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Sobre o blog 

OBlogda Tunna daCokmadefendea 
drverSldade, mas não esconde sua 
preferenaa pela democrac~ pelo RIO. 
pelo samba. pelo Flamerw>, pelas 
áJvores, pelos bichos, pelo feijão com 

arroz e pela ITUSClgenação - mo 
necessanamenle nesta ordem 

Sobre os autores 
ANCELMO GOlS 

Ancelmo GOlS, 66 anos, é, 
modéstla a pane, 5er8lparlO de Frer 
Paulo, casado com T!na, pai de Antonio 
e 81<1, mó de Caro/, FrancISCO e Rosa 
Gosta de carne do sol, carnaval, cuscuz 
de milho. hvros IoogrãflGOS e suco de 

,m'" A ANAClÁUOIAGUl MARÃES 

Edi!u:a do b/og. Ana 
Cláudia GulfT\arães,jOOlai!sta, trabalha 
com AnceImo Gmsdesde que ele 
chegou ao prnaL Ganhou o PrêmIO Tlm 
lopescom a reportagem Mulheres no 
Trafuo, ao lado 00 JOrllahsta Eduardo 
Auler. Repõm.'r em tempo If'ltegral 

DANI EL BRUNET 

Pós-graduado em Anãfise 
de Poliocas PUblicas, pelo In~ltU!o de 
Ecooorrna da UFRJ. DarueI Brunel to. 
finalista do PrêmIO Embrmel com a 
sêne"Crise na saiJde', que revelou que 
8,6 pessoas morrem. por d~ nas CTIs 
da rede estadual 

TlAGO ROGERO 

Jornalista, milleifO radicado 

no RIO, trabalhou em O Estado de S. 
Pauloe Bardtlews FM 

Em destaque 

De jornalão britânico: 
Brasil realiza a maior 
operação militar de 
sua História 
POR ANCEUIO GOIS 

Tony Ramos terá 
programa de 
entrevistas; saiba 
quem será o primeiro 
convidado 

Museu Nacional abre 
exposição inédita de 
peças da imperatriz 
Teresa Cristina 

Justiça nega pedido 
de Eike Batista, que 
queria trancar ação 
penal contra ele 

POR NlCELMO GOlS 

Medo do zika: 
brasileiro chega à 
China e passa por 
'triagem médica' após 
desembarcar 
POR NlCH 1IIO GOlS 

Conhecido 
criminalista pediu R$ 
5 milhões para 
defender empreiteiro 
na Lava-Jato 

POR NlCH 1IIO GOlS 

Cunha demora a começar processo de 
formação de comissões permanentes 
POR ANoC ELMOGOIS 

o Brasil parou 

Veja como o caos político está travando também a Câmara dos Deputados Até 

agora ni:io começou o processo de formação das comissões permanentes da Casa 

No passado recente, como lembra a FGVIDAPP, este tipo escolha era feita logo no 

InícIO do ano leglslalIvo 

Companh f '# g, 

l eia também 

Atri z fu ra fi la de posto do Rio é eleito o melhor 
Detran na Barra destino no Brasi l 

A 126 dias dos Jogos, 
parte dos ingressos ainda 
será impressa nos EUA 
POOlllaudOGJIS --

Teste de Nível Grátis 
Faça Gratuitamente o Teste de Nível de Inglês 

da EF Englishtown. Acesse 
• o -

1 COMENT AR 10 

Os.comenlários ","o!lf! res.porlsat>ilidadil exclusiva de .. us aulmes e não repre .. ntam li oplni." deste si"'. Se .ohar 
al9oquevioleos lermos de u.o.denu""ie L",a a. peroun"'. mais frequentes paro saber"que é impropr;oou 
lfe9al 

Este conteúdo MO recebe mais comerruirios. 

D.e nrique Mendes 
~"~ 

Cunha (do qual Mo sou defenSOr) agiu COrTNamente. As comissôes permanentes ~o 
dlstrlbufdas (Onforme o lamanho das ban{adas dos partidos na C.1mara. Com a 
janela de transfer~ncia, que se encerrou na sexta-feira (18), as bancadas foram 
definidas Agora ~ possfvel saber o número de (Omissoes que cada partido terá 
direito. Boa semana! 
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ASSINE .IA CEI'fll!Al E-MAL v ENn!AR > 

A turma da coluna 
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De Gari a Técnico da Receita 
Federal - Como ele conse
guiu? 

ESPORTES ULTIMAS 


