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2020 É LOGO ALI

CRIVELLA SOBRE EX-SECRETÁRIA: ‘TOLICE’

O

Tânia Rêgo/Agência Brasil

prefeito do Rio, Marcelo Crivella (PRB),
reagiu com desdém ontem sobre a précandidatura da ex-secretária de Cultura
Mariana Ribas pelo PSDB. No bastidor, Crivella,
que tentará a reeleição, disse “ter sido traído” e
que ela “não deveria sair atirando”. Na avaliação
do prefeito, os tucanos “não levarão o nome dela
adiante” até a eleição. “É tolice”, afirmou. A estratégia do PSDB era que Mariana só deixasse o governo e fosse anunciada como postulante à Prefeitura em setembro. Mas a ex-secretária pediu
demissão depois que Crivella a orientou a fazer
um dossiê contra a Fundação Roberto Marinho.

PRÉ-CANDIDATO DO NOVO JÁ NAS RUAS
(foto) já tem circulado pelas Zonas
Norte e Oeste e em bairros como
Ilha do Governador. Ele está cotado
para ser o candidato a prefeito do
Rio pelo Partido Novo. O objetivo
para a eleição de 2020 é mudar o
perfil da legenda, considerado “elitista”, e descolar ainda da imagem
de sigla de extrema direita, como
o PSL dos Bolsonaro, e da turma
considerada de centro. Luz fez a
campanha presidencial para João
Amoêdo. Ele chegou ao clube em
2013, na gestão Bandeira de Mello.

NNQuatorze dos 17 vereadores
de Queimados foram parar na
delegacia anteontem. A confusão começou depois que
parlamentares afastaram do
cargo o presidente da Câmara, Milton Campos (MDB).

JUNTOS ATÉ
A PÁGINA 2

CANDIDATO COM
DIPLOMA FALSO

NNPelo menos em Cabo Frio, PSL
(de Bolsonaro) e PSC (de Witzel)
podem ser aliados na eleição
para prefeito. Acordo negociado pelo deputado Dr. Serginho
(PSL). Pastor Everaldo (PSC)
gravou até vídeo sobre a união.

NNCampos saiu do cargo por sus-

O West Shopping vai promover a atividade ‘Barba, Cabelo e Bigode no West!’para comemorar o Dia dos Pais. De hoje até sábado.
Amanhã, as arquitetas Rachel França e Gizelle Leite estreiam
seu espaço no ‘Morar Mais por Menos’.
A ex-secretária municipal de Cultura Mariana Ribas pediu demissão

EX-APRESENTADORA NO GOVERNO WITZEL
Divulgação

NNA

jornalista Mariana Leão
(foto) foi nomeada no “cargo
de confiança”, como diz o Diário
Oficial, de assessora de comunicação na Imprensa Oficial, que
publica os atos do governo do estado. O órgão é feudo do DEM e
vinculado à Casa Civil. Salário: R$
11.605 (bruto). Quem assinou a
contratação foi o presidente José
Cláudio Ururahy. Mariana apresentou programas na Record
TV, como “Hoje em Dia”. Passou
ainda por TV Globo e RedeTV!

SOBE E DESCE

MARÍLIA
DE CASTRO
Desembargadora do Tribunal
de Justiça do Rio de Janeiro
(TJ-RJ) virou ré por calúnia
contra Marielle Franco.

Suburburinho
n facebook.com/andregabeh

O zodíaco suburbano

E

MILICIANO
CONDENADO
Apontado como chefe da
maior milícia da Zona Oeste, o
ex-PM Toni Ângelo deve cumprir 80 anos de prisão.

