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2020 É LOGO ALI

PRB DEVE INDICAR EX-EMATER PARA WITZEL

A

REPRODUÇÃO DO FACEBOOK

pesar de ter resistido, o PRB deverá indicar
Jorge Gonçalves da Silva, ex-presidente da
Emater, para comandar a Secretaria de Trabalho, criada para o partido pelo governador Wilson Witzel (PSC) em troca de apoio na Alerj. No momento, porém, o projeto maior da legenda ligada à
Igreja Universal é reeleger Marcelo Crivella. Tudo
sob a chancela do bispo Edir Macedo. O prefeito,
por sua vez, aguarda ansioso o apoio do presidente
Jair Bolsonaro, possível adversário de Witzel em
2022. O PRB ocupava a pasta da Agricultura, mas o
governador passou para o PP. A indicada seria a deputada federal Rosângela Gomes, que não aceitou.

JÁ ADMITIA NÃO ASSUMIR COMO DEPUTADO

NNWitzel confidenciou a deputados, na reunião com municípios
produtores de petróleo, que o Rio
perderá no julgamento do STF
sobre a redistribuição dos royalties. Disse que calculou errado o
placar dos votos dos ministros.

UMA ‘DIFÍCIL
REVERSÃO’

MOSTROU ATÉ
FOTOS NA SESSÃO

NNA situação dos bolsonaristas
ficou tão insustentável que o
deputado federal Márcio Labre
deu o recado: “O cenário posto
impõe aos membros do PSL
seguir com Bolsonaro ou com o
grupo de Bivar. Difícil reversão”.

NNO

A CNC recebe hoje, em sua sede, a 2ª Conferência de Comércio Internacional e Serviços do Mercosul.
O Espaço Cultural Rede do Bem, em Nova Iguaçu, vai festejar amanhã, a partir das 15h, o Dia da Crianças. A entrada é franca.
Marcelo Crivella e Rosângela Gomes: ela não aceitou indicação

SOBE E DESCE

PREFEITO FEZ TUDO PARA ATRAPALHAR
RENAN OLAZ /CMRJ

NNCrivella, aliás, trabalhou ontem, nos bastidores, para atrapalhar a votação do projeto de
lei que restringe o transporte em
carros particulares no Rio. Ligou
para vereadores da base. Pediu
para não aparecerem por lá.
Deu certo: não houve quórum.
Um dos autores é Jorge Felippe
(MDB, na foto), presidente da
Câmara e com base eleitoral entre taxistas. Crivella quer evitar
desgaste com as categorias ao
ter de sancionar ou vetar.

SÉRGIO
CABRAL
O ex-governador do Rio foi
condenado pela 12ª vez e
acumula penas que somam
267 anos de prisão.

ISABELE BENITO

JEFFERSON
RAMOS
Ex-subsecretário de obras
de Nova Iguaçu, na gestão
Rogério Lisboa, foi preso em
ação contra milicianos.

LOTERIAS

n https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/isabele-benito

n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

Um museu de
velhas novidades
Q
uem passa todos os dias pela Avenida
Atlântica já até se acostumou com a
imagem de abandono.
Mas é só prestar atenção para o número
3.432, que já foi um dos mais conhecidos da
noite carioca, para ficar revoltado.
Vocês já viram? Já sabem do que eu
estou falando?
O que era pra ser o tão aclamado novo
Museu da Imagem e do Som, ponto turístico
importante em plena Copacabana, Princesinha do Mar, virou um esqueleto.
Fios soltos, pedaços de ferro pendurados, escadas à mercê do tempo... Um ‘elefantão branco’.
O endereço já foi sede da Help, uma das
boates mais badaladas dos anos 80 e 90. Por
lá passaram artistas nacionais e internacionais,
autoridades e toda uma juventude festeira e
bem cheia de histórias.
Quando a boate foi demolida para a construção do museu, muita gente foi contra.
Mesmo assim o governo da época bancou e
disse que seria um local que iria atrair turistas,
dinheiro e emprego.
Mas até agora mostra só, mesmo, o legado
daquele passado nebuloso.
A obra que levaria dois anos e seria entregue em 2012, está longe de chegar ao fim.. São
quase dez anos!
O projeto é que ali fique um rico acervo de

deputado Max Lemos
(MDB) pedirá segurança a Witzel. Alega ter feito acusações
sobre supostos milicianos que
teriam se reunido com o prefeito
de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa
(PR). Max é pré-candidato lá.

Encerram hoje as inscrições para o Festival MIMO de Cinema
2019. Informações pelo site: www.mimofestival.com

DIVULGAÇÃO

NNO principal interessado na ida
de Rosângela Gomes ao Palácio
Guanabara era, claro, Crivella. A
mudança abriria caminho para o
filho dele, Marcelo Hodge Crivella
(na foto), assumir uma cadeira na
Câmara dos Deputados. Mas, nos
bastidores, o próprio Marcelinho,
como é conhecido, já admitia ser
praticamente impossível fazer a
manobra neste momento. A turma
do PRB, então, optou por um plano
B. A troca de secretarias foi acertada entre Witzel e Marcos Pereira,
presidente nacional da legenda.

NNDos 12 deputados estaduais
do PSL, apenas cinco apoiaram
o presidente nas redes sociais
sobre a briga dele com o comando nacional da legenda. E
dos outros 12 federais do Rio, só
quatro se manifestaram a favor.

GAZETA DO POVO

que aguardavam a decisão do partido da Universal apenas porque o
governador depende de os parlamentares ficarem em sua base de
sustentação na Assembleia. Isso
por causa das incertezas provocadas pela bancada do PSL, antes
uma aliada, com 12 deputados.

