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ENTREVISTA

foi por indicação dele.

DR. SERGINHO, LÍDER DO PSL NA ALERJ

NNEntão,

realmente, o senhor, como líder da bancada do PSL, acredita mesmo nesta história de que
ninguém do partido tem
cargo no governo Witzel?
LLBom, aqueles que eventualmente têm, precisam
entregar os cargos.

‘Cada deputado vota de
acordo com a consciência’

S

érgio Luiz Costa Azevedo Filho,
o Dr. Serginho, de 38 anos, é líder da conturbada bancada do
PSL na Assembleia Legislativa do
Rio (Alerj). Advogado, o parlamentar
está no primeiro mandato. Foi eleito com 26.906 votos. Apesar de ter
sentado na cadeira há apenas nove
meses, já tem outras pretensões políticas: é pré-candidato a prefeito de

NNO DIA: Qual foi a orienta-

Cabo Frio, na Região dos Lagos. Em
entrevista à coluna, o deputado, ex-PSDB, afirma que o PSL, após a briga
entre Bolsonaro e Witzel, é oposição
ao governador do Rio. Isso embora alguns colegas de legenda não estejam
seguindo a cartilha do presidente da
República. “Não tenho conhecimento de deputados com cargos (na gestão Witzel)”, desconversa.

“A bancada (do
PSL) tem um
compromisso
com o Estado
do Rio antes de
qualquer coisa”

ção que o senhor recebeu
após o presidente Jair Bolsonaro romper com o governador Wilson Witzel?
LLDR. SERGINHO: Na verda-

de, não houve uma orientação. A gente avalia o caso e
segue a ordem natural das
coisas em que a bancada do
PSL fica ao lado do presidente Jair Bolsonaro nessa briga
que existe hoje.

há nenhuma dificuldade no
encontro de líder com a bancada (do PSL).

NNQuais as dificuldades que

NNSim,

o senhor está enfrentando
para que a bancada siga
essas orientações?
LLA bancada tem um compromisso com o Estado do
Rio antes de qualquer coisa. Dependendo da matéria,
existe uma liberdade para
que os deputados avaliem de
acordo com a sua consciência naquele momento. Não

deputado. São 12
parlamentares na bancada
do PSL e o grupo Bolsonaro rompeu com o governador Witzel. Imagina-se
que, no momento que você
rompe, a bancada, teoricamente, teria de seguir
o presidente, não?
LLExatamente. Mas hoje o
PSL está junto com o governo Jair Bolsonaro.

NNNem todos.
LLA gente não teve uma pau-

NNO

senhor apresentou
uma emenda proibindo
que o Witzel gaste dinheiro
com viagens e inaugurações pelo menos durante a
crise financeira. O Alexandre Knoploch e o Rodrigo
Amorim votaram contra.
LLÉ um posicionamento pessoal deles. Não existia fechamento da questão no PSL sobre essa matéria.
NNO senhor, como líder de

o fizerem estão indo contra
ao presidente.

ta que mostre que eles são
oposição ao governo (Witzel). Na última sessão das
mensagens do governo, já tinha tido prorrogação dos decretos parlamentares financeiros do estado. Nove deputados assinaram emendas favoráveis à prorrogação das
posições que o governador
solicitava. Três deputados
não votaram essas emendas.
Estou querendo te mostrar
que não houve fechamento
desta questão no PSL. Cada
deputado vota de acordo
com a sua consciência.

não está a favor do presidente? Quais são esses
deputados dentro do PSL?
LLA gente não sabe porque
não fechamos nenhuma
questão. Mas, se fecharmos
uma determinada matéria
e o deputado não seguir, ele
estará indo contra a orientação. Eu sou oposição. O PSL
é oposição. Quem está indo
a favor do governador está
descumprindo a orientação
do Jair Bolsonaro de uma
maneira natural.

NNNão

NNComo a bancada reagiu

é confortável falar
apenas em “de acordo com
a sua própria consciência”? Todos não deveriam
seguir o presidente?
LLO PSL é oposição. Somos
Bolsonaro e aqueles que não

NNE o senhor já sabe quem

à briga do presidente Bolsonaro e de Witzel?
LLCom surpresa.

NNPor quê?
LLA forma como

foi. Eu não

tinha conhecimento do fato.
Foi um fato novo, né? E, ao
nosso ver, um fato sério.
NNPor que alguns deputados

do PSL continuam mantendo cargos no governo
Wilson Witzel?
LLEu não tenho conhecimento de deputados que mantenham cargos. O Gustavo Schmidt, o pai dele, na Cedae, é
servidor efetivo e está lá por
questões técnicas. E o pai do
Alexandre Knoploch, com a
mesma justificativa que não

“Somos
Bolsonaro e
aqueles que não
o fizerem estão
indo contra o
presidente”

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

Pelo WhatsApp
é demais, né?

I

município.
Fabiane e mais cinco colegas de trabalho afirmam que foram demitidos pelo
WhatsApp e que, após meses de um processo licitatório indefinido, com salários
atrasados e o contrato da OS que realizava os pagamentos encerrado, o subsecretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo,
Kleber Rodrigues, enviou as mensagens e
removeu os servidores do grupo.
Tá tudo errado... O respeito passou longe, né? Pessoas que dependem dos seus

TÁ BONITO!

