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A reunião de Witzel e Ceciliano
NN O governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), e o presidente
da Alerj, André Ceciliano (PT), se encontraram na noite
de quinta-feira passada (dois dias depois da posse), no
Palácio Laranjeiras, e selaram o acordo para a disputa da
Presidência da Assembleia. O apoio de Witzel teve o martelo batido nesta reunião reservada fora da agenda oficial.
Além dos dois, havia mais cinco pessoas na negociação: o vice-governador Cláudio Castro (PSC); os deputados Márcio Pacheco (PSC) e Rodrigo Amorim (PSL); o
secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de
Emprego e Renda, Lucas Tristão; e o chefe de gabinete
de Witzel, Cleiton Rodrigues.

MEMÓRIA DO DIA
Ag. O Dia

LOTERIAS
QUINA 4870
07 - 16 - 31 - 49 - 55
Quina - 0: R$ 0,00
Quadra - 69: R$ 6.446,30
Terno - 5.964: R$ 112,15
Duque - 150.516: R$ 2,44
DUPLA-SENA 1886
08 - 25 - 26 - 35 - 42 - 47
1º SORTEIO
Sena - 0 - R$ 0,00
Quina - 36 - R$ 3.912,00
Quadra - 1.993 - R$ 80,75
Terno - 37.957 - R$ 2,12
13 - 15 - 20 - 23 - 38 - 43
2º SORTEIO
Sena - 0: R$ 0,00
Quina - 32: R$ 3.960,90
Quadra - 1.868: R$ 86,16
Terno - 37.215: R$ 2,16

Na foto do ano de 2011, a sombra do Viaduto da Perimetral tomava conta da região da Maternidade Praça
15; uma passagem de pedestres estreita e mal cuidada, ao lado e acima do Mergulhão, fazia a ligação com
a região da Candelária. O viaduto foi demolido em 2013, a Maternidade Oswaldo Nazareth, nome oficial
da unidade, foi fechada no mesmo ano, e o Mergulhão virou o Túnel Marcello Alencar partir de 2016.

SOBE E DESCE
RAMI
MALEK
Ele desbancou Bradley
Cooper e Willem Dafoe ao
vencer o Globo de Ouro
de melhor ator de drama
pelo papel do cantor
Freddie Mercury, em
‘Bohemian Rhapsody’.

YALITZA
APARICIO
A mexicana, de 26 anos,
foi destaque de ‘Roma’,
vencedor do Globo de
Ouro como melhor filme
estrangeiro. O curioso
é que foi o seu primeiro
trabalho como atriz.

TIMEMANIA 1278
02 - 03 - 16 - 29 - 31 - 49 - 63
Time do coração
RIVER/PI
7 acertos - Acumulou
6 acertos - 06: R$ 24.295,55
5 acertos - 233: R$ 893,76
4 acertos - 4.484: R$ 6,00
3 acertos - 45.116: R$ 2,00
LOTOMANIA 1933
00 - 03 - 05 - 08 - 16
18 - 21 - 23 - 29 - 30
32 - 36 - 43 - 54 - 58
59 - 71 - 72 - 86 - 98
20 acertos - 0: R$ 0,00
19 acertos - 8: R$ 26.930,73
18 acertos - 115: R$ 1.672,71
17 acertos - 1.179: R$ 114,21
16 acertos - 9.369: R$ 14,37
15 acertos - 0: R$ 0,00
0 acerto - 33.903: R$ 3,97

A ponte

Público e privado

NNQuem levou Ceciliano até

Witzel foi Márcio Pacheco,
que, dias antes, retirou a
sua candidatura e aderiu à
campanha do petista. Em
troca, Pacheco ganhou o
direito de comandar as comissões de Constituição e
Justiça e de Orçamento.

NNBruno César Masiero
Rigo, nomeado por Witzel
subsecretário executivo na
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e Renda, é
um dos sócios da Sá Cavalcanti, a gigante do mercado imobiliário.

A garantia

Boletim médico

NNCeciliano

NNJorge Picciani (MDB),
ex-presidente da Alerj,
terá de fazer uma nova cirurgia por causa do câncer na bexiga. Ele passou
muito mal recentemente.

garantiu que,
sendo presidente, Witzel
não enfrentará problemas
para aprovar projetos.
Amorim questionou a decisão do governador, sem
sucesso. “Eu quero ficar em
paz”, argumentou Witzel.

