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Ação controlada,
delação e o grave

cenário político do país
O Brasil sofreu mais 

um duro golpe em sua 

vida política na noite do 

último 17 de maio

Mais uma delação ex-
plosiva pode mudar 
os rumos do país. O 

presidente Michel Temer foi 
gravado por um dos donos do 
grupo J&F, proprietário do 
frigorífi co JBS, falando sobre 
a compra do silêncio do ex-
-deputado federal Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ). As grava-
ções foram legais, pois trata-se 
de uma ação controlada, pre-
vista na Lei de Organizações 
Criminosas. 

Neste caso, a Lei determina 
que o Ministério Público pode 
decidir o momento de divulgar 
as informações contidas nas 
gravações, na medida em que 
as investigações vão avançan-
do. O processo de delação dos 
executivos da JBS teve acom-
panhamento eletrônico de 
cédulas de dinheiro, fi lmagens 
e gravações, forma excepcional 
de investigação policial. Essa 
ação controlada fez parte do 
acordo de delação, no qual o 
investigado terá benefícios, 
como um tempo menor de 
prisão ou mesmo a extinção 
da pena. 

O futuro próximo deve ter 
pedido de impeachment ou 
até mesmo a renúncia de 
Michel Temer. Nesse caso, o 
Brasil se tornará uma zona 
cinzenta.  Inicialmente tería-
mos uma eleição indireta e o 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, assumiria o cargo interi-
namente. Entretanto, não há 
condições morais e políticas 
neste momento de qualquer 
parlamentar envolvido na 
Operação Lava-Jato assumir 
o cargo de maior responsabili-

dade de nosso país. Temos um 
Congresso Nacional carcomido 
pela corrupção, são três quar-
tos de deputados e senadores 
envolvidos e investigados pelos 
mais variados crimes.

Ademais, não existe credibi-
lidade para Congresso Nacio-
nal eleger ninguém. Preciso 
pensar em alternativas, uma 
delas é uma Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) para 
alterar as atuais regras do jogo. 
Seria uma exceção neste terrí-
vel cenário, onde poderíamos 
pensar em eleições diretas.

Além de Temer, existem 
também acusações graves 
contra o senador Aécio Neves, 
que poderá ter seu mandato 
suspenso a qualquer momento 
pelas recentes revelações da 
delação de Joesley Batista, 
que entregou à Polícia Fede-
ral áudio em que o senador 
pede R$ 2 milhões para pagar 
seus advogados de defesa na 
Lava-Jato. O delator aponta 
ainda que a propina teria sido 
repassada para o senador Zeze 
Perrella. Trata-se de uma rede 
de corrupção que parece não 
ter fi m 

Essas delações e as próxi-
mas que virão ainda devem 
atingir muita gente graúda 
do BNDES, Caixa Econômica 
Federal, entre outros. Está se 
abrindo a caixa preta do Go-
verno Federal. Aguardemos os 
próximos capítulos desta triste 
página da política brasileira. 
Precisamos de ações rápidas 
e certeiras, mas também de 
serenidade para colocar o país 
nos trilhos corretos e começar 
a exterminar, de uma vez, os 
focos de corrupção que nos 
afundaram nesta crise.
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Direito Público e Eleitoral e sócio

do escritório Aith Advocacia.
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É o único item da pauta. 
Já amanhã (24) poderão 
ser votadas oito medidas 

provisórias que estão próximas 
do prazo de validade – elas per-
dem a vigência entre os dias 29 
de maio e 2 de junho.

O projeto do Senado, propõe 
uma transição para as isenções 
fi scais concedidas unilateralmen-
te pelos estados, com prazos que 
variam de 1 a 15 anos de vigência 
para as atuais isenções e incenti-
vos. Um convênio do Confaz po-
derá perdoar os créditos exigíveis 
decorrentes das isenções de ICMS 
concedidas, prorrogando-as por 
períodos que variam de acordo 
com o setor da economia. 

O projeto permite que esse 
convênio seja aprovado e rati-
fi cado com o voto favorável de 
um mínimo de 2/3 dos estados 
e 1/3 dos estados integrantes 
de cada uma das cinco regiões 
do País. Atualmente, é preciso 
haver unanimidade dos estados 
para aprovar incentivos. Ama-
nhã (24), os deputados podem 

O projeto propõe uma transição para as isenções fi scais concedidas pelos estados,

com prazos que variam de 1 a 15 anos de vigência.

