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DIPLOMACIA O TEXTO AINDA COMPAROU OS CURRÍCULOS DOS EMBAIXADORES ANTERIORES NOS ESTADOS UNIDOS

JUSTIÇA

PGR prorroga
Lava Jato por
mais um ano
OPERAÇÃO. A procuradora-

geral da República, Raquel
Dodge, anunciou nesta
segunda que prorrogou
por mais um ano os
trabalhos da força-tarefa
de procuradores que
atuam na Operação Lava
Jato no Paraná.

JUSTIÇA

STF autoriza
que doleiro
falte à CPI
DECISÃO. O ministro

do STF Celso de Mello
autorizou nesta segundao doleiro Dario Messer
a deixar de comparecer
à sessão da CPI do
BNDES na Câmara dos
Deputados, marcada para
esta terça-feira.
o pedido de
EE“defiro
medida liminar nos
precisos termos expostos
nesta decisão”
Celso de Mello
Ministro do STF

MPF entra com ação contra
Eduardo como embaixador
A ação do MP pede por análise de critérios técnicos para o cargo, sem citar laços de
parentesco, como é o caso do deputado federal, filho do presidente Jair Bolsonaro
BRASÍLIA
Das agências
@jornalovale

O MPF-DF (Ministério Público Federal no Distrito Federal) entrou com ação civil
pública contra a indicação
de Eduardo Bolsonaro para
a embaixada do Brasil em
Washington, nos Estados
Unidos.
A ação do MP pede por análise de critérios técnicos para
o cargo, sem citar laços de
parentesco. “Não pode ser
qualquer mérito ou qualquer
serviço a justificar a indicação do cargo, mas sim méritos e serviços relacionados
à função que se irá exercer”,
diz o documento.
O texto ainda compara currículos dos embaixadores
anteriores com o do filho de
Jair Bolsonaro, destacando
que Eduardo só tem 4 meses
de experiência na área de
relações exteriores –ele é o
presidente da Credn (Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional) da Câmara dos Deputados.
A ação ainda diz que o posto
em Washington é 1 dos mais
importantes da diplomacia
brasileira, e que há “perigo
do dano caso se efetive a indicação de pessoa sem a preparação adequada para estabelecer intensas negociações
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Diplomacia. Eduardo Bolsonaro com o pai e com Donald Trump nos Estados Unidos no início do ano
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com agentes estrangeiros”.
Os procuradores também
afirmam que a escolha de pessoas sem condições técnicas
como diplomatas já ocasionou
repercussão negativa, como a
indicação do embaixador em
Cuba durante o governo Lula.
Em uma nota divulgada nesta segunda-feira, o Ministério
Público diz que o pedido foi
motivado pelo grande núme-

ANOS
tem o deputado federal
Eduardo Bolsonaro,
idade mínima para ser
embaixador do país

Toffoli defende
existência da
Lava Jato
AÇÃO. O presidente do STF,

Dias Toffoli, defendeu nesta
segunda-feira a atuação
da Operação Lava Jato e
disse que a operação só
existe porque é fruto da
institucionalidade, citando
leis sobre o combate à
corrupção.

.

REFORÇA MINISTRO, PORÉM, NEGA QUE SEJA PRIVILÉGIO

JUSTIÇA ELE TERIA INVADIDO TELEFONE DE AUTORIDADES

Governo quer Previdência
de militares sem mudança

Juiz nega
liberdade
para hacker

FUTURO. O ministro da Defe-

JUSTIÇA

ro de representações que foram protocoladas no órgão
questionando a possível indicação de Eduardo. O documento foi enviado à 16ª Vara
de Justiça.
A indicação de Eduardo Bolsonaro ainda precisa ser formalizada ao Senado Federal,
que fará a sabatina com o postulante e decidirá, em votação
secreta, se aprova ou não.

sa, Fernando Azevedo e Silva,
disse nesta segunda-feira que
espera que o Projeto de Lei
1645/2019, que trata da nova
Previdência dos militares, seja
aprovado sem alterações. “Espero que passe da melhor maneira possível, da maneira que
está”. A expectativa do governo é de que seja instalada amanhã, no Congresso, a Comissão Especial que vai analisar o
PL. “O Congresso é soberano.
As discussões vão começar
agora, mas foi um caminho
longo”, disse Silva destacando que o texto já foi acordado
com as forças armadas, com a

AÇÃO. O juiz Ricardo Leite,

Divulgação/TV Brasil

Militares. O ministro da Defesa

equipe econômica do governo
federal e com o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. Questionado se não via
como privilégio os termos do
PL que incluem manutenção da
integralidade do salário de servidores da ativa, discordou.

.

da 10ª Vara Federal de Brasília, negou, nesta segundafeira, pedido para soltar o
investigado Danilo Cristiano
Marques, um dos presos no
mês passado pela Polícia
Federal sob suspeita de in-

vadir os telefones celulares do
ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, e de
outras autoridades. A liberdade foi pedida pela Defensoria
Pública da União, que alegou
no processo que as acusações
contra Danilo não têm relação
com a quebra de sigilo das autoridades. Ao analisar o caso,
o magistrado entendeu que a
prisão do investigado é necessária para não atrapalhar as
investigações.

.