LOTERIAS

André Gabeh

stava a pensar algo de extrema relevância pra humanidade (muitos risos, muitos risos mesmo) e resolvi escrever aqui
na coluna: e se os bairros do subúrbio fossem
signos? Já imaginaram coisa assim?
Tracei um mapa astral aqui no meu roncó lúdico e vou compartilhar meu momento
ZORA YONARA com vocês.
ÁRIES - Gênio forte, impulsivo, divertidíssimo, perigoso e imprevisível; é inesquecível
pra quem o conhece, possessivo praqueles
de seu afeto e agressivo com gente que
chega de supetão em seu mundo. Explosivo, é do tipo ame-o ou deixe-o. ÁRIES é o
JACARÉ/JACAREZINHO.
TOURO é SEPETIBA - Lugar pra você ir no
fim de semana e comer, andar um pouco, sentar num lugar e comer mais um pouco e beber
também, descansar pra fazer a digestão,
cantar num karaokê, comer mais, curtir um
banquete de saída de santo num dos milhares de terreiros disponíveis, descansar da gira,
espairecer em algum culto numa igreja que estará ao ladinho do centro de macumba, comer
uma pizza de sardinha que Irmã Luzia levou,
chupar um sorvetinho pra rebater, tomar uma
fresca na beira da praia, ir pra casa molinho
com as caipifrutas dos quiosques, pedir sushi
num dos vários restaurantes japoneses da
Estrada do Piaí e dormir. Recomendo.
GÊMEOS - Nosso bairro geminiano tem dois
lados que nem o signo, é meio confuso apesar
de cheio de potencial e histórias pra contar,

peitas de fraude num concurso público na Câmara. Um dos
aprovados tinha diploma falso.
Ao ser nomeado, teve o salário
dobrado para R$ 18,7 mil após 15
dias no emprego de procurador.

Hoje, 18h, a ‘TáLigado Comunicação’ oferece palestra gratuita sobre
‘Linkedin para Advogados’, na OAB-RJ. Av. Marechal Câmara, 150.

Divulgação

NNEx-CEO do Flamengo, Fred Luz

NNO senador Flavio Bolsonaro
disse ontem que a deputada federal Major Fabiana aceitou ser
secretária de Witzel por “seguir o
coração”. E mandou recado para
quem quer sair do PSL: “Há procura gigante por interessados”.

Reprodução

Mariana Ribas como Messina
deixaram o governo com críticas
à gestão. E mais: a atitude de
Crivella em pedir a produção do
dossiê causou mal-estar em parte do secretariado sob a alegação
de que podem ser expostos a
qualquer momento pelo prefeito.

EXCELÊNCIAS
FORAM PARA A DP

PICADINHO

PEDIDO DE PREFEITO CAUSA MAL-ESTAR
NNÉ o segundo ex-secretário de
Crivella que anuncia ter a intenção de disputar a eleição contra
o ex-chefe. O primeiro foi o vereador Paulo Messina (PRTB).
O parlamentar tem conversado com outros partidos para se
viabilizar eleitoralmente. Tanto

O ÚLTIMO A SABER
SOBRE ACORDOS

Reprodução

Cássio Bruno

ALÔ, CECILIANO! A Alerj está há cinco dias sem limpeza. Funcionários da empresa terceirizada estão com os salários, valetransporte e alimentação atrasados. Resultado: lixo espalhado.