NNGuerra de facções, disputa de território, operações
policiais, bandidos fortemente armados, tiroteio em
plena luz do dia, caixa de banco pelos ares... A descrição não é do Rio de Janeiro, e sim de Angra dos Reis.
Mais uma herança da falida e mais cara política de
segurança pública da história.

NNQuem acompanhou minhas redes sociais na semana
passada, assistiu à criatividade de um cantor de rap. O
nome dele é Leonardo de Souza Coelho, lá de Belford
Roxo. O ‘Léo de Bel’, depois de ficar desempregado, foi
ganhar a vida com sua arte nos vagões da SuperVia para
cuidar do filho de 3 anos.

NNAlém do espalhamento de bandidos, Angra sofre

NNPara conseguir emprego, teve uma ideia. Fazer um vídeo
destinado a esta que vos escreve, claro ao som de rap. Léo
participou do meu programa de rádio e TV e já tem gente
querendo realizar o sonho dele.

NNBora colocar o pingo no I...
NNPara não perder o paraíso é preciso agir rápido.
Erva daninha cresce a jato.

mas e aí? Witzel e
o Bolsonaro são adversários. A bancada toda deveria seguir a orientação do
Bolsonaro contra o Witzel.
LLExato. Mas existem matérias que não são do Witzel.
São do estado. O PSL não se
opõe ao estado.
NNMas

essa emenda das
viagens e inaugurações
é direcionada ao Witzel.
LLO Alexandre Knoploch e o
Rodrigo Amorim entenderam que (a emenda) era contra o estado do Rio. Diferente
seria se fosse uma orientação
da liderança. Mas eu não fiz.

empregos para sustentar suas famílias,
sendo tratadas dessa forma? Demitidas
assim? Cadê a sensibilidade?
“É uma total falta de profissionalismo.
Não respeitam a gente como professor
nem como ser humano”, relata Fabiane.
A coluna cobrou a Prefeitura de Mesquita, que por meio de nota, informou
que a demissão formal ocorreu pela OS,
e não pelo município, e o que o subsecretário fez foi agradecer o tempo de serviço prestado pelos funcionários, além de
informar que não tem certeza se, com a
nova OS, haverá condições de manter o
mesmo número de funcionários de antes,
assim como suas respectivas agendas e
cargas horárias.
Que deselegante...
3,2,1... É DEDO NA CARA!

MEGA-SENA 2206
06 - 27 - 38 - 42 - 45 - 57
Sena - 0: R$ 0,00
Quina - 51: R$ 31.401,56
Quadra - 3.495: R$ 654,60
DUPLA-SENA 2009
03 - 05 - 29 - 30 - 37 - 45
1º SORTEIO
Sena - 0 - R$ 0,00
Quina - 82 - R$ 3.720,76
Quadra - 4.092 - R$ 85,21
Terno - 81.078 - R$ 2,15
05 - 14 - 21 - 25 - 34 - 41
2º SORTEIO
Sena - 0: R$ 0,00
Quina - 83: R$ 3.308,34
Quadra - 4.532: R$ 76,93
Terno - 83.741: R$ 2,08
QUINA 5118
44 - 45 - 54 - 66 - 74
Quina - 1: R$ 6.301.157,55
Quadra - 109: R$ 4.962,44
Terno - 7.317: R$ 111,16
Duque - 175.827: R$ 2,54
FEDERAL 05439
1º - 59761: R$ 500.000
2º - 42421: R$ 27.000
3º - 48711: R$ 24.000
4º - 14600: R$ 19.000
5º - 20566: R$ 18.329

DIVULGAÇÃO

PINGO NO I

porque é estrategicamente bem posicionada. Bandidos vêm de outros estados e até pelo mar.

NNSim,

LOTERIAS

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

magine você trabalhar, exercer sua profissão com dignidade, e aí, do nada, o
telefone apita... “Você está demitida!”.
Não, não... Você não está naquele
programa de televisão em que o apresentador demitia os participantes. Você
está em Mesquita, na Baixada Fluminense! E, nesse caso, os participantes são
professores.
A denúncia foi feita pela professora de
Educação Física Fabiane Barbosa, que
trabalhava até então na Vila Olímpica do

bancada, não buscou saber o motivo deles? Não
tomou nenhuma medida
quanto a isso?
LLA justificativa foi de que
eles eram contrários. Como
não fechei a questão, eles tiveram a liberdade.

NNPor isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito...

Se você for do bem, o universo sempre há de conspirar ao
seu favor. Basta acreditar...
Coluna publicada às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras

TIMEMANIA 1404
02 - 21 - 28 - 56 - 58 - 69 - 71
Time do coração
CRUZEIRO/MG
7 acertos - 0: R$ 0,00
6 acertos - 7: R$ 15.584,96
5 acertos - 189: R$ 824,60
4 acertos - 3.940: R$ 6,00
3 acertos - 37.676: R$ 2,00

TELEFONES
Polícia
Bombeiros
Samu
Defesa Civil
Central Prefeitura
Disque Denúncia

190
193
192
199
1746
2253-1177

