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o dia de hoje

CÁSSIO BRUNO (interinO)

AROEIRA

n e-mail: cassio.gomes@odia.com.br

INFORME DO DIA
21 deputados deixarão a Alerj
NN De uma tacada só, a Assembleia Legislativa do Rio
(Alerj) mudará 21 dos 70 deputados. A dança das cadeiras, de 30%, já é sabida antes mesmo do resultado da
votação de 7 de outubro. Explico: esses parlamentares
estão presos ou são candidatos a governador, a vice-governador, a senador e a deputado federal. Em 2014, após
a apuração dos votos, o índice do troca-troca foi de 40%.
Estão presos: Jorge Picciani, Paulo Melo e Edson Albertassi, todos do PMDB. A trinca foi alvo da Operação
Cadeia Velha, braço da Lava Jato no Rio. Segundo as investigações da Procuradoria Regional da República, eles
são acusados de terem recebido propina de empresas de
ônibus e de lavar dinheiro sujo de corrupção.

MEMÓRIA DO DIA

NNSão 12: Marcelo Freixo
(Psol), André Lazaroni
(PMDB), Wagner Montes
(PRB), Dica (PR), Paulo Ramos (PDT), Pedro
Augusto (PSD), Iranildo
Campos (SD), Marco Figueiredo (DC), Christino
Áureo (PP), Átila Nunes
(PMDB), Benedito Alves
(PRB) e Tio Carlos (SD).

NNLotomania: R$ 8,5 milhões
NNDupla Sena: R$ 5 milhões
NNTimemania: R$ 7 milhões

LOTOFÁCIL 1709
01 - 03 - 04 - 05 - 11
12 - 13 - 15 - 18 - 19
20 - 21 - 22 - 23 - 24
15 acertos - 01: R$ 1.586.385,69
14 acertos - 219: R$ 2.228,85
13 acertos - 9.026: R$ 20,00
12 acertos - 137.470: R$ 8,00
11 acertos - 803.629: R$ 4,00

Denunciado na Lava Jato, o ex
-petista, candidato a deputado
federal, tem até quinta para conseguir R$ 1,5 milhão ou uma carta de
fiança ou voltará para a prisão,

Jogaram a toalha
NNJá os deputados estaduais Carlos Osório (PSDB)
e Rafael Picciani (PMDB)
desistiram de concorrer às
eleições deste ano.

QUINA 4772
03 - 08 - 25 - 30 - 72
Quina - Acumulou
Quadra - 118: R$ 4.275,35
Terno - 8.017: R$ 94,62
Duque - 180.243: R$ 2,31

Debaixo do colchão?
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Disque Denúncia

Chefe da Junta de Governo do Chile, o general Augusto Pinochet chegou ao Rio em março de 1974, depois de participar da
posse do presidente Ernesto Geisel, em Brasília. No ano anterior, em 11 de setembro, há 45 anos, golpistas liderados por ele
assassinaram o então presidente, eleito em 1970, Salvador
Allende, na sangrenta tomada do palácio de La Moneda.

Uma das maiores campeãs de todos os tempos, a tenista se descontrolou na final do US Open. Chamou
o juiz de ladrão, quebrou a raquete e
perdeu para Naomi Osaka.
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Oi Fixo
Agetransp

NNApós divergência anunciada pelo Informe na
quinta, Romário (Podemos) e Rodrigo Bethlem
selaram a paz ontem à
noite. O ex-chefe da Casa
Civil de Paes continua na
campanha do Baixinho.
Em 2014, o ex-prefeito
rompeu com Betlhem depois de o último ser acusado de corrupção pela
ex-mulher.

Os federais

PRÊMIOS DA SEMANA
NNMega-sena: R$ 28 milhões

CÂNDIDO
VACCAREZZA

Tabela mantida

NNPedro

Fernandes (PDT)
é candidato ao governo e,
Flávio Bolsonado (PSL),
ao Senado. Comte Bittencourt (PPS) concorre a vice
na chapa de Eduardo Paes
(DEM). Zaqueu Teixeira
(PSD) disputa o mesmo
cargo na coligação com Indio da Costa (PSD).