parece que vai pra todos os lados e realmente
vai, tem de tudo um pouco, mesmo que bem
pouquinho. GÊMEOS é Cascadura. Afinal só
um bairro geminiano teria seu restaurante
principal com o nome de outro bairro (sabem
do que estou falando, né?? Parem de “Graça”
e voltem pra “Vila” se não sabem). Na astrologia, GÊMEOS e SAGITÁRIO são signos opostos
complementares, ou seja, são diferentes-iguais que contêm um pouco um do outro de
maneira que parecem ser duas faces diferentes numa mesma cabeça. Filosofei. Quando
chegar Sagitário vocês vão concordar comigo...
CÂNCER é VILA ISABEL, poética, romântica,
tradicional, territorialista. Meio à beira de uma
explosão, às vezes explode mesmo, e ficamos
sem 639 pra voltar pra casa.
LEÃO é quem? Quem é a Gávea do Subúrbio? O suprassumo da arte, entretenimento
e gastronomia da Zona Norte (isso tudo de
acordo com seus moradores)? Mandão?
Arrumado, mas perigoso? Vaidoso, mas
meio desconstruído? Implicante e receptivo? Quem? RAIMUNDO NONATO? NÃO!
É o MÉIER, né?? Tudo é da realeza por lá:
Imperator, Impériodisso e daquilo, Rainha e
Rei daquilo outro…
Virgem é a TIJUCA, né? Preciso desenvolver? Não, né? Tá mais claro que os dentes
da Ivete Sangalo.
LIBRA é confuso, indeciso, fluido, carente... LIBRA É ENGENHEIRO LEAL, que está
carecendo de atenção do Poder Público e

vive a insegurança de não saber se é CASCADURA, CAVALCANTI, MADUREIRA ou se é
ENGENHEIRO LEAL mesmo. Aliás, Eng. Leal
tem dúvidas até se realmente existe. (Mas
existe sim, morei lá. Se bem que não sou
uma boa referência de confiabilidade).
Misteriosa, lúgubre, simples e acolhedora
só pra alguns escolhidos, direta e com um
lado tétrico marcante, INHAÚMA é ESCORPIÃO até a última gota de piche.
SAGITÁRIO? Maluca, confusa, maravilhosa e terrível ao mesmo tempo? Rebu, fuzuê,
gritaria? Velha Guarda Tradicional junto
com os LGBTs mais modernos? Tiro e prece?
Atraente e apavorante? Sincrética e pagã?
NADA É MAIS SAGITÁRIO NESSE MUNDO
DO QUE MADUREIRA, o bairro mãe e pai do
Subúrbio Carioca. Amém?
CAXIAS é Município, mas só ela me vem à
mente quando penso na VISÃO AMBICIOSA,
EMPREENDEDORA, e na TENACIDADE de
CAPRICÓRNIO. Fora que botar uma escola de
samba do lado de uma rodoviária é coisa muito
Capricorniana. O povo samba e parte. Genial.
Absolutamente peculiar e com a estranha
característica de parecer uma ilha isolada
dos outros bairros ao mesmo tempo que é
parte integrante e pitoresca do nosso subúrbio, a bucólica PENHA é nosso AQUÁRIO.
Indefinida, macambúzia, acolhedora,
romântica, singela, familiar e ao mesmo
tempo perigosa como cutucar onça com
maria mole? PRAÇA SECA é tão PEIXES que
a secura de seu nome soa como sarcasmo.
Concorda?
Coluna publicada aos domingos e às quintas-feiras

MEGA-SENA 2176
08 - 23 - 25 - 39 - 43 - 44
Sena - 1: R$ 30.505.746,02
Quina - 61: R$ 32.544,44
Quadra - 4.688: R$ 604,95
QUINA 5040
20 - 29 - 50 - 51 - 72
Quina - Acumulou
Quadra - 77: R$ 7.596,14
Terno - 5.508: R$ 159,68
Duque - 154.951: R$ 3,12
FEDERAL 05412
1º - 73771: R$ 500.000
2º - 62808: R$ 27.000
3º - 54470: R$ 24.000
4º - 61446: R$ 19.000
5º - 45214: R$ 18.329
LOTOFÁCIL 000
04 - 05 - 07 - 10 - 11
12 - 14 - 15 - 16 - 18
20 - 21 - 23 - 24 - 25
15 acertos - 6: R$ 771.617,41
14 acertos - 861: R$ 1.391,70
13 acertos - 30.427: R$ 20
12 acertos - 347.000: R$ 8
11 acertos - 1.735.430: R$ 4

TELEFONES
Polícia
Bombeiros
Samu
Defesa Civil
Disque Denúncia
Cedae

190
193
192
199
2253-1177
195

