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2020 É LOGO ALI

A BRIGA NA SECRETARIA DE CRIVELLA

P

MARCELO PIU/PREFEITURA DO RIO

ara abrigar vereadores que votaram contra seu impeachment e ampliar o leque de
alianças à eleição no ano que vem, o prefeito
do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos), criou a
Secretaria de Envelhecimento Saudável, Qualidade de Vida e Eventos. E pôs no comando Felipe
Michel, parlamentar do PSDB. O tucano representa um grupo de outros seus colegas da Câmara de quatro partidos diferentes que lotearam a
pasta, incluindo a distribuição de cargos. Agora,
a turma entrou em conflito e já pediu a Crivella a
saída de Michel. A insatisfação é porque o secretário tem tomado as decisões sozinho.

SÓ FOI AVISADO DA SAÍDA NA VÉSPERA
governador Wilson Witzel
(PSC) vai procurar o PSL para saber se o partido indicará ou não
outro nome para assumir a Secretaria de Vitimização e Amparo à Pessoa com Deficiência no
lugar da Major Fabiana (foto). A
deputada federal deixou o cargo para reforçar o time de Jair
Bolsonaro na crise com Luciano
Bivar, que comanda o PSL. No
Rio, o senador Flavio Bolsonaro
ainda está à frente da legenda.
Pré-candidato à Presidência em
2022, Witzel foi pego de surpresa
e avisado apenas na véspera.

NNMaria Dalva do Nascimento,
a Cilene (Solidariedade), prefeita de Silva Jardim, foi cassada e está afastada desde terça. No mesmo processo, também foi condenado o presidente da Câmara, Charlies da
Vídeo Locadora (Podemos).

A GUERRA
PELOS VOTOS

MUNICÍPIO
SEM COMANDO 2

NNPré-candidato a prefeito em
Niterói, o vereador Bruno Lessa (PSDB) entrou com uma
representação no Ministério
Público contra o município por
ausência de ciclovias no corredor viário da Região Oceânica.

NNNa verdade, Cilene era a vice.
O então prefeito Alexandre
Alexandre (Solidariedade)
assumiu como deputado estadual. Amanhã, a Câmara
escolherá o novo presidente,
que... comandará a cidade!

A feira sustentável Junta Local estará hoje na Christ Church Rio,
em Botafogo, às 15h. A entrada é franca.
Hoje acontece o 3º ‘Clube da Leitura’, às 15h, na Biblioteca
do MAR. O evento é gratuito.
Também neste sábado o Shopping Downtown promove shows
gratuitos. O ingresso é um quilo de alimento não perecível.
Felipe Michel durante a posse como secretário do Envelhecimento

HÁ BRIGA NO PSL TAMBÉM EM NITERÓI

REPRODUÇÃO DO FACEBOOK

NNO

NNO coordenador de um importante órgão da prefeitura do Rio
fez, digamos, uma proposta indecente a uma subordinada. A
convidou para participar de...
ménage à trois com a esposa!
A história se espalhou. E a moça
pensa em ir à polícia por assédio.

DIVULGAÇÃO/ALERJ

NNOs deputados estadual Gus-

tavo Schmidt (foto) e federal
Carlos Jordy, ambos do PSL,
não se bicam mesmo. Os dois
querem ser candidatos a prefeito em Niterói. Jordy conta
com o apoio da família Bolsonaro. E Schmidt segue a cartilha de Witzel. Se dizendo o
candidato do governador na
cidade, o parlamentar da Alerj
até negociou nomeações na
Fundação Leão XVIII de Niterói
para abrigar aliados políticos
e se viabilizar eleitoralmente.

SOBE E DESCE
REPRODUÃ§Ã£O

com Dr. Jorge Manaia (Solidariedade), Jones Moura (PSD), Zico
(PTB), Professor Adalmir (PSDB)
e William Coelho e Rafael Aloísio
Freitas, ambos do MDB. Nos bastidores, os vereadores reclamam
que o secretário instala e inaugu-

ra equipamentos para a terceira
idade, faz reformas de praças e
participa de eventos, por exemplo.
Tudo sem consultá-los. Todos tentarão a reeleição e querem utilizar
a estrutura para atrair os eleitores.
Procurado pela coluna ontem, Felipe Michel não respondeu.

MUNICÍPIO
SEM COMANDO 1

PICADINHO

USO DA ESTRUTURA DE OLHO NOS ELEITORES
NNFelipe Michel divide a secretaria

FESTINHA ÍNTIMA
COM A ESPOSA

REPRODUÇÃO

Cássio Bruno

MAIS TRANSPORTE. Alerj aprovou comissão para acompanhar
a criação de novas linhas de barcas e aerobarcos. Proposta de Filippe Poubel (PSL), Rosenverg Reis (MDB) e Renato Zaca (PSL).

CHARLINHO
O prefeito de Itaguaí empregou
sua esposa em uma secretaria.
Parentes de outros servidores
também foram nomeados.