A Comissão de Trabalho da 
Câmara aprovou proposta que 
regulamenta o exercício da pro-
fi ssão de auxiliar de farmácias e 
drogarias. Pelo texto, só poderá 
exercer a atividade o trabalha-
dor com nível médio completo 
e curso profi ssionalizante. Será 
exigido ainda do funcionário 
registro na Carteira de Traba-
lho que comprove o ofício em 
farmácias e drogarias. O texto 
aprovado é um substitutivo 
do deputado Daniel Almeida 
(PCdoB-BA) ao projeto do ex-
-deputado Policarpo e a outra 
proposta apensada. 

Segundo Almeida, “a aprova-
ção se justifi ca pelo mais alto 
interesse público, uma vez que 
ampliará a qualidade e segu-
rança dos serviços oferecidos 
à sociedade”. O substitutivo 
incluiu a obrigação de os au-
xiliares de nível médio terem 
curso técnico de nível médio 
na área e estarem inscritos no 
Conselho Regional de Farmácia 
da sua localidade.

A proposta retirou o detalha-

mento das atribuições do auxi-
liar, previstas no texto original, 
como a organização do ambiente 
de trabalho e o zelo pela ética 
profi ssional e comercial na ven-
da de produtos prescritos por 
profi ssionais da saúde. Outra 
responsabilidade do auxiliar 
de farmácias e drogarias, será 
orientar o consumidor sobre 
fórmulas, bulas, prescrição 
medicamentosa, indicação e 
contraindicação de tipos de 
remédios, nomes de laborató-
rios, distribuição, controle e 
conservação de medicamentos 
e de outros produtos correlatos.

A proposta retirou a previsão 
de os órgãos de saúde pública 
fi rmarem convênios com as en-
tidades de classe dos auxiliares 
de farmácias e drogarias para 
participação desses profi ssio-
nais em campanhas educacio-
nais de saúde e de vacinação. O 
projeto, que tramita em caráter 
conclusivo, ainda será analisado 
pelas comissões de Seguridade 
Social; e de Constituição e Jus-
tiça (Ag.Câmara).

Almeida: “proposta ampliará a qualidade e segurança dos 

serviços oferecidos à sociedade”.

Comissão pode 
votar mínimo de 
enfermeiros nos 
serviços de saúde

A Comissão de Assuntos Sociais 
do Senado pode votar, amanhã (24), 
projeto que regula o dimensionamen-
to do pessoal de enfermagem em 
serviços de saúde públicos e privados. 
A proposta recebeu parecer favorá-
vel, com duas emendas, do relator, 
senador Eduardo Lopes (PRB-RJ).

A medida foi sugerida FNE e en-
campada pela Comissão de Direitos 
Humanos, que assumiu a autoria do 
projeto. Ao justifi car a iniciativa, a 
FNE não só apontou o subdimensio-
namento das equipes de enfermagem 
nos serviços de saúde, mas também 
responsabilizou essa circunstância 
pela sobrecarga de trabalho para 
o pessoal da área. Os argumentos 
convenceram o relator na CAS a 
recomendar a aprovação do projeto. 
“O adequado dimensionamento das 
equipes de enfermagem é louvável do 
ponto de vista tanto da proteção dos 
trabalhadores dessa categoria profi s-
sional, quanto da garantia da qualida-
de do serviço prestado ao paciente”, 
avaliou Lopes. Assim, estipula-se a 
competência para o Conselho Fede-
ral de Enfermagem estabelecer, por 
meio de regulamento, parâmetros 
mínimos para dimensionar o pessoal 
de enfermagem necessário nos ser-
viços de saúde públicos e privados 
(Ag.Senado).

Uso de animais 
em testes de 
cosméticos é 
tema de debate

A proibição do uso de ani-
mais em testes na indústria de 
cosméticos, higiene pessoal 
e perfume será debatida em 
audiência pública da Comissão 
de Meio Ambiente do Senado 
amanhã (24). A iniciativa é 
do relator da proposta na co-
missão, senador Jorge Viana 
(PT-AC).

De acordo com o projeto da 
Câmara, os testes em animais 
somente serão permitidos em 
produtos com ingredientes que 
tenham efeitos desconhecidos 
no ser humano e caso não 
haja outra técnica capaz de 
comprovar a segurança das 
substâncias.

Para participar da discussão, 
foram convidados o coordena-
dor-geral de Saúde e Biotecno-
logia do Ministério da Ciência 
e Tecnologia, Luiz Henrique 
Mourão de Canto Pereira; 
o presidente da Associação 
Brasileira de Higiene Pessoal, 
Sérgio Pompilio; o diretor do 
Departamento de Pesquisa e 
Toxicologia da Humane Society, 
Troy Seidle, e a diretora técnica 
do Fórum Nacional de Proteção 
e Defesa Animal, Vânia de Fáti-
ma Plaza Nunes (Ag.Senado).

