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O governador Cláudio Castro tomou posse no último sábado

Este jornal e esta coluna assumem
com o governador o mesmo compromisso firmado no início desde ano,
quando Eduardo Paes tomou posse
na prefeitura. Estaremos atentos e
sempre prontos a elogiar seu governo
nas decisões corretas. Mas não nos
furtaremos a criticá-lo se algum de
seus atos não resultar em benefícios
para a população. Essa será nossa
maneira de colaborar com o governo
e, mais do que isso, com o Rio.

Empresários que
estavam em São
Paulo acompanhando o leilão de
concessão da Cedae gostaram do
trecho do discurso
do governador
Cláudio Castro em
que ele prometeu
enfrentamento às
milícias.

Mas não nos
furtaremos
a criticá-lo
se algum de
seus atos não
resultar em
benefícios
para a
população”

ISABELE BENITO

A

gradecendo parcerias,
repostando locais onde
frequenta... É assim que
Flordelis leva sua nova vida em
Macaé, junto do namorado.
Enquanto o Conselho de Ética
ainda não define a situação da
deputada, ela usa o seu Instagram para mostrar sua rotina
agitada para os (pasmem) 905
mil seguidores!
Só nesse fim de semana, ela
postou fotos em chá de bebê e
até fazendo sobrancelha. E ainda teve mais: segundo a página
“Macaé Notícias”, até enxoval
ela foi vista comprando no centro da cidade... Tudo indica que
vem casamento por aí!
O que tem de errado nisso?
Nada! Ela não é foragida... Mas
vale lembrar: para a polícia, ela
só foi a “mandante” do assassinato do próprio marido, numa

Wilson Witzel

WITZEL NO
OLHAR DA
ESQUERDA
N A esquerda vibrou com saída de Wilson Witzel. “Impeachment foi vitória da sociedade, que não tolerou esse
déspota, filhote do Bolsonaro, que se elegeu com bordão ‘Chega de Mamata’. Ele
pegou carona no presidente,
estava ao lado do deputado
Rodrigo Amorim quando
este quebrou a placa de homenagem à Marielle Franco”,
disse deputado Carlos Minc.

WITZEL NO OLHAR
DA DIREITA
N Rodrigo Amorim disse que
impeachment é “fruto das
más companhias”. “Estou alinhado com governador Cláudio Castro e o governo federal. Sobre placa da Marielle,
eu não quebrei, fui a favor da
restauração da ordem”.

Online

As mais lidas

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

Uma vida
de Digital
Influencer...

LUCIANO BELFORD

PRESSÃO
CONTRA AS
MILÍCIAS

Nosso compromisso
com o governador
H

Em alguns aspectos pode-se dizer
que, nesses últimos oito meses, o governo avançou mais do que durante
os mandatos inteiros de seus antecessores. Até aqui, a realização mais
visível de Castro foi a privatização da
Cedae. Promovido na sexta-feira passada, o leilão arrecadou R$ R$ 22,7 bilhões com a venda de três dos quatro
blocos licitados. Foi um feito importante, mas ainda pequeno diante dos
problemas que o aguardam.

SABRINA PIRRHO

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

COLABORAÇÃO

á duas posturas possíveis
diante do governo de Cláudio
Castro, que começou oficialmente no sábado — um dia após
confirmação do impeachment do
ex-governador Wilson Witzel. A primeira é cruzar os braços e nada fazer
para ajudá-lo a evitar o naufrágio
do navio que passou a comandar
depois do afastamento do antigo
titular, que não se mostrou à altura
da missão à qual foi eleito. A outra é
entender que Castro não conseguirá
seguir uma rota diferente da que foi
traçada por Witzel, de quem era vice,
se não tiver o apoio da sociedade.
Castro tem agido com discrição,
feito o que está a seu alcance para
evitar o pior e até avançar em pontos importantes. Desde que assumiu como interino, em 28 de agosto
do ano passado, ele se afastou dos
escândalos que contaminaram o
governo Witzel. Além disso, melhorou a qualidade da gestão da
Saúde durante a pandemia e tomou providências importantes para
resolver problemas históricos do
Rio de Janeiro.

Com participação de:

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

PINGO NO I
N Nenhuma surpresa! Nem a imprensa se mobilizou tanto,

como se espera num impeachment. Isso porque já era esperado, não só o afastamento definitivo de Wilson Witzel, como
também o placar.
E nessa história, uma coisa é certa...
Bora colocar o Pingo no I...
Essa carreira meteórica, que do mesmo jeito subiu e caiu,
deixou um rastro de desconfiança na população. Vai ser muito
difícil um novo WW surgir. Com certeza a gana de poder e a
inexperiência no jogo político também ajudaram nessa queda,
além de todos os escândalos que estão sendo investigados.
DIVULGAÇÃO INTERNET

Flordelis compartilha momentos e parcerias nas redes sociais

conspiração de fé e poder que contou com ajuda de filhos.
Inclusive, dois presos! Uma que
assume praticamente a culpa,
numa estratégia da defesa de
livrar a provedora de todos da
cadeia. Mas cenas como essas
causam indignação nos moradores
da cidade. Uma, que prefere não
se identificar, escreveu: “Espero
que ela não venha morar no meu
bairro!”
Outro, que também pede para
não ter o nome divulgado, disse
que não entende tanta impunidade descarada. A gente explica:
lentidão da vontade dos colegas
da pastora/deputada.
Agora a razão disso? Aí é outra
labareda de fogo... A coluna procurou a equipe de Flordelis, porém
não conseguiu contato. Mas contra
fatos, não há argumentos, né. Nesse caso, só dislikes.
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Maraisa confirma namoro
com Bil, do ‘BBB21’, e choca
Carla Diaz: ‘Mentira?’
TELEVISÃO

EXCLUSIVO
Menina diz à polícia
que Jairinho a
torturou em possível
motel
RIO DE JANEIRO

Gusttavo Lima se irrita com
músicos em live e xinga:
“Toca, filho da put*”
DIVERSÃO

