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DISPUTA
■ O escolhido de Temer para o Ministério da Justiça é o

vice-procurador geral da República José Bonifácio Borges
de Andrada, mas a bancada do PMDB na Câmara, aliada a
deputados de outros partidos, pressiona Temer para
indicar o advogado e deputado Osmar Serraglio (PR).
Temer faz contas e equação: como não desagradar a parte
da base da qual depende a governabilidade caso nomeie o
advogado do MP. Pesa a favor de Bonifácio o cenário
judicial-policial: com um representante do MP no MJ, o
presidente sinaliza que pretende fortalecer a Lava Jato.

Peso dois
■ Bonifácio

é outro nome
tucano para a pasta. Ele
foi advogado-geral da
União em parte do governo FHC e advogado-geral
do governo de Minas na
gestão Aécio Neves.

Cofrinho
■O

MEMÓRIA DO DIA

LOTERIAS
ARQUIVO O DIA

SOBE E DESCE

AVISO
■ ATÉ O FECHAMENTO desta

edição, a Caixa Econômica ainda
não havia divulgado o resultado
e o rateio da Mega-Sena, da
Lotomania, da Timemania, da
Dupla Sena e da Quina.
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Em nova investida da família Facebook, aplicativo lançou a ferramenta ‘Status’, que permite a publicação de fotos e textos que ‘se
autodestroem’ em 24 horas.
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principal motivo para
recusar ser ministro da
Justiça foi o alto número
de contratos milionários
em seu escritório, os quais
dependem da defesa do
próprio Carlos Velloso.

com os servidores públicos não sindicalizados. A
Portaria 1, do último dia
17, ordena a cobrança da
contribuição sindical de
todos os funcionários públicos das três esferas —
federal, estadual e municipal. Deve haver avalanche de ações.

2018, não
■O

boato foi tamanho na
alta roda que João Doria
foi chamado pelo governador Alckmin no Palácio.
Quis ouvir do prefeito
que ele não é candidato a
presidente. Em 2018.

Rasgando o bolso
■O

ministro do Trabalho,
Ronaldo Nogueira, comprou uma senhora briga

Os tucanos
■ Presidente

do PSDB do
estado, o federal Otávio
Leite enviou mensagem
ontem para os quatro deputados tucanos da Alerj
e para tucanos nacionais
— entre eles Aécio — dizendo que não é seu perfil
enquadrar a bancada sobre a votação do caso Cedae. Os tucanos votaram
contra. A posição pessoal
de Otávio é a favor. Considera que é inevitável a privatização para sanar as dívidas. E a favor da obrigação das contrapartidas
dos estados na solução para a crise.
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SNAPCHAT

Plataforma, que já foi a quarta
mais baixada no Google Play Brasil, segue em vertiginosa queda
— hoje é a décima. Concorrência
avança nas postagens efêmeras.

MAPA DO TEMPO

Quase não dava para perceber, mas os modelitos da
turma da foto eram feitos de papel-crepom. Todos
estavam preparados para o banho de mar à fantasia que acontecia na Praia da Bica, na Ilha do Governador. Tradição nos anos 1950 e 1960, a farra na
areia era animada por uma banda e terminava na
água. A roupa de banho era estrategicamente usada por baixo da fantasia. O ano era 1965.

PREFEITURA: IMPASSE JURÍDICO
■ APrefeituraparecenãofalaramesmalínguaqueaJustiçaeo

MinistérioPúblicoEstadual.AProcuradoria-GeraldoMunicípio
entrouemcontatocomacolunaparacontestaranota
publicadaontemquerevelouqueaprefeituranãoenviouao
MPocronogramaparainstalaçãodear-condicionadoem
todososônibusdafrota.Audiênciaparatratardoassuntoestá
previstaparahoje,às16h,na8ªVaradeFazendaPública.
Em nota, a prefeitura disse ao Informe que o cronograma
foi enviado anteontem, às 16h, “dentro do prazo de 48 horas
antes da audiência, conforme determinado pela Justiça.”
Ocorre que, para a própria Justiça, não é bem assim.

Segue
■ Duas certidões anexadas

ontem ao processo virtual,
no site do Tribunal de Justiça, contrariam a versão
da prefeitura. “Não foi juntado aos autos até esta data, tendo decorrido o prazo de 48 horas antes da
próxima audiência (...)
apresentação, pelo Município RJ, de um cronograma
de urgência para a climatização de frota de ônibus.”

Deputado cobra CPI
■ Eliomar Coelho (Psol) co-

brou do presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Picciani (PMDB), uma
data para a instalação da
CPI que investigará isenções fiscais concedidas pelo estado. Resposta de Picciani: “Brevemente”.

Fica
■ Correligionários de Jânio

Mendes (PDT) pedem sua
expulsão do partido — ele
foi o único pedetista a votar a favor da privatização
da Cedae. Mas ele fica. Tem
apoio de gente graúda.

Não sabe se fica
■ Já

Anthony Garotinho,
que chegou a dizer a aliados que deixará o PR, con-

vocou reunião com 200
correligionários para depois do Carnaval. Só então vai bater o martelo.

Clima quente
■ Paulo

Ramos (Psol) chamou o ministro do Supremo Luiz Fux de “Luiz Fodase”, ontem, no plenário da
Alerj. Isto, por não ter concedido liminar que permitiria ao estado antecipar a
contratação de empréstimo. Coube a Átila Nunes
(PMDB) sair em defesa do
magistrado. “Ele tem feito
o que pode para ajudar.”

Na Europa
■ Secretário

de Ciência,
Tecnologia e Desenvolvimento Social, Pedro Fernandes (PMDB) passa dez
dias na França para apresentar trabalho de doutorado em Gestão. A viagem
no momento difícil foi
contestada em página de
servidores estaduais. A licença é não remunerada.

Na África
■ A Câmara Municipal au-

torizou o prefeito Marcelo
Crivella a viajar para o exterior no Carnaval. O vereador Reimont (PT) foi o
único a votar contra.

