Alessandro Molon, Marcelo Freixo e Waldeck Carneiro; o ex-ministro da Justiça, Tarso Genro;
e professores Tatiana Roque
(UFRJ) e José Maurício Domingues (UERJ).

Online

As mais lidas

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

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

A régua da
criminalidade

P

reso na semana passada por policiais da Operação Barra Presente,
André Amaral da Silva, hoje com
23 anos, é o reflexo da dura realidade da
falta de futuro dos menores infratores.
Na foto oficial da polícia que a coluna
teve acesso, no primeiro registro na delegacia, aos 15 anos, ele não tinha sequer
um metro e meio de altura!
Sem ressocialização, ele passou de batedor de carteira a sequestrador na Barra
da Tijuca.
Tanto é que a prisão dele fez despencar o número de registros de sequestros
naquela região.
Mas não é só ele...
Esse, infelizmente, é o futuro da maio-

Sabrina Pirrho
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De volta aos trabalhos

APOIO DOS SINDICATOS
Pela primeira vez, os sindicatos dos servidores da Alerj
enviaram carta em apoio ao deputado André Ceciliano,
reeleito presidente da Assembleia. “Mesmo com as restrições impostas pela pandemia da Covid-19 que impediu
a normalidade presencial, coube à V. Excelência conduzir
os trabalhos com brilhantismo, permitindo também que
o Quadro de Servidores obtivesse conquistas e evolução
nas carreiras”, diz mensagem do Sindicato dos Servidores
Efetivos Ativos e Inativos da Alerj.
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Divulgação

Alexandre finalmente conseguiu um emprego

ria de menores que caem na criminalidade, sem qualquer perspectiva de
infância, de adolescência, que é onde se
marca os primeiros passos da vida marginal deles.
No Brasil, a discussão não pode ficar
na questão rasa que muitos gostam de
contestar: a maioridade penal.
Que futuro...
E por mais que você não concorde, sim,
é preciso analisar as duas faces da moeda: penalizar com firmeza o crime, mas
também dar oportunidades.
A coluna não quer de forma alguma
justificar a bandidagem ou romantizar o bandido... Só que a gente precisa
entender que num país de desigualdades, a polarização do assunto não ajuda em nada quem tem rara, quase zero,
oportunidade.
E o preço disso... Quem acaba pagando? Toda a sociedade.
3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

TÁ BONITO!

NNQuando eu digo que não tem limites para a cara de pau...

NNA foto de Alexandre Lopes, de 45 anos, que
viralizou na última semana, quando segurava
um cartaz pedindo por emprego em Niterói,
teve final feliz.
Sem trabalhar há quase 2 anos, ele finalmente foi chamado para uma entrevista
anteontem e saiu de lá com o emprego de
auxiliar de serviços gerais garantido!
“Na hora que o desespero bate, a gente
tem que ir à luta pra não fazer besteira. Minha preocupação era o aluguel, que ainda
tá atrasado, mas agora tudo vai dar certo”,

Em frente à garagem do BRT em Ramos, tem 171 que fica pra
lá e pra cá se passando por cadeirante para arrancar dinheiro
do povo. O pilantra fica sentado, mas usando as pernas pra se
deslocar na cadeira de rodas.
O flagrante foi feito pela repórter Branca Andrade, entre
uma entrada e outra num ao vivo.
Ah! Ele Ainda escolhe se usa a cadeira ou as muletas... Eita,
picaretagem!
Bora colocar o Pingo no I e abrir bem o olho...
Eita Rio de todo dia! passa a perna nos outros e ainda prejudica quem precisa de verdade.

conversou Alexandre, feliz da vida, com a
coluna.
Por isso, se você me perguntou se tá feio ou
tá bonito... Nem tudo na internet é cancelamento, o lado bom também tá aí, e tenho dito.
TÁ BONITO! Alexandre finalmente conseguiu um emprego;
PINGO NO I- Falso cadeirante em Ramos;
André Amaral da Silva, hoje com 23 anos,
tem ficha criminal extensa. Aos 15, já praticava roubos e furtos;

Coluna publicada às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras

Criança de cinco anos é
baleada e morta na
porta de casa; família
acusa PM
RIO DE JANEIRO

Karol Conká pede
desculpas a Lucas:
‘Não queria que você
se levantasse’
DIVERSÃO
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