Assistentes sociais, que parti-
ciparam ontem (22) de audiência 
pública na Comissão de Direitos 
Humanos do Senado, denunciaram 
desmonte progressivo dos serviços 
previdenciários de reabilitação 
profi ssional e do Serviço Social no 
INSS. Eles criticaram a intervenção 
da Associação Nacional de Médicos 
Peritos (ANMP) no desenvolvi-
mento das ações do órgão.

Segundo os assistentes, essa 
ingerência tem prejudicado o 
funcionamento da própria insti-
tuição e afetado o conjunto dos 
trabalhadores do INSS, em especial 
os que atuam na área de Saúde do 
Trabalhador. Edivane de Jesus, re-
presentante da Comissão Nacional 
dos Assistentes Sociais, afi rmou 
que se discute a substituição de 
servidores por terceirizados e até 
estagiários.

“Não interessa à gestão que exis-
ta um serviço como a assistência 
social. Não se trata de corporati-
vismo, mas de garantir um serviço 
que é direito do trabalhador”, disse.

Os assistentes sociais afi rma-
ram que o governo, por meio de 
portarias, tem retirado direitos 
dos trabalhadores. Eles também 
criticaram a MP 739/16, que criou 

Os assistentes sociais do INSS afi rmaram que o governo tem 

‘retirado direitos dos trabalhadores’.

Horas após seu partido 
(PSB) anunciar ofi cialmente 
que estava deixando a base 
aliada do governo do presiden-
te Michel Temer, o ministro 
de Minas e Energia, Fernando 
Coelho Filho, seguia despa-
chando normalmente em seu 
gabinete, em Brasília. O PSB 
vem cobrando que Coelho Fi-
lho deixe o cargo desde que as 
delações premiadas dos donos 
e executivos da JBS vieram a 
público, na última quinta-feira 
(18). Apesar da crescente 
pressão de segmentos da 
legenda, Coelho Filho ainda 
não deixou claro se entregará 
o cargo ou se permanecerá, à 
revelia da decisão do partido. 

Assessores próximos dele 
não se arriscam a antecipar 
os próximos passos do político 
pernambucano, fi lho do atual 
senador e ex-ministro da Inte-
gração Nacional do primeiro 
governo Dilma, Fernando 
Bezerra Coelho.

No sábado (20), Coelho Fi-
lho foi o único fi liado ao PSB 
a comparecer a um almoço no 
Palácio da Alvorada, logo após 
o presidente Temer anunciar 
que as acusações do dono da 
JBS, Joesley Batista, não o 
levariam a renunciar ao cargo. 

Ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho.
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Câmara pode votar projeto que 
regulariza incentivos fi scais dos estados
O Plenário da Câmara realiza hoje (23) sessão extraordinária para votar o projeto que convalida 
isenções concedidas no âmbito da guerra fi scal entre os estados

votar a MP 755/16, que permite 
ao governo federal repassar 
diretamente a estados e muni-
cípios dinheiro do Fundo Pe-
nitenciário Nacional (Funpen) 
sem o uso de convênios. 

De acordo com o projeto de lei 

de conversão do senador Ricar-
do Ferraço (PSDB-ES), a partir 
de 2020, o repasse direto de re-
cursos do fundo para os estados 
e o Distrito Federal será de 40% 
da dotação orçamentária e não 
mais de até 10%, como estava 

previsto na MP original. Esses 
repasses, a título de transferên-
cia obrigatória, serão maiores 
em 2017 (até 70% dos recursos), 
diminuindo progressivamente 
em 2018 (até 45%) e em 2019 
(até 25%) (Ag.Câmara).

Após PSB deixar base aliada, 
Coelho Filho continua ministro

No mesmo dia, o ministro 
pediu até 48 horas para anun-
ciar à Executiva se fi ca ou não 
no cargo. Agora, encerrado o 
prazo, ele estaria aguardando 
o resultado de uma reunião das 
bancadas do partido na Câmara 
e no Senado, segundo fontes 
do partido. Em nota divulgada 
ontem (22) nas redes sociais, 
o diretório nacional do PSB 
voltou a mencionar a hipóte-
se de expulsar Coelho Filho, 
após a conclusão do processo 
disciplinar instaurado pelo 
Conselho de Ética, quando o 
ministro se afastou do cargo, e 
retornou a Câmara para votar 
a favor das reformas trabalhista 
e Previdenciária, contrariando 
decisão do partido.

