2

Sábado, 14.3.2020 I o dia

InformedoDia

Com participação de:

sabrina pirrho

Sidney Rezende

n e-mail: informe@odia.com.br n www. odia.ig.com.br/colunas/informe-do-dia

Divulgação

Mais uma candidata

Cristiane
Brasil (PTB)
passa o trator

NN Os vereadores do Rio estão seriamente preocupados que a epidemia do coronavírus se propague pelo
Palácio Pedro Ernesto. Alguns, informalmente, disseram que iriam pedir que
Carlos Bolsonaro fique de
quarentena compulsória.
Tanto o filho do presidente como os seguranças do
Zero Dois que tenham tido
contato com o secretário de
Comunicação da Presidência, Fabio Wajngarten.

A

ex-deputada Cristiane Brasil (PTB) é pré-candidata à
Prefeitura do Rio de Janeiro. Ela parece disposta a virar
a página da polêmica indicação para ministra do Trabalho pelo então presidente Michel Temer no início de 2018,
quando teve a sua posse suspensa pela Justiça Federal. Para
ela, isso já faz parte do passado.
“Meu pai queria que eu fosse juíza. Mas eu escolhi entrar
para a política e minha mãe, Ecila Brasil, me apoiou totalmente. Hoje, estou ainda mais motivada. Quero transformar
o Rio em cidade referência dos serviços”, disse ela à coluna.
Festeira, Cristiane promete valorizar o samba e a diversidade: “É o ápice do fim do mundo perder o Carnaval para São
Paulo”. “Quero defender a cultura, os negros e as mulheres”.
Cristiane Brasil já está conversando com vários setores
sobre a composição da chapa. “Vou receber um grupo de religiosos na semana que vem e quero um vice evangélico. Sou
muito organizada e me preparo com antecedência”.
A ex-deputada retomou as rédeas do partido. Nessa onda,
foram desfiliados os vereadores Antonio José de Azevedo, o
Zico, e Rogério de Castro Lopes, o Rocal.
A petebista disse que ambos “não foram fiéis ao partido,
procuraram o Crivella sem conversar com a direção e não
agregaram nada”, disparou. Destemida, ela mostrou sua
força: “Toda eleição, eu faço dois ou três vereadores. Eu posso
até conversar com Bolsonaro sobre compor uma nominata
de candidatos em comum”.

Reprodução

Cristiane Brasil lançou sua pré-candidatura pelo PTB à prefeitura do Rio de Janeiro

Mudança de partido
Sou paciente
e organizada.
Toda eleição
eu faço
dois ou três
vereadores.”
Cristiane Brasil
Pré-candidata PTB

NN O vereador Bruno Lessa assinou sua filiação ao DEM.
Depois de quase 14 anos integrando os quadros do PSDB,
Lessa aceitou o convite do DEM para ser seu pré-candidato
a prefeito nas próximas eleições em Niterói.

Carlos Bolsonaro, o Zero Dois

PICADINHO
 A Receita Federal realizará no dia 2 de abril, leilão eletrônico com
30 lotes de mercadorias apreendidas no Aeroporto do Galeão.
O lançamento do livro “Roberto Menescal - Um Arquiteto Musical”
será na próxima terça, 19h, na Travessa do Shopping Leblon.
O Procon Carioca faz semana que vem atendimento a quem quer
registrar queixas contra empresas ou pedir renegociação de dívidas.

HISTÓRIAS Do LUAR
Luarlindo Ernesto

A

A benção do
governador
NN O governador Wilson Wit-

zel abona a ficha de filiação
da pré-candidata à prefeitura do Rio de Janeiro, juíza Glória Heloiza, ao PSC na
próxima segunda-feira, na
sede do partido, no centro
da cidade.

LOTERIAS
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Da gripe espanhola
à chinesa em 102 anos
China vive o ano do rato. Nada
contra. Mas o Ocidente tá pegando a rebarba do que, digamos de
brincadeirinha, o mais recente produto de exportação: o novo coronavírus.
Lembram (desculpem os mais novos)
da gripe espanhola, de 1918? Uma das
maiores pandemia do mundo. Nada mais
foi do que a nossa conhecida Influenza
- ou esticada do H1N1 - que matou entre
50 e 100 milhões de pessoas.
Nosso velho planeta, plano ou redondo,
tá meio prejudicado. Temporais matam,
degelo causado pelo efeito estufa, a guerra do petróleo, a queda das bolsas, com
marolas ou crises pequena, o desemprego
dormindo com o povo, o fake news rondando nossas vidas... Enfim, virou o Samba do
Crioulo Doido, que Sérgio Porto inventou em
1966 sendo reeditado na “atual conjuntura”,
tema-enredo do saudoso companheiro.
Viram o que acontece na Itália? Um país
com a população mantida em cativeiro, na
marra, para evitar a propagação - já alta do vírus e já sem leitos de UTIs para todos
os doentes. Em Madri, na Espanha, o Covid-19 já fechou escolas, universidades e o
Congresso. Um deputado foi atingido pela
doença. Na França, a coisa tá piorando.
Outros países do velho mundo, a Alemanha, por exemplo, tá em estado de alerta