HISTÓRIAS DO LUAR
Luarlindo Ernesto

C

aminhando pela Avenida Atlântica,
Posto Seis, tentando comprar um
robalo, ali na Colônia de Pesca, sem
o petróleo derramado em nosso Litoral
Nordeste, bateu aquela nostalgia. Cadê a
TV Rio? E, lá no Leme, onde andará - viva
ou morta - a Lindaura, que nos servia o
caldo verde no Beco da Fome? Pensei até
no Ibrahim Sued, com seu caderninho na
pérgola do Copacabana Palace. Pô, soltei
o freio e deixei a mente vagar nas ondas
de outrora. As musas que passaram pelo
Copa, Gina Lolobrigida, Kinn Novak - e
que acabou passando uns dias na casa de
campo do Samuel Wainer, em Itaipava - e
outras e outros tantos que pintaram no
pedaço. A TV Tupi, na Urca, a Continental,
em Laranjeiras, a Excelsior, em Ipanema. A
Globo estava nascendo...Caramba, quase esqueci do Verão da Lata, do Pier de
Ipanema, dos motéis da Barra, do bar do
Osvaldo. Barra e Recreio, na Baixada de
Jacarepaguá, faziam parte da Zona Rural
(com Santa Cruz e Campo Grande juntando os pedaços). O milésimo gol do Pelé, no
Maraca transbordando de gente. As pernas
tortas do Mané Garrincha...
Vi Juan Manuel Fangio, o italiano Carlos
Pintacuda, o brasileiríssimo Chico Landi
correram com suas “baratinhas” no Trampolim do Diabo e na Quinta da Boa Vista.
Bebi refresco no Bar Simpatia, na calçada

da Avenida Rio Branco, ao lado da movimentada e concorrida de gente bem, vestida, na Galeria Cruzeiro, Vi o Palácio Monroe
no auge e ao ser demolido. Ah, vi o Aterro
do Flamengo ser iniciado, andei de bonde e
de ônibus elétrico - os cariocas chamavam
de Chifrudo - vi a Casa Rosada, ali na Rua
Alice, no auge do movimento.
Encarei a renúncia do Jânio, a posse
conturbada e a derrubada escandalosa
do Jango, o nascimento de Brasília. Meu
Deus, vi a derrota do Brasil para o Uruguai no novíssimo Maracanã, estudei em
colégio católico e frequentei, de onda, a
macumba. Casei uma porrada de vezes
nesse tempo todo. Homessa, nesse tempo, acreditem, não haviam inventado a
bala perdida. As favelas eram poucas e
pacíficas. Não havia tv colorida, o celular,
a internet. Os carros eram de fabricação
americana - uns poucos ingleses e ou
franceses - e poucos moradores tinham
telefones em casa. O Émerson Fittipaldi
foi parar em Cuba durante um sequestro
de avião da Cruzeiro do Sul.
Os hoje clubes de futebol chamados
de pequenos, Bangu, Olaria, Madureira
e o Bonsucesso - o América, também davam espetáculos no futebol e derrotavam facilmente o Flamengo, Vasco,
Fluminense. O Torneio Início de Futebol
(todos os clubes jogavam no mesmo dia)

Foragido, o empresário Arthur
Soares foi encontrado nos EUA
e preso. Mas ganhou liberdade.
Ele é acusado de corrupção.

LOTERIAS
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MUITAS LEMBRANÇAS

O REI
ARTHUR

começava pela manhã no Maracanã e
terminava no final da tarde. Porreta ! Eu
levava lanche...
Jogava bola na rua, machucava a perna
e era atendido, prontamente, no SAMDU
(Serviço de Assistência Médica de Urgência) da Rua do Matoso. Tinha médicos, medicamentos, ataduras, mercúrio
cromo, vacina contra o tétano e gesso.
Tudo a tempo e a hora. E as ambulâncias
funcionavam. Na Avenida Brasil, pouco
trânsito - comparado com o de hoje - com
a Aero Clube do Brasil instalado onde hoje
é a Comunidade Magarinos Torres - Nova
Holanda, para os mais novos - a praia de
Ramos bem pertinho da avenida e a Colônia de Pesca, vendendo os frutos do mar
para quem chegasse cedinho. O Galeão
recebia os Costellations vindo dos Estados Unidos e Europa nas asas da Panair
do Brasil. E as mulheres, ousadas, usavam
biquínis cada vez menores.
O lado triste é que os homens matavam
as mulheres por ciúme e não eram presos:
defesa da honra. E saíam livres. Vou tentar
lembrar quantos jornais existiam no Rio. O
Dia, A Notícia, JB, Globo, Última Hora, Diário
de Notícias, Diário da Noite, A Noite, Gazeta
de Notícias - fundada no Império - Luta Democrática, Diário Carioca... O Pasquim, bem,
veio mais tarde. Chega de lembranças. Tem
muita coisa. Eu era novo, feliz, e não pagava Imposto de Renda. Caramba, quase que
esqueci de comprar o peixe...
Coluna publicada aos sábados

QUINA 5106
42 - 64 - 65 - 66 - 72
Quina - 1: R$ 655.839,81
Quadra - 95: R$ 3.747,66
Terno - 4.958: R$ 107,98
Duque - 101.548: R$ 2,89
LOTOFÁCIL 1882
01 - 03 - 04 - 05 - 08
09 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 16 - 22 - 23 - 24
15 acertos - 1: R$ 5.978.396,66
14 acertos - 484: R$ 2.300,60
13 acertos - 19.209: R$ 20
12 acertos - 282.002: R$ 8
11 acertos - 1.621.586: R$ 4
LOTOMANIA 2016
00 - 02 - 11 - 19 - 25
28 - 30 - 37 - 38 - 45
56 - 58 - 61 - 74 - 77
82 - 85 - 86 - 88 - 99
20 acertos - Não houve acertador
19 acertos - 8: R$ 31.490,12
18 acertos - 165: R$ 1.363,20
17 acertos - 1.428: R$ 110,25
16 acertos - 7.941: R$ 19,82
15 acertos - 32.916: R$ 4,78
0 acerto - Não houve acertador

TELEFONES
Polícia
Bombeiros
Samu
Defesa Civil
Central Prefeitura
Disque Denúncia

190
193
192
199
1746
2253-1177

