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LLa alerj aprovou ontem, em primeira
discussão, projeto de lei que institui o
cartão da pessoa com deficiência
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LLFIGURÕES DO CARNAVAL DÃO FORÇA

HISTÓRIAS
Da vida Real

Carro novo tira
aposentado do sufoco
Mauricio BAZILIO/Divulgação

Desfile aberto
Riotur vai analisar proposta da Lierj para Série A

U

Daniel Castelo Branco

m dia depois da Liga das
Escolas de Samba do Rio
(Lierj) anunciar que
pretende não cobrar ingressos
nos desfiles da Série A em 2020
a fim de garantir a subvenção
municipal, a Riotur assegurou
que se reunirá com a Liga nos
próximos dias. “Respeitamos
os interesses das Ligas e vamos
nos reunir em prol de resultados proveitosos”, afirmou Marcelo Alves, presidente da Riotur. A novidade repercutiu
entre figurões da folia.
O atual campeão pela ManO aposentado Édson Real ganhou um carro no Rio de Prêmios gueira Leandro Vieira, também Carnavalesco Leandro Vieira apoia a entrada franca na Série A
carnavalesco da Imperatriz
Leopoldinense, que desfilará
Édson Pires Martinelli Real, manda para o universo”.
Casado com Flor e pai de dois na Série A, apoia a proposta. “A tem essa picuinha com o Carna- de 50 anos de experiência, o dide 64 anos, é aposentado e precisa trabalhar para comple- filhos, Luciana e Diego, Édson ideia de abrir os portões é ma- val. Mas vamos vencer, ele passa, retor de Carnaval Laíla destacou que a Liesa precisa avaliar
mentar a renda da família, as- conta que é fã do Rio de Prêmios ravilhosa, mas o prefeito pode o samba continua”, diz.
Para Neguinho da Beija- a medida. “Não sei se é o camisim como um número cada vez desde o início da venda do bilhe- usar isso para se favorecer nas
Flor, a medida é positiva. “Se o nho. O samba precisa se unir.
maior de brasileiros. O dado é te, há“mais de uma década”.“Ve- eleições”, criticou.
Baluarte da Portela, Tia Suri- prefeito ceder verba considerá- O que Crivella está fazendo é
comprovado pelas estatísticas mos muita coisa duvidosa por aí,
do Instituto Nacional do Seguro mas com Rio de Prêmios a gente ca também é favorável à entrada vel, não há necessidade de co- covardia, o Carnaval dá muito
Social (INSS), que aponta que sabe que não é enganação. Sei de franca e critica Crivella. “Só ele brar ingresso”, disse. Com mais lucro ao município”.
70% dos aposentados do país pessoas aqui do bairro que tamrecebem um salário mínimo, bém foram premiadas”, conta.
LLBRÁS DE PINA
pois têm o benefício por idade,
e não por tempo de contribuição, que paga valores maiores.
‘Agora
Morador do Engenho Nopago as
vo, na Zona Norte, Édson não
estava conseguindo honrar
minhas
com todos os compromissos,
despesas
até que ganhou uma ajuda de
Ladrão de carga pulou no valão para tentar escapar
ouro. Quer dizer, a ajuda é na
tranquilo’
Reprodução/Internet
verdade vermelha, tem quatro
rodas e está com aquele cheiro
m homem foi preso, em sobre o roubo do veículo que
gostoso de carro novo.
flagrante, na comunida- transportava uma carga de ali“Estava assistindo ao pro“Ganhei um carro 0 km do
de Cinco Bocas, em Brás mentos por volta de 6h da maRio de Prêmios e assim posso grama, mas saí da sala antes de de Pina, na Zona Norte, na ma- nhã. O motorista do veículo e
trabalhar como motorista de ver meu nome. Foi meu sobri- nhã de ontem. Maicon Dou- o ajudante também foram seaplicativo. Agora consigo pa- nho que ligou para dizer que glas Silvano Ramos, de 23 anos, questrados na ação.
gar todas as minhas despesas eu tinha ganhado”, relembra, que não tem as duas mãos, foi
Os agentes foram até a cotranquilo. Antes estava no su- emocionado.
capturado após se jogar em um munidade e conseguiram recuÉdson conta que, depois da valão para tentar fugir da polí- perar o caminhão e o material
foco”, conta o aposentado.
Meu sonho é poder ajudar surpresa, foi ao programa do Rio cia. Segundo a Polícia Militar, roubado, avaliado em R$ 16,5
minha família, amigos próxi- de Prêmios na Record TV Rio ele estava envolvido no roubo mil. As duas vítimas foram resmos e poder conhecer o mun- com a família.“Uma coisa fantás- de um caminhão de carga.
gatadas sem ferimentos. Todos
do. Ainda vou ficar milionário tica. Um dos programas mais aleDe acordo com a corpora- os envolvidos foram conduzipara realizar tudo o que dese- gres da TV. Foi emocionante e, eu ção, uma equipe do 16ºBPM dos à 21ªDP (Bonsucesso) para
jo. A gente recebe a energia que que já era fã, fiquei mais ainda”. (Olaria) recebeu a informação registro de ocorrência.
Homem foi preso em flagrante

Maneta era mão grande
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