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Civil faz primeira reunião
NN A nova cúpula da Polícia Civil do Rio fez a primeira reunião ontem (repare na foto abaixo) após o anúncio pelo
governador eleito Wilson Witzel (PSC) dos nomes que
vão ocupar os cargos de comando da corporação, como
a coluna revelou com exclusividade em 21 de novembro.
No encontro, os chefões definiram, por exemplo, os
titulares das delegacias no estado. Um deles é o delegado Gabriel Ferrando, que deixará a Delegacia de Roubos
e Furtos, e assumirá a Delegacia de Repressão às Ações
Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco).
O posto seria de Marcus Amim, hoje na 27ª DP (Vicente
de Carvalho), mas desistiram de nomeá-lo.
Divulgação
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LOTERIAS
QUINA 4842
06 - 24 - 54 - 55 - 69
Quina - Acumulou: R$ 4 milhões
Quadra - 88: R$ 5.256,74
Terno - 6.446: R$ 107,91
Duque - 161.072: R$ 2,37
DUPLA-SENA 1873
04 - 11 - 12 - 28 - 39 - 50
1º SORTEIO
Sena - Acumulou: R$ 3,4 milhões
Quina - 16 - R$ 3.983,06
Quadra - 804 - R$ 90,58
Terno - 17.483 - R$ 2,08
15 - 17 - 22 - 28 - 49 - 50
2º SORTEIO
Sena - Acumulou
Quina - 14: R$ 4.096,86
Quadra - 936: R$ 77,81
Terno - 18.275: R$ 1,99

Na imagem de 1974, cena de um dia comum na Favela da Mangueira, retratando o cotidiano de seus
moradores. A localidade é o Buraco Quente, que, junto a Telégrafo, Pindura Saia, Santo Antônio,
Chalé, Faria, Curva da Cobra, Candelária e outros, formam, atualmente, o bairro da Mangueira. Na
foto, do lado esquerdo, a singela Capela de Nossa Senhora da Glória, que existe até hoje. Padroeira da
comunidade, a Santa também tem uma igreja no morro e é festejada todo mês de agosto.

SOBE E DESCE
SOPHIE
CHARLOTTE
A linda atriz está fazendo sucesso com Leona,
personagem desequilibrada a série 'Ilha de ferro’. E faz aulas de canto
para viver Gal Costa no
cinema.

L. FERNANDO
PEZÃO
Demorou mais de um ano,
mas, ontem, a mesa diretora da Alerj aceitou recurso do Psol para dar início a
um processo de impeachment contra o governador,
que está preso.

TIMEMANIA 1265
01 - 09 - 26 - 31 - 60 - 62 - 68
Time do coração
CRICIÚMA/SC
7 acertos -Acumulou: R$ 4,5 milhões
6 acertos - 1: R$ 95.894,38
5 acertos - 137: R$ 999,94
4 acertos - 2.709: R$ 6,00
3 acertos - 26.474: R$ 2,00
LOTOMANIA 1924
01 - 10 - 12 - 21 - 27
28 - 29 - 38 - 42 - 49
64 - 65 - 66 - 67 - 68
71 - 72 - 73 - 88 - 93
20 acertos -Acumulou: R$ 6 milhões
19 acertos - 09: R$ 34.716,04
18 acertos - 139: R$ 1.404,88
17 acertos - 1.250: R$ 156,22
16 acertos - 7.796: R$ 25,04
15 acertos - 34.959 : R$ 5,58
0 acerto - Acumulou

Aliás...

PRB e Cedae

NNInspetores

e delegados
trocam mensagens pelo
celular reclamando de
Witzel. Alegam que ele
viajou para Israel para conhecer novas tecnologias
de segurança enquanto,
no dia a dia, faltam materiais básicos de trabalho,
gasolina para as viaturas
e até papel higiênico.

NNApesar de o PRB estar
prestes a emplacar o senador Eduardo Lopes como
secretário de Agricultura
de Witzel, três deputados
da sigla (Benedito Silva,
Carlos Macedo e Tia Ju)
recusaram-se a manter o
veto à emenda que impede
a venda da Cedae.

Denúncia

NNO

NNA

inspeção feita por
promotores na cela do governador Luiz Fernando
Pezão (MDB), na Unidade Prisional da PM, em
Niterói, foi motivada por
uma denúncia de regalias
supostamente dadas a
ele. Nada foi encontrado.

Sem líder
NNJá se articula a retirada
de Dr. Jairinho (MDB) da
liderança do governo Marcelo Crivella (PRB) na Câmara. O posto ficará vago
pelo menos no momento.

O retorno?
NNMarcelo

Vitorino, marqueteiro digital, circula novamente na prefeitura do
Rio. Ele trabalhou na campanha de Geraldo Alckmin
(PSDB) à Presidência.

Estamos de olho
trio do PRB deixou o
plenário e ajudou a derrubar a sessão. Tudo visto de
perto pelo vice-governador eleito Claudio Castro
(PSC) e pelo futuro secretário de Desenvolvimento
Econômico, Lucas Tristão.

Tráfico na praça
NNApesar do aparato policial em frente à casa
do presidente eleito Jair
Bolsonaro (PSL), na Barra, a Praça do Ó, a menos
de um quilômetro, virou
ponto de traficantes.

Outro lado
NNWitzel nega atraso em
evento nos Bombeiros,
como saiu aqui. Diz que,
no seu convite, era às 10h,
de domingo. Mas... formandos e convidados tiveram de chegar às 7h30.

MAPA DO TEMPO
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PMs presos
em São Gonçalo
NNO que foi criado para

‘proteger e servir’ está mais
para o lado daquela música
“se gritar pega ladrão, não
fica um meu irmão...” Por
isso, cada vez mais, o povo
tem que contar apenas com
ele mesmo. Cada um por si e
Deus por todos.

>>Elizabeth Chaves
Via Facebook

NNSó patente alta envolvida,

hein?! Será que com o salário
que eles ganham, não dá
pra comprar iogurte, queijo,
presuntos e eletrodomésticos?
Se sujam por tão pouco... Aliás,
não deveriam se sujar nem com
muito!

>>Alex Anderson Silva
Via Facebook
NNÉ PM metido em tráfico,

milícia, arrego, carro roubado,
clonado e agora, até em roubo

de carga! O que falta agora,
guerreiros?
>>Paulo Cesar
Via Facebook

Inibindo
a corrupção
NNA esperança da população
brasileira é que após as
operações judiciais que
processaram e prenderam
políticos e lideranças
empresariais envolvidos em

atos de corrupção, futuros
comportamentos antiéticos
entre nós sejam inibidos. Se
isso ocorrer, poderemos voltar
mais rapidamente a ter um
crescimento econômico que
nos permita sair dessa grave
crise recessiva que vivenciamos.
>José
>
de Anchieta Nobre
Praça da Bandeira

Exame da OAB
NNNão se justifica o exame na

OAB para que os bacharéis
em Direito se tornem
advogados. Um entrevistado
na Record News disse que
as faculdades não formam
advogados e sim bacharéis
em direito. Pergunta: a
OAB forma advogados? As
questões do exame não são
extraídas da grade curricular
do curso de bacharel? Não
vejo dificuldades em admitir
que o futuro presidente Jair
Bolsonaro esteja certo em sua

colocação.
>>José Reinaldo Franco
Via e-mail

A grande diferença
NNO torcedor rubro-negro fica
triste quando o Flamengo não
é campeão. Já os torcedores
dos demais clubes do Rio
ficam alegres quando não são
rebaixados.

>>Rubens Falcão
Nova Iguaçu

