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de tudo um pouco

LLA MILÍCIA ‘MÁFIA DO IPÊ’ ESTÁ POR TRÁS
DE QUEIMADAS NA AMAZÔNIA, DENUNCIOU A
ORGANIZAÇÃO ‘HUMAN RIGHTS WATCH’ (HRW)

jornaleiro jornalista

APOIO

Romulo Risso

TENHO 25 anos e sou jornaleiro há nove deles. Antes de ser jornaleiro, era estudante. Na minha profissão,
gosto de atender os clientes. Moro em Caxias, torço pelo Flamengo e, nas horas vagas, gosto de passear
de moto. No MEIA HORA, eu gosto de ler o caderno de esportes.
JOSÉ AUGUSTO FRAGA DE MATOS — Gramacho, Duque de Caxias

LL

LLEntrevista de Temer ao ‘Roda-Viva’

‘Não apoiei o golpe’
Declaração causou alvoroço entre políticos ena web

A

entrevista dada por Michel
Temer (MDB) ao programa Roda Viva, da TV Cultura, na segunda-feira à noite,
gerou fortes reações entre políticos e internautas. O nome do ex
-presidente apareceu ontem entre os assuntos mais comentados
do Twitter. Isso porque ele citou o
impeachment de Dilma Rousseff
(PT), em 2016, como“golpe”.
“Jamais apoiei ou fiz empenho
pelo golpe. Eu não poderia ser o
articulador de um golpe porque
chegaria muito mal no governo.
O Lula pleiteava trazer o PMDB
para impedir o impeachment e eu
tentei. Mas a movimentação popular era tão grande, tão intensa,
que os partidos já estavam mais ou
menos vocacionados para a ideia
do impedimento”, disse.“Apenas
assumi a presidência da República pela via, não só constitucional,

Reprodução / TV Cultura

Temer reclamou de sua prisão

como eleitoral, porque, quando a
senhora ex-presidente foi eleita,eu
também fui eleito”.
Uma conversa telefônica entre
Dilma e Lula, citada por Temer,
apareceu em vazamentos divulgados pelo jornal Folha de S.Paulo na
semana passada. Segundo anotações da Polícia Federal,Lula queria
“ser o parceiro de Temer”e prome-

teu tratar do assunto com Dilma.
A entrevista de Temer incomodou a militância virtual bolsonarista. “No fim das contas, ao afirmar que o impeachment de Dilma
foi golpe, Michel Temer apenas
provou que sempre foi aliado do
PT”,atacou Bernardo Kuster,youtuber de extrema-direita com quase 300 mil seguidores no Twitter.
Até Dilma se manifestou na rede social.“Michel Temer cometeu
ontem novo ato de sincericídio,no
Roda Viva. Admitiu que sofri um
golpe de Estado e disse que se Lula tivesse ido para o meu governo
não teria havido o impeachment”.
Temer também disse que sua
prisão, em março, não seguiu o
processo legal. E que a Operação
Lava Jato tenta “quebrá-lo psicologicamente” ao envolver sua
filha, Maristela, na acusação de
lavagem de dinheiro.

rapidinhas
CASO QUEIROZ

MP: foro especial para Flávio
LLO Ministério Público do
Rio deu parecer favorável
para que o senador Flávio
Bolsonaro (PSL-RJ) tenha
direito a foro especial na investigação que apura prática
de “rachadinha” na época em
que era deputado estadual.
O pedido feito pela defesa do filho do presidente Jair
Bolsonaro (PSL) alega que
o juiz Flávio Itabaiana de

Oliveira Nicolau, da 27ª Vara Criminal, não tem competência para julgar o caso,
já que o parlamentar teria o
benefício especial.
Quem assina o parecer do
Ministério Público é a procuradora Soraya Taveira Gaya,
que é da segunda instância e
não faz parte do grupo de investigadores que analisava os
dados de Flávio.

JUSTIÇA MANDA PAGAR R$ 385 MIL

A dívida do senador Romário
LLO senador Romário (Podemos-RJ) foi condenado a pagar
os aluguéis atrasados de uma
casa no Lago Sul,área nobre de
Brasília (DF).Na sentença da 7ª
Vara Cível, o senador terá que
desembolsar pelo menos R$

385 mil. A empresa responsável pela locação entrou na Justiça após o ex-jogador se recusar
a pagar o reajuste das mensalidades.Romário alegou que não
havia contrato assinado, mas
um acordo foi comprovado.

