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O que o
Rio pode
esperar?
O

Desde agosto
de 2020, a
produção
industrial
no Rio tem
crescido a
taxas decrescentes”
ARNALDO LIMA,
Economista.

economista Arnaldo Lima, atualmente diretor de
Estratégias Públicas do Grupo Mongeral Aegon, é um
dos profissionais mais experientes do círculo econômico do país. Já foi secretário-adjunto de Política Econômica do Ministério da Fazenda, assessor especial e diretor
de Assuntos Fiscais e Sociais do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e diretor de Seguridade da
Funpresp-EXE. Debruçado sobre os números da produção
industrial fluminense colhidos pelo IBGE, Lima ressalta que
apenas Pernambuco (3,7%), Rio (0,2%) e Goiás (0,1%)
registraram variação positiva em 2020, momento em que a
produção industrial nacional fechou com queda de 4,5%.

RESPOSTA
SOBRE O CAFÉ
DA RIOLUZ
N Após nota divulgada aqui
ontem, a Secretaria Municipal de Infraestrutura responde sobre gastos com café
da manhã na Rioluz: “o café
da manhã é uma obrigação
e que, inclusive, está firmado em acordo coletivo com o
Sindicato. Ressaltamos que
o valor de R$ 45,7 mil é uma
previsão de despesas e que é
dividido pelas sete gerências
regionais da Rioluz”.
REPRODUÇÃO/FACEBOOK

OBRAS DE
ARTE FALSIFICADAS

FUTURO INCERTO
Desde agosto de 2020, a produção industrial no RJ tem
crescido a taxas decrescentes, enquanto, aos poucos, a
produção nacional parece estar se afastando do fundo do
poço atingido em julho e agosto, quando registrou queda de
5,7%. A indústria extrativa (11,1%) e alguns setores da indústria de transformação, como fabricação de produtos farmacêuticos (18,9%), equipamentos de transportes (8,9%),
produtos de metal (7,1%), contribuíram para manter a produção industrial em campo positivo em 2020. E, qual foi o
impacto real da pandemia neste início de 2021? Não é preciso ser gênio para chegar a conclusão que somente a vacinação permitirá ao estado retomar, ainda que lentamente, a
normalidade tão valiosa para o crescimento sustentado.

Economista Arnaldo Lima analisou números da produção industrial.
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Até o final da semana, novas doses da vacina contra a Covid-19
chegam ao Estado do Rio. O prefeito Eduardo Paes explicou que a
vacinação agora está garantida até sábado. A previsão é de que,
hoje, municípios vizinhos recebam novas doses também.

Projeto de lei, do
deputado federal
Felício Laterça,
propõe punição
a quem falsificar
assinatura em
obra de arte com
reclusão de um a
três anos. Quem
vende, leiloa, adquire obra falsificada, receberá
mesma pena.

Os 100 funcionários dispensados receberão os valores devidos em 10 parcelas

E
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Bueiro entupido
causa mau cheiro

N Estou há uma semana
tentando efetuar a troca
da titularidade da conta de
luz do meu apartamento.
Site dá erro. Aguardo
uma solução para o
problema.

> Juliana

> Fernando

Genaro de Carvalho, Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

As mais lidas

LINHA AMARELA

Decreto suspende volta do pedágio
N A Prefeitura do Rio publicou no
Diário Oficial de ontem o decreto
que mantém a suspensão da
cobrança do pedágio na Linha
Amarela. A Lamsa, que reassumiu a operação da via na sexta-feira após a decisão do Ministro
Luiz Fux de suspender o processo
de encampação instaurado pela
Prefeitura do Rio, havia informado que a tarifa de R$ 7,20 voltaria
a ser cobrada a partir de hoje.
Mas o prefeito Eduardo
Paes usou a redes sociais para
tranquilizar os motoristas,

salientando que a decisão do
presidente do STF não autorizou
a cobrança na via expressa até
a realização de uma audiência
que está marcada para o dia
16. A Prefeitura já recorreu da
decisão que devolve a administração da Linha Amarela à
concessionária.
A Lamsa diz que “a cobrança
do pedágio é consequência lógica da prestação do serviço, que
segue sendo realizado desde setembro de 2020 sem qualquer
remuneração”.

Problemas
para troca de
titularidade da
conta de luz

N Há mais de uma semana
o bueiro da Av. Genaro de
Carvalho número 2795,
encontra-se entupido e
dando retorno para dentro
do edifício Juliana. O esgoto
está transbordando para as
áreas do prédio, causando
mau cheiro e colocando os
condôminos em risco.

Online

BRT Rio: direção da concessionária fechou acordo para pagar indenização de 100 funcionários demitidos

CÂMARA MUNICIPAL
DO RIO E EDUCAÇÃO
N Vereador Marcio Santos,
presidente da Comissão de
Educação, tem sido criticado por não ser profissional
de educação. “Não sou professor. Sou oriundo de escola
pública, do movimento estudantil e fui diretor da AMES”.

Muito oportuna a chegada de William Douglas - um homem muito
sério, preparado, juiz de carreira - no TRF II, com sede no Rio. Um
ganho para todo o Judiciário brasileiro. William Douglas, além de
um dos maiores juristas do país, é também um ser humano, filantropo, exemplar.

BRT: indenização começa
a ser paga na terça-feira

mílias e ter condições de se
recolocar no mercado de trabalho”, explicou o presidente
do Sindicato.
“Os funcionários irão receber 40% do FGTS (Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço), 50% da multa do artigo
477 da CLT — que determina
que, quando um funcionário
é demitido, o valor tem que
ser pago em 10 dias; caso
contrário é aplicada multa
de 1 salário vigente do profissional —, 13° salário, férias
proporcionais com 1/3 e seguro desemprego. A rescisão
de contrato será paga em 12
parcelas”, explicou José Carlos Sacramento, vice-presidente do sindicato.

SABRINA PIRRHO
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ECONOMIA

m audiência virtual
entre o Sindicato
dos Rodoviários e a
direção do BRT, realizada na manhã de ontem,
foi decidida a forma de indenização dos 100 funcionários do BRT demitidos
no início deste mês. Com o
acordo, a homologação foi
marcada para hoje, às 8h,
na Avenida Salvador Allende, na Barra, e o pagamento
das 10 parcelas começará
na terça-feira.
A audiência foi mediada
pelo Tribunal Regional do
Trabalho. De acordo com
Sebastião José, presidente
do Sindicato, na assembleia
realizada no dia 4, para ouvir
se os 100 rodoviários dispensados aceitavam o parcelamento pelo consórcio para
pagamento do que estava em
atraso, a proposta foi aprovada pela maioria.
“Pelo acordo, ficou definido que os funcionários irão
receber os valores devidos
em 10 parcelas, sendo que
cada uma não poderá ser inferior ao valor do salário de
cada trabalhador ao ser dispensado. Diante da dificuldade exposta pela empresa,
acredito que essa tenha sido
a melhor saída encontrada
para que esses profissionais
tenham condições de honrar com seus compromissos,
levar o sustento de suas fa-
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‘Alguém acredita que
esse processo termina
com Lula vivo?’,
questiona presidente
do Clube Militar
BRASIL

Vereador de Duque
de Caxias é morto
a tiros em plena
luz do dia
DUQUE DE CAXIAS

‘PEC Emergencial
é uma chantagem
e decreta o lockdown
na segurança’,
dizem policiais
SERVIDOR

