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o novo 
aaudlo Matiz, advogado 

so com o grupo Lide e utilizou 
aeronave da FAB para seu des-
locamento. MICIIeI Temer tam-
bém usou avião da MB para 
deslocamento a Porto Alegrc 
no mês de janeiro." 

A equipe do procurador' 
geral da República Rodrigo 
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no TSE e que pode cassar 
o seu mandatos o presidente 
Michel Temer usou o discur-
so do anúncio no Plano Safra 
2017/2018 para tentar empre-
gar urna ideia de otimismo 
e reafirmou que está seguro 
de que permanecerá no carga 
«Vamos conduzir o governo 
até 31 de dezembro de 2018", 
disse para uma plateia de li-
deranças rurais e diversos po-
líticos que ocuparam o Salão 
Nobre do Palácio do Planalto, 

analisado à luz do inquérito 
instaurado pois Ocorreu, se é 
que ocorreu, em período an 

tenor à Presidência da Re-

pública, razão pela qual, de 
acordo com o artigo 86, pará-
grafo quarto da Constituição, 
não pode ser alvo de inves-
tigação. No etanto, indepen-
dente desse~ legal, 
nãõ *Onenhuma~ali-
dade m fato de o cidadão 
Michel Temer ter se deslo-
cado em um avião que lhe - 
foi emprestado- 
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- menos duas Õporttftddá-
des-naépoca,opeemedebista 
era vice de DUma. Uma das vi-
agens do casal relatadas nodiá-
r o foi entre Comandatuba, na 

ahia. e São Paulo. A outra foi ra Porto Alegre. No diário de 
o consta a anotação ?a-

rpflia sr. Michel Temer. 
Na terça-feira, ao ser questi-

&ado sobre as viagens1 à Pia-
rtaito havia informado que o 
d'ttão vice-presidente Michel 
temer não foi a Comandatuba 
41, janeiro de 201). Ele foi no 
inês de abril para compromis- 

O deputado federal Danilo 
l]orte (PSB) protodolou ontem 
4ão na Justiça Eleitoral con-
4a decisão do presidente na-
4onal do partido. Carlos Si-
*eira, que o destituiu da 

residência estadual da sigla, 
46s votação a favor da re-
f4rma trabalhista na Câmara 
segundo Dando, trata-se de 
"uru mandado de segurança 

4ncra uma medida autoritá- 

f
monocrática, sem emba-

mento lepfl O parlamentar 
afma qe uma «decisão pu-

a" no partido só pode ser 
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decisão autoritária, que não 
foi col~ sem dar o devi-
do direito ao processo legal, o 
direito de defesa do contradi-
tório. É unia decisão que não 
queria tomar, mas fui força-
do. Peço  anulação da decisão 
anterior e que faça o proces-
so da forma que tem que ser 
feito' argumenta Danilo, Ele 
alega ainda que a própria de-
cisão de ir contra as reformas 
do presidente Michel Temer 
(PMDB e a favor de eleições 
diretas não fazem parte das 
ôowicçóes de wpare- 
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éenfra destitulç&o 
Danilo Forte 
recorre à Justiça 


