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O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO PDT
■ Candidato do PDT ao Palácio Guanabara, o deputado
estadual Pedro Fernandes anuncia à Coluna o diretor do
Hospital Universitário Pedro Ernesto, Edmar José Alves dos
Santos, como seu futuro secretário de Saúde caso se eleja.
O convite, feito ontem na Uerj, já foi aceito pelo médico.
O plano de Fernandes, que disputa a sua primeira eleição para cargo no Poder Executivo, é anunciar nomes e
estratégias também nas áreas de Educação, Segurança
e Assistência Social nas próximas semanas.

JOGO RÁPIDO: ANTHONY GAROTINHO (PRP)
■ Condenado

LOTERIAS
AG. O DIA

MEMÓRIA DO DIA

QUINA 4770
13 - 38 - 44 - 53 - 64
Quina - Acumulou
Quadra - 111: R$ 4.755,23
Terno - 8.384: R$ 94,67
Duque - 190.566: R$ 2,29
TIMEMANIA 1228
05 - 06 - 09 - 32 - 35 - 65 - 80
Time do coração
AMERICANO/RJ
7 acertos - Acumulou
6 acertos - 05: R$ 19.189,25
5 acertos - 168: R$ 815,86
4 acertos - 3.397: R$ 6,00
3 acertos - 33.262: R$ 2,00

A comemoração pela Semana da Pátria, em setembro de 1976, ocorreu na Quinta da Boa Vista, onde morava o imperador e proclamador da Independência, Dom Pedro I. Representantes de mais de 40 instituições
estudantis e beneficentes, a maioria do bairro imperial de São Cristóvão, participaram do evento. Na foto,
desfile das meninas do Solar Bezerra de Menezes.

SOBE E DESCE

JAIR
VENTURA
Depois de deixar o Botafogo, o técnico se saiu mal
no Santos, mas acabou
arrumando uma vaga no
Corínthians, que rebaixou
o treinador Osmar Loss
para auxiliar.

GERALDO
ALCKMIN
Ao tentar desesperadamente se distanciar de
Michel Temer, acabou
sendo lembrado pelo
próprio das relações próximas dele e de seus partidários com o governo.

DUPLA-SENA 1836
02 - 09 - 12 - 27 - 33 - 42
1º SORTEIO
Sena - Acumulou0
Quina - 34 - R$ 1.865,04
Quadra - 1.124 - R$ 64,47
Terno - 20.210 - R$ 1,79
05 - 12 - 18 - 38 - 41 - 49
2º SORTEIO
Sena - Acumulou
Quina - 19: R$ 3.003,70
Quadra - 915: R$ 79,20
Terno - 17.577: R$ 2,06

TELEFONES
Polícia
190
Bombeiros
193
Samu
192
Defesa Civil
199
Central Prefeitura
1746
Disque Denúncia
2253-1177
Cedae
195
Ceg
0800-24-0197

na terça
pelo TRF-2 por formação
de quadrilha, o senhor
recorreu e se diz vítima
de perseguição política.
Por quê?
● Denunciei uma facção criminosa no estado comandada por Sérgio Cabral.
Essa facção tem tentáculos
em vários poderes: Alerj,
TCE, Ministério Público do
Rio. É óbvio que tem também dentro do Judiciário.
Basta ver a alegação do MP
para pedir minha condenação: “enriquecimento
ilícito de terceiros”. Não há
previsão legal e nem sustentação jurídica para isso.

não se encontrou um ato
de enriquecimento. Não
tem sítio, não tem tríplex.
Aliás: essa é a dificuldade
de me tirarem do jogo.
■ “Formação de quadri-

entre seu caso e o de Lula,
que também se diz vítima
do Judiciário?
● São coisas diferentes.
Minha vida foi revirada e

lha” é algo que impacta.
A sua candidatura, porém, continua colocada.
O que mudará na estratégia de campanha?
● As pessoas estão percebendo que há um sistema que não quer a minha
candidatura. O sistema
que denunciei, que envolve não só Cabral e o meio
político, mas também a
Fetranspor, a Fecomércio,
a Confederação Brasileira
de Vôlei e parte da mídia.
A minha candidatura é a
única que ameaça esse sistema. As outras não têm
densidade eleitoral ou coragem para denunciar.