Medo de
coronavírus
na Câmara

seria difícil. O mesmo em SP, ou BH, Porto
Alegre e etc e tal.
Ou, como, as autoridades sanitárias
proibirem a ida à praia? Nada de aglomerações ! Imaginem, um final de semana,
temperatura nos 40°, as praias da Zona
máximo e a Premiê Angela Merkel falando
Sul, ou Oeste, vazias.? Lembrei de um
em fechar fronteiras. Nos Estados Unidos, o detalhe: o homem branco, na chegada ao
medo tá geral em plena campanha eleiBrasil, trazendo simples resfriados, dizitoral. As bolsas de valores estão catando
mou milhares de índios. Até dor de dendólares. O petróleo, que andava paralelo ao tes andou matando - que exagero. Mas,
dólar, veio na contramão e foi motivo de bri- vamos ao que interessa...
ga entre americanos e árabes, derrubando
Nesses tempos de mudanças, enquanto
os preços e sacudindo ainda mais o planeta. as milícias e traficantes de várias facções
Bem, calma amigos. Vou chegar no Bralutam entre si, vamos vivendo nas marosil. Falta pouco. Eu ainda nem cheguei no
las da vida, com poucos casos (?) de coParaguai! Parece que a terra ficou de ponta ronavírus, que ainda não matou ninguém
cabeça, mudando o ritmo da rotação. Até a em nossa terra, e ficamos acabando com
Mundo louco: até ex-jogador estoques de álcool gel, máscaras hospitalares e até papel higiênico. Desconfio que,
de futebol tentou ser
em pouco tempo, as milícia vão vender
paraguaio, falsificado
esses produtos Mas, vamos lavar as mãos
com água e sabão. Andamos nos ônibus,
trens, barcas e supermercados lotados,
cerveja, a bebida mais velha e mais consuusamos métodos caseiros para curar
mida no universo, tá matando. A Índia, o
doenças - resfriados, então, tem centenas
país que em breve será o mais populoso, tá
de receitas da vovó, incluindo os chás - E o
arriada com a doença. Irã, meu Deus, passou mundo continua de cabeça para baixo.
dos mil mortos.
O corona chegou ao Brasil definitivaO ópio do povo, o futebol, tá meio premente, como afirmam as autoridades. Não
judicado mundo afora. Quantos países
acabamos com a geosmina e já entramos
suspenderam campeonatos ou estão
de mergulho no Covid-19. Mundo louco: até
proibindo a presença dos torcedores duex-jogador de futebol tentou ser paraguaio,
rante os jogos? Aqui, no Rio, tais medidas falsificado. No Paraguai tem arruda e álcool
correriam risco de não dar muito certo.
em gel ?
Para manter o Maracanã sem torcedores
Coluna publicada aos sábados
- em um Fla X Flu imaginário - também

QUINA 5219
06 - 08 - 10 - 53 - 54
Quina - Não houve acertador
Quadra - 120: R$ 5.246,67
Terno - 8.710: R$ 108,69
Duque - 183.340: R$ 2,84
LOTOFáCIL 1940
01 - 05 - 08 - 10 - 11
12 - 13 - 15 - 17 - 18
21 - 22 - 23 - 24 - 25
15 acertos - Não houve acertador
14 acertos - 555: R$ 1.660,67
13 acertos - 23.190: R$ 25,00
12 acertos - 238.738: R$ 10,00
11 acertos - 1.294.567: R$ 5,00
LOTOMANIA 2056
02 - 06 - 13 - 14 - 18
20 - 25 - 27 - 38 - 54
59 - 60 - 61 - 67 - 68
76 - 77 - 83 - 86 - 96
20 acertos - Não houve acertador
19 acertos - 13: R$ 30.965,09
18 acertos - 124: R$ 2.028,96
17 acertos - 1.125: R$ 223,63
16 acertos - 6.257: R$ 40,20
15 acertos - 0: R$ 0,00
0 acerto - 26.559: R$ 9,47

TELEFONES
Polícia
Bombeiros
Samu
Defesa Civil
Central Prefeitura
Disque Denúncia

190
193
192
199
1746
2253-1177