NÃO ESTÁ MAIS
CONFIANTE

PICADINHO

NEGOCIAÇÕES DURARAM DUAS SEMANAS
NNA novela já durava quase duas
semanas. Os três deputados estaduais do PRB (Tia Ju, Carlos Macedo
e Danniel Librelon) chegaram a se
encontrar com Wilson Witzel. Mas
não havia acordo. A estrutura da
Secretaria de Trabalho está pronta.
Integrantes do governo afirmam

OS EFEITOS DA
BRIGA POR AQUI

REPRODUÇÃO

Cássio Bruno

UMA BAIXA. Cláudio Dutra, presidente do Inea, deixou ontem
o cargo. Ele mandou mensagem de despedida e tudo. Foi indicado por Lucas Tristão, secretário de Desenvolvimento Econômico.

PINGO NO I
NNAssim que eu entrei no meu carro, uma senhori-

fotos, filmes e músicas que contam um pouco
da história e de um passado cultural riquíssimo,
mas só acumula escombros. E a gente tem direito de desconfiar de tudo, diante da gestão que
foi pensada o local. Será que foi mesmo construído para esse fim, ou, como tantas obras da
época, para beneficiar uns e outros? Vai saber...
Em relação ao projeto, é uma questão de
gosto... Cada um tem o seu. Na minha opinião,
a obra destoa da arquitetura da orla mais
famosa do mundo. O prédio, todo geométrico, nada tem a ver com o charme histórico do
lugar, mas, enfim, é preciso dar um destino, já
que um montante significativo já foi gasto.
A coluna entrou em contato com a Secretaria
de Estado de Infraestrutura e Obras, que diz que
a atual gestão do governo do estado encontrou
a obra paralisada desde 2016 e que em março
deste ano foi publicado no Diário Oficial o edital
para a conclusão das intervenções, com previsão de orçamento em R$ 41 milhões. Porém,
o Tribunal de Contas do Estado solicitou que a
licitação fosse adiada. Mas a expectativa é de
que as obras retornem ainda este ano.
A gente sabe que o estado passa por
uma recuperação fiscal e defende que a
prioridade seja educação, saúde e segurança. Mas pelo menos ter um projeto
para o local, que está se deteriorando
até nos tapumes, seria importante.
3,2,1... É DEDO NA CARA!

nha muito simpática me abordou.
Dona Maria Marcolino de Oliveira, com todos os
fios de cabelos brancos, no alto dos seus 81 recémcompletados, me pedia sabe o quê? Emprego. Sim,
gente, emprego! É de cortar o coração e também
vergonha de morar num país em que uma idosa, nessa idade, precise continuar trabalhando para viver.
Aposentada com um salário mínimo, me
mostrou a conta de luz e de aluguel pagos em
dia. Na mão, o que sobrou para comer o resto do
mês, R$ 100.
Eu perguntei: mas qual trabalho? Ela disse,
faxinas não consigo mais, porém eu ainda consigo
passar roupa algumas vezes na semana.
Eu fico pensando... Como um país quer ir pra frente
quando não consegue dar dignidade para os idosos?
Ela colaborou a vida toda com o INSS, não consegue o remédio que usa diariamente no sistema
público e precisa se preocupar em arrumar emprego
para comer. Isso não é só falta de política pública,
isso é abandono, isso é criminoso!
Então, bora colocar o pingo no i...
Dona Maria, que mesmo com tanta dificuldade ainda tem vivacidade para trabalhar, deveria
estar em bailes com as amigas, confraternizando,
e não implorando oportunidade. Como é difícil
ser idoso no Brasil...

TÁ O BICHO!
NNAmanhã acontece a campanha de adoção de
cães e gatos do projeto ‘Bichinho Feliz’, no Palácio Guanabara.
Além disso, uma grande festa está sendo preparada para comemorar também o Dia das Crianças.
Vai ter pula-pula, distribuição de pipoca, maçã do
amor, tobogã e arrecadação de roupas para ajudar
o projeto. Inclusive, tem roupa minha e chuteira do
meu filho, Dudu! Tudo pra ver a criançada feliz e,
claro, em prol dos bichinhos!
O evento ainda vai contar com a presença do
governador e da primeira-dama. Bora lá?
Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá
bonito.. Animal não é coisa! Adotar é um ato de
amor e eles agradecem.

Coluna publicada às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras

QUINA 5094
06 - 10 - 21 - 28 - 77
Quina - Acumulou
Quadra - 116: R$ 5.044,80
Terno - 9.485: R$ 92,77
Duque - 218.249: R$ 2,21
TIMEMANIA 1393
16 - 31 - 44 - 48 - 56 - 62 - 70
Time do coração
RIO BRANCO/ES
7 acertos - Acumulou
6 acertos - 9: R$ 10.893,05
5 acertos - 175: R$ 800,30
4 acertos - 3.089: R$ 6,00
3 acertos - 27.727: R$ 2,00
DUPLA-SENA 1997
04 - 07 - 14 - 21 - 24 - 27
1º SORTEIO
Sena - 0 - R$ 0,00
Quina - 77 - R$ 2.284,51
Quadra - 2.961 - R$ 67,89
Terno - 51.983 - R$ 1,93
04 - 12 - 13 - 22 - 41 - 45
2º SORTEIO
Sena - Acumulou
Quina - 32: R$ 4.947,39
Quadra - 2.377: R$ 84,57
Terno - 48.778: R$ 2,06

TELEFONES
Polícia

190

Bombeiros

193

Samu

192

Defesa Civil

199