Dissidência

A grana do PSDB

■A

■ A deputada estadual
Lucinha e a vereadora Teresa Bergher, ambas do
PSDB, reclamam que Otavio Leite, presidente estadual do partido, estaria
privilegiando Aspásia na
distribuição do fundo partidário. Aspásia, porém,
foi informada pelo PSDB
nacional de que as duas
não receberam o dinheiro por não apresentarem
documentos.

■ O senhor vê semelhança

coligação de Garotinho apoia Eduardo Lopes (PRB) ao Senado, mas
Renato Cozzolino (PRP),
correligionário do ex-governador, anunciará apoio
a Cesar Maia (DEM), candidato ao Senado na chapa
de Eduardo Paes (DEM).
Será depois de amanhã em
Magé, reduto eleitoral do
clã Cozzolino.

Estranha no ninho
■ O governador Pezão
(MDB) e o vice, Dornelles
(PP), entraram no circuito para pedir a candidatos
que incluam a foto de Cesar Maia no material de
campanha. Nada falaram
sobre Aspásia Camargo
(PSDB), o outro nome da
coligação ao Senado.

Motivo nada Cristão
■ Candidatos do PSC ao
governo e ao Senado, Wilson Witzel e Pastor Everaldo andam se estranhando
pelo mesmo motivo: a verba do fundo partidário.
O colunista Paulo Cappelli volta dia 14

MAPA DO TEMPO

CONEXÃO LEITOR
O DIA Rua dos Inválidos 198 / 2º andar, Lapa CEP - 20.231-048 RJ. E-mail: cartas@odia.com.br ou conexao@odia.com.br. O leitor deve enviar nome completo, endereço e telefone. WhatsApp do DIA: 98762-8248

Sistema político
corrupto
■ Antes de eleitos, todos
os candidatos apresentam
soluções, como se a crise fosse
apenas de gestão. Após eleitos,
voltam à velha cartilha, com
foco na reeleição, nas licitações
fraudulentas para os inimigos
da nação, chamados de
aliados durante as negociatas.
Eis a gênese da corrupção
política, que, em efeito dominó,

alimenta os péssimos níveis
de serviços, de servidores e
condições de trabalho no setor
público. Erradicar isso não está
nos planos dos candidatos
estaduais e presidenciais.
>João Bosco Egas Carlucho
Por email

Privatização da Cedae
■ Segundo o deputado Paulo

Ramos (PDT), que é contrário
à privatização da Cedae, o

movimento “representa um
golpe aos interesses do estado”.
Lembro ao deputado que a
conta da Cedae corresponde
a 50% de tratamento e
fornecimento de água e 50%
de coleta e tratamento de
esgoto, às vezes inexistente.
No Rio, menos de 70% do
esgoto são coletados e menos
de 40% são tratados. Qual o
interesse de Ramos na defesa
de uma empresa que cobra
da sociedade por um serviço

>Arnaldo dos Santos Silva Jr.

hospitais públicos estão
sucateados, é preciso redobrar a
atenção. Primeiro se previnam,
depois, amem-se como se não
houvesse amanhã.

Recreio dos Bandeirantes

>Carla Paes

irregular ou inexistente. É para
colocar em risco o pagamento
de servidores, aposentados e
pensionistas?

Via Facebook

Dia do Sexo
■ Apimentem a relação, mas

com as devidas precauções.
Mas, cuidado com as doenças
sexualmente transmissíveis
(DSTs). Sabendo que os

Fachin nega rever
inelegibilidade de Lula
■ Enquanto ele nega os recursos
do ex-presidente, Gilmar
Mendes vai soltando quem

ele quer, como se mandasse
e desmandasse na Justiça
brasileira.
>Marcelo Mathelon
Via Facebook
■ Algum ministro, pelo amor
de Deus! Parem de responder a
essas defesas, a esses recursos
do Lula. Até quando vai isto?
Recursos infindos, pedido pra
tudo... É preso, condenado.

>Sergio Nogueira Camilo
Via Facebook

