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DIVULGAÇÃO

CLARISSA GAROTINHO DEPUTADA FEDERAL

NNComo vai viabilizá-la?
LLA aliança com algum parti-

‘Não é o momento de
ninguém se acovardar’

do, de forma programática,
será bem-vinda. Mas a minha pré-candidatura independe de aliança.

ENTREVISTA

A

deputada federal Clarissa Garotinho (Pros-RJ), de 37 anos,
viu os pais, os ex-governadores
Anthony Garotinho e Rosinha, serem
presos cinco vezes. Apesar das acusações, ela e a família dizem ser vítimas
de “perseguição política”. “Não é o
momento de ninguém se acovardar
e, sim, de restabelecer a verdade”, diz.
Clarissa reafirma a intenção de con-

NNO DIA: A

NNNão haverá acordo com

Crivella ou com um candidato do Witzel?
LLNós teremos candidatura
própria.

correr à sucessão do prefeito Marcelo Crivella, de quem foi secretária, e
ainda explica a nomeação do marido
Marcos Antonio Alvite Vazquez no
governo Wilson Witzel. Fala também
sobre a PEC da Reparação, de sua autoria, que, se aprovada, forçaria Brasília dividir com o Rio recursos para
reparar a transferência da capital do
país. A previsão é de R$ 70 bilhões.

prisão preventiva dos seus pais foi suspensa. Mas eles devem
cumprir medidas cautelas. Tiveram de entregar
os passaportes, não vão
poder sair do país e nem
ter contato com as testemunhas do processo. Foi
a quinta prisão.

“Ele foi convidado
pelo secretário
Otávio Leite. O
meu marido não é
político. A função
dele é técnica”

LLCLARISSA GAROTINHO: É
importante deixar claro que
este processo está na Justiça
de Campos. As prisões foram
julgadas pelo Judiciário de
Campos. A última, no caso,
teve uma confirmação pelo
Judiciário do Rio. Nenhuma
delas motivadas por condenação de desvio de dinheiro, corrupção. A prisão preventiva estabeleceu por uma
pessoa que se sentiu coagida por Garotinho e a Rosinha. Só que essa testemunha, o marido dela, é locado

na prefeitura de Campos. A
testemunha era réu em um
processo anterior e, depois,
virou testemunha. Ao longo
do processo ela foi mudando o depoimento. Agora,
disse que estava se sentindo
ameaçada sem apresentar
nenhuma prova de ameaça.
Ela, inclusive, se recusou a
fazer parte do programa de
proteção à testemunha. Na
verdade, o STF restabeleceu a Justiça porque privar
qualquer pessoa da liberdade é algo muito sério, é uma

pena muito severa. É uma
pena aplicada em casos extremos. Então, significa que
qualquer pessoa que está
se sentindo ameaçada, sem
apresentar provas concretas,
é motivo para prender duas
pessoas? Os processos são
oriundos da Justiça de Campos e mostram claramente
perseguição política.
NNPerseguição porque a sua

família lançará candidato
a prefeito em Campos?
LLO meu irmão (o deputado
federal) Wladimir (Garotinho, PSD) é candidato a prefeito. Ele está liderando as
pesquisas na cidade e todo
mundo sabe da força política
da família Garotinho. A Rosinha (ex-prefeita de Campos) saiu bem avaliada.
NNSegundo

a denúncia, a
Odebrecht pagou propina

NNO

seu marido está nomeado no governo Witzel.
LLEle trabalhou a vida inteira no ramo de eventos e hotelaria. Foi convidado pelo
secretário (estadual de Turismo) Otávio Leite e está
lá todos os dias desempenhando o trabalho dele. O
meu marido não é político.
A função dele é técnica.
NNO

para obter aqueles contratos na Prefeitura de Campos na gestão da sua mãe.
LLIsso é de uma incoerência
tão grande que a própria
Odebrecht entrou na Justiça contra a Prefeitura de
Campos porque estava se
sentindo prejudicada com
o contrato. Estava dizendo
que o contrato não favorecia
a Odebrecht. Estava dizendo
que o contrato não era bom.
Não existe uma incoerência
muito grande aí?
NNForam

cinco prisões.
Acredita em algum futuro político para seus pais?
LLEles não são pré-candidatos a nada. Meu irmão é précandidato em Campos e, eu,
no Rio. A política é de quem
tem disposição para enfrentar todo tipo de perseguição
política. Não é o momento de
ninguém se acovardar e, sim,

de restabelecer a verdade. O
Garotinho denunciou não
somente o ex-governador
Sérgio Cabral, mas também
o Pezão, empresários.
NNVocê mantém a pré-can-

didatura a prefeita do Rio?
LLSou pré-candidata a prefeita. Temos que construir
uma candidatura no campo
do centro, fora deste eixo de
polarização que o Brasil vive
hoje. A minha candidatura
é popular, mas também do
centro, de equilíbrio.

“A minha
candidatura (a
prefeita do Rio)
é popular, mas
também de centro,
de equilíbrio”

ISABELE BENITO

NNComo está o andamento

da PEC da Reparação?
LLA PEC precisava de 171 assinaturas para ser protocolada. Nós conseguimos 304
assinaturas. Já foi designado
o relator. A bancada do Rio
está muito unida por conta
deste projeto. Tanto o PSL
quanto o PSOL. Isso mostra
que quando a proposta é boa
a bancada (federal do Rio)
se une. Agora, estamos esperando o relator apresentar
o seu voto na Comissão de
Constituição e Justiça.