Enquanto isso...
NNO senador eleito Flávio
Bolsonaro e a bancada do
PSL ainda não têm um
nome para a chapa alternativa a Ceciliano.

Perder ganhando
NNNo

PSL, mesmo sabendo que hoje a derrota é
certa, a bancada indicará
alguém para concorrer. A
ideia é “sair pela porta da
frente”. Ou seja: manter o
discurso ideológico nos
debates sem se curvar a
um deputado do PT.

A fiscalização
NNE tem gente no PSL já
no pé de Witzel: a deputada estadual Alana Passos,
xodó de Jair Bolsonaro. Ela
cobra explicações do governador sobre contratos
firmados pela Imprensa
Oficial, caso revelado aqui.

O confronto
NN“O mínimo a ser feito é
abrir sindicância”, diz ela.

Segue...
NNA saúde de Picciani piorou dentro da cadeia. Por
decisão do Supremo Tribunal Federal, ele cumpre
prisão domiciliar desde
março do ano passado.

Será que dá?
NNOs advogados de cinco
deputados estaduais presos na Operação Furna
da Onça correm contra o
tempo para tirar os clientes do presídio Bangu 8.

Exonerados
NNReeleitos, os parlamentares têm até o fim deste
mês para serem soltos. A
partir de fevereiro, todos
os assessores dos gabinetes serão exonerados
automaticamente com o
início da nova legislatura.

Mundo pequeno
NNO novo advogado do exgovernador Sérgio Cabral
(MDB), Márcio Delambert,
advogou para... Álvaro
Lins, ex-chefe de Polícia Civil de Garotinho e Rosinha.

MAPA DO TEMPO
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Desencontros
no Planalto
NNParece que o ‘Exército

de Brancaleone’ invadiu
o Planalto. Há muitos
desencontros entre o
presidente e os ministros
do novo governo. Tudo o
que Jair Bolsonaro fala
é desmentido logo em
seguida. Muito cacique pra
pouco índio. Está ficando
ridículo! Fica evidente que

estão despreparados para
dirigir o país.

NNO presidente não precisa
de um porta-voz, mas,
sim, de um desmentidor
oficial. Eu tenho a sensação
de que, pela primeira vez,
a nação tem um chefe
absolutamente incapaz.

NNNada como a imprensa livre
para que eventuais desmandos
governamentais possam ser
divulgados e devidamente
corrigidos. Essa é a grande lição
que os novos governantes
estão recebendo nos primeiros
dias de novas administrações.
Como já dizia Winston
Churchill,”a democracia é o pior
regime inventado pelo homem,
exceto todos os demais”.

>>Carlos André Nunes

>>José de Anchieta Nobre

Via e-mail

Praça da Bandeira

>>Augusto Cesar de Almeida
Del Castilho

NNAs declarações do

presidente sobre IOF e
Previdência, totalmente
fora de sintonia com o que
vem sendo anunciado
pela equipe econômica,
deixam transparecer um
certo desconforto no núcleo
governamental. Estará
Bolsonaro a sofrer uma espécie
de nostalgia do tempo em que
opinava inconsequentemente
diante de perguntas no
Congresso emanadas por

ávidos repórteres, ou falta-lhe
assessoria que recomende
cautela e o lembre que o
protocolo do novo cargo obriga
a atitudes mais identificadas
com o modelo de República
vigente, onde o comandante
das Forças Armadas manda,
mas não comanda?
>Paulo
>
Roberto Gotac
Barra da Tijuca
NNBolsonaro declarou que
é ignorante em Economia

e somente Paulo Guedes,
seu Posto Ipiranga, falaria
sobre o tema. Mal tomou
posse e já está abastecendo
a mídia com combustível de
baixa qualidade. Aumento
de IOF, redução do IR... Onyx
Lorenzoni tentou apagar
o incêndio. Não é um bom
começo. Paulo Guedes
apagou as luzes do posto e
manteve as bombas lacradas.
>>Arnaldo dos Santos Junior
Recreio dos Bandeirantes