LOTERIAS
Ag. O Dia

SOBE E DESCE

Executivo e Senado

10331
0800-285-9796

NNA d e p u t a d a e s t a dual Daniele Guerreiro
(PMDB), ex-primeira-dama de Mesquita, guarda
(não é no banco) R$ 690
mil em dinheiro vivo, segundo o TSE. As notas estão em casa ou em lugar
secreto. O patrimônio
dela é de R$ 1,05 milhão.

Aliás...
NNA candidatura de Daniele
para deputada federal foi
barrada. Gelsinho Guerreiro (PMDB), marido e ex
-prefeito, desistiu de concorrer à Alerj. O casal, então, lançou o filho, Daniel,
de 22 anos, para estadual.

Afaste-se de mim
NNPaes tenta descolar o
nome da corrupção. Mas
aliados não deixam. A deputada federal Cristiane
Brasil (PTB), que disputa
a reeleição, tem postado
fotos com ele em redes sociais e ido a eventos. Ela é
investigada por fraudes no
Ministério do Trabalho.

Prestação de contas
NNAlckmin (PSDB) declarou ao TSE ter gasto até
agora R$ 46,3 milhões
na campanha. Henrique
Meirelles (PMDB), R$ 45
milhões. Lula (PT), mesmo preso, R$ 20,5 milhões. Ciro Gomes (PDT),
R$ 10 milhões; Marina
Silva (Rede), R$ 6,1 milhões; e Guilherme Boulos (Psol), R$ 5,9 milhões

Segue...
NNÁlvaro Dias (PODE) gastou R$ 5,1 milhões. João
Amoedo (NOVO), R$ 1,3
milhão. José Maria Eymael
(DC) registrou R$ 828 mil;
Jair Bolsonaro, R$ 685,6
mil; João Goulart Filho
(PPL) R$ 431,8 mil; e Vera
(PSTU), R$ 401,8 mil. Cabo
Daciolo (Patriota) ainda
não prestou contas.

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

Educação em
primeiro lugar
NNNum país em que,

por hora, sete pessoas
são assassinadas, seis
mulheres sofrem violência
sexual e cinco se lesionam
gravemente ou morrem
devido a acidentes de
trânsito, passou o momento
da sociedade brasileira fazer
uma profunda reflexão sobre
o tema. O Brasil só mudará

investindo numa educação
séria, de qualidade, tendo
como mote o respeito
ao próximo. A abertura
maciça de escolas em
tempo integral é uma das
providências que podem ser
capazes de frear a brutal
violência que nos mantém
reféns do medo e do pânico
na maioria das cidades
brasileiras.
>>Luiz Felipe Schittini
Copacabana

De olho no
poder do voto
NNCom a chegada das

eleições, espera-se que os
eleitores usem o poder do
voto para mandar embora
aqueles políticos que
passaram os últimos quatro
anos se beneficiando às
custas do povo e protegeram
bandidos durante seus
mandatos. Não reeleger
é a forma que temos para

repudiá-los. A hora é esta.

atual estágio deprimente.

>>Robespierre Campos

>>Edilson Lima

Araruama

Via Facebook

PM tem mais chefes
que soldados

NNA instituição carece de

NNEsse é o retrato de uma

instituição falida em
termos de ética e de moral.
Desde quando os políticos
passaram a comandar a
Polícia Militar, a corporação
regrediu até chegar nesse

Ataque a
Bolsonaro
NNQual país queremos? Com

ampliação e renovação
da tropa. Muitos policiais
já estão próximos
da aposentadoria. A
necessidade de realização
de um concurso público é
absolutamente urgente!

certeza, um em que não haja
agressão à democracia, como
a que levou um desesperado,
partidário e ideologicamente
extremista, a ser capaz de perder
a razão e atacar com violência
o candidato à presidência em
campanha eleitoral.

>>Edilson Lima

>>João Direnna

Via Facebook

Quissamã