LOTERIAS

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

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

Linha ou Zona Amarela?
A
novela continua, mas uma coisa
que todo mundo que passa pela
Linha Amarela está de acordo é:
Ninguém aguenta mais ser assaltado “legalmente” no pedágio.
Pagar R$ 7,50 na ida e na volta é um
roubo para quem usa diariamente a via.
Em média, o gasto por mês para passar
por lá é de R$ 300!
E não é só isso... Para não enfrentar
fila, quem tem “tag” de passagem rápida ainda precisa desembolsar R$ 30 em

Witzel diz que os Garotinho não têm influência
no governo. Não é uma
contradição?
LLNão existe contradição nenhuma. O meu marido é um
quadro técnico. Não tem nomes ligados ao Garotinho.
O (secretário de Governo)
Cleiton (Rodrigues) não foi
indicação nossa. O que o
Witzel diz é verdade.

média na mensalidade.
De verdade, quando a gente joga no
papel e faz as contas, a sensação é de que a
gente é palhaço.
Não importa se a novela de briga na
Justiça é política, para a população a
questão é técnica.
A gente não quer pagar caro pelo direito de ir
e vir. A conta não bate para o nosso bolso.
Caso a Prefeitura do Rio assuma a Linha Amarela, tem que baixar o preço... Se
a concessionária continuar, também vai

ter que reduzir o valor.
Algum órgão técnico, alguma fiscalização, alguém tem que fazer um estudo
justo do preço do pedágio! E vou além...
Dependendo do resultado desse valor,
a concessionária tem que devolver o
dinheiro que já cobrou a mais da gente
durante todo esse tempo.
É muita grana em jogo... E esse dinheiro
todo, eu pergunto... Tá indo pra quem?
3,2,1... É DEDO NA CARA!

DIVULGAÇÃO

PINGO NO I

TÁ BONITO!

NNEi, mulher... Você gosta de ir acompanhada a uma
consulta médica? Muitas de nós preferimos ter privacidade em momentos como esse, por se tratar de um momento íntimo. Imagina mulheres com deficiência, que
sempre vão juntas de seus companheiros ou parentes?
Pensando nisso, o Coren-RJ realizou, na última quartafeira, uma palestra toda desenvolvida em libras, com 300
mulheres surdas, para que elas tenham acesso a informações sobre o câncer de mama, saúde da mulher, direitos
sexuais e reprodutivos. A finalidade da ação pioneira,
promovida pela presidente do Coren-RJ, Ana Lúcia Telles,
é justamente dar acesso à inclusão destas mulheres na
gestão das suas autonomias. A prioridade é que, já na faculdade, a disciplina para os profissionais de saúde, ainda
optativa, se torne obrigatória para total comunicação com
mulheres que tenham algum tipo de deficiência.
Então bora colocar o pingo no I...
Nosso corpo, nossas regras. Respeita as “mina” e
todas as suas escolhas. Que isso faça parte do cotidiano
de todas nós.

NN“Alguém quer fazer uma pergunta?”, eu falei ao microfone. Em pé, no canto do auditório lotado, com a camisa
do Mengão, uma voz forte respondeu rapidamente: “Eu
quero!” Era o Cleiderson Cipriano. Ele nasceu com uma
má-formação, e nem as dificuldades física e de fala impedem ele de realizar o sonho de ser jornalista.
Um dos professores, Gutenberg Barbosa, conta que
Cleiderson é um dos melhores das aulas de telejornalismo. E quem falou que ele quer ficar nos bastidores?
Ele é o repórter da equipe!
Cleiderson não só vence as barreiras do corpo, mas
também da vida... Mora na Baixada, sai da faculdade
às 11h da noite, pega metrô e depois trem pra chegar
em casa. E eu, que fui pra dar uma palestra e passar conhecimento, aprendi muito com ele... Fiquei encantada
com seu bom humor e inteligência rara.
Entreguei o prêmio de aluno-destaque e espero um
dia ter o privilégio de ser colega de redação dele.
Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito,
o nome disso é inclusão e tenho dito.

Cleiderson recebeu prêmio de aluno-destaque
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MEGA-SENA 2203
17 - 34 - 46 - 49 - 50 - 57
Sena - 0: R$ 0,00
Quina - 57: R$ 49.414,01
Quadra - 4.811: R$ 836,35
DUPLA-SENA 2006
09 - 27 - 30 - 35 - 40 - 41
1º SORTEIO
Sena - 0 - R$ 0,00
Quina - 29 - R$ 5.655,49
Quadra - 1.942 - R$ 96,51
Terno - 38.047 - R$ 2,46
07 - 21 - 33 - 34 - 38 - 39
2º SORTEIO
Sena - 0: R$ 0,00
Quina - 24: R$ 6.150,34
Quadra - 2.389: R$ 78,45
Terno - 45.799: R$ 2,04
QUINA 5112
05 - 32 - 42 - 49 - 62
Quina - 0: R$ 0,00
Quadra - 53: R$ 7.537,77
Terno - 4.829: R$ 124,40
Duque - 123.598: R$ 2,67
FEDERAL 05437
1º - 28654: R$ 500.000
2º - 24441: R$ 27.000
3º - 30536: R$ 24.000
4º - 68940: R$ 19.000
5º - 79629: R$ 18.329
TIMEMANIA 1401
09 - 12 - 28 - 55 - 57 - 69 - 77
Time do coração
SÃO RAIMUNDO/AM
7 acertos - 0: R$ 0,00
6 acertos - 3: R$ 33.319,53
5 acertos - 225: R$ 634,65
4 acertos - 3.909: R$ 6,00
3 acertos - 36.268: R$ 2,00

TELEFONES
Polícia
Bombeiros
Samu
Defesa Civil
Central Prefeitura
Disque Denúncia

190
193
192
199
1746
2253-1177

