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BRASIL

Temer recebeu ministros e
cientista político nesta tarde
Estadão Conteúdo

02/08/17 - 18h37

O presidente Michel Temer, que segundo auxiliares está acompanhando a votação na
Câmara dos Deputados, teve algumas agendas nesta tarde, de acordo com a última
atualização divulgada nesta tarde pelo Planalto. Neste momento, ele está reunido
com o cientista político Murillo Aragão. Às 16 horas, Temer recebeu o ministro dos
Transportes, Maurício Quintella e os deputados José Carlos Araújo (PR/BA) e Sebastião
Oliveira (PR/PE). Às 17h30, o presidente se reuniu com o ministro Blairo Maggi, da
Agricultura. Conforme a agenda o�cial, durante o dia de hoje, Temer recebeu 21
parlamentares em seu gabinete.

TÓPICOS AGENDA TEMER

Zé Ricardo diz que ainda não de�niu vagas no meio

O técnico Zé Ricardo tem duas dúvidas para escalar o Vasco para a decisão do Campeonato 
Carioca contra o Botafogo, domingo, às 16 horas, no Maracanã. Em entrevista coletiva …
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STJ nega habeas corpus contra ordem de prisão de Lula
O ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou nesta sexta-feira (6) 
habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a…

STJ nega habeas corpus de Lula

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou o pedido de habeas corpus da defesa de Lula, 
informou a assessoria do órgão nesta tarde.  O ministro Felix Fischer, do STJ, relator da La…

Consumo e geração de energia crescem 2% em março

O consumo e a geração de energia elétrica no Brasil cresceram 2% em março na 
comparação com o mesmo período do ano passado. Os números constam de boletim …

Libertação de Puigdemont, um duro golpe para a Justiça e o
governo espanhóis

A decisão da Justiça alemã de desconsiderar a acusação de “rebelião” contra o líder 
separatista catalão Carles Puigdemont supõe um duro golpe para a causa contra o …

Montadoras alemãs seriam as mais afetadas por tarifas da
China, diz estudo

Fabricantes alemãs com grandes operações nos Estados Unidos, como BMW e a Daimler, 
montadora da Mercedes-Benz, seriam mais afetadas pelas tarifas comerciais propostas …

Assaltos a bancos e ataque a delegacia fazem 15 mortos n…

Quinze pessoas foram mortas na quinta-feira quando uma quadrilha armada atacou dois 
bancos e uma delegacia de polícia em O�a, cidade do centro da Nigéria, informou a políci…

Con�ra detalhes da cela preparada pela PF para Lula em…

A Polícia Federal em Curitiba preparou uma cela especial para receber o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, que terá banheiro privativo e direito a duas horas diárias de banho de…
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