“As deliberações da Co-
missão Executiva não podem 
ser, em hipótese alguma, 
disputadas ou relativizadas 
por qualquer dos integrantes 
do partido, dado o cenário em 
que ocorreram e a unanimi-
dade de que foram objeto”, 
diz a nota. “A sanção, que 
eventualmente se venha a 
aplicar, terá por fundamento, 
não apenas a infringência de 
disposições partidárias, mas 
a insensibilidade política para 
com as urgências dos segmen-
tos populares”, acrescentou 
o PSB. Nesta nota, o partido 
é mais enfático, ao afi rmar 
que, enquanto instituição 
partidária, “nunca integrou o 
governo” (ABr). 

Servidores do INSS denunciam 
‘desmonte progressivo’ do órgão

uma força-tarefa para rever bene-
fícios previdenciários. Os médicos 
recebem R$ 60 por perícia realizada 
dentro do chamado “pente-fi no”. 
Conforme denunciaram, em muitos 
casos tem se dado prioridade ao 
atendimento das revisões em vez 
da fi la normal de perícias.

Segundo Thaize Antunes, dire-
tora do Sindicato dos Servidores e 
Trabalhadores Públicos em Saúde, 
o presidente da ANMP, Francisco 
Cardoso, negociou com o governo a 

implementação da medida. “Pente 
fi no é utilizado para retirar piolho, 
um parasita. Não achamos que tra-
balhadores são parasitas. Parasitas 
são aqueles que se colocam do 
lado da elite por míseros 60 reais, 
cortando direitos dos trabalhado-
res”, disse. 

A Comissão de Direitos Huma-
nos é presidida de pela senadora 
Regina Sousa (PT-PI). O debate foi 
proposto pelo senador Paulo Paim 
(Ag.Senado).

Regulamentação
de auxiliar de

farmácia e drogaria

Pagos4all – Instituição de Pagamento Ltda.
CNPJ Nº 19.250.003/0001-01 - NIRE 35.2.2799838-2

Edital de Convocação
Ficam os Senhores Sócios convocados para reunião de sócios na sede social, em 31 de maio de 2017, às 11:30 
horas, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) proposta de dissolução da Sociedade; (b) nomeação de 
Liquidante; (c) aprovação do balanço de encerramento de atividades; (d) destinação dos resultados apurados no 
período; (e) apreciação do Instrumento Particular de Distrato Social e Extinção da Sociedade; e (f) outros assuntos 
de interesse geral. André Augusto Boesing – Sócio Administrador (Diretor Presidente)

Procedimento Comum nº: 0121663-98.2009.8.26.0001 Classe: Assunto: Procedimento Comum -
Obrigações Exequente Sociedade Beneficente São Camilo Executada: Nome da Parte Passiva
Principal<< Campo excluído do banco de dados >> Edital de Intimação, Com Prazo de 20 Dias. Proc.
Nº 0121663-98.2009.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional I -
Santana, Estado de SP, Dr(a). Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva, na forma da Lei, etc. Faz
Saber aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de Intimação da(s) Executada(S)
abaixo relacionada(S), expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório,
processa(m)-se os autos da ação Cumprimento de Sentença que lhes move Sociedade Beneficente
São Camilo. Encontrando-se a(s) executada(a) em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua
Intimação, por edital, da penhora realizada sobre as quantias bloqueadas pelo Sistema BACEN JUD,
no valor de R$ 719,97, por intermédio do qual fica(m) intimada(s) de seu inteiro teor para, se o caso,
apresentar Impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do
prazo de 20 dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro
ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na forma
da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de janeiro de 2017.       (23 e 24)

Citação Prazo 20 dias Proc.  0174903-59.2010.8.26.0100 O Dr. Renato Acacio de Azevedo Borsanelli,
Juiz de Direito da 2ªVC da Capital/SP, Faz Saber A Soares & Campos Construções Ltda, na
pessoa do sócio Ricardo Audino Campos, Cnpj Nº 08.405.965/0001-76 e outros. que  Plano
Pitangueira Empreendimentos Imobiliários Ltda   lhe ajuizou ação Declaratória de Inexibilidade de
Título Cumulada Com Pedido De Indenização, objetivando a sustação definitiva do protesto  indicado
sob o número de protocolo 0238-7, de 20/07/2010, do 10º Tabelionato de SP, referente a  duplicata
mercantil nº 25, no valor de R$ 9.700,00, com a condenação da requerida ao pagamento de
indenização pelos danos causados, custas processuais e demais cominacôes legais. Estando a
requerida em lugar ignorado, foi determinada a citação por edital, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra. Não sendo contestada a ação, o
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, Por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e Passado nesta cidade de São Paulo,
aos 05 de Dezembro de 2016.                                                                                                        (23 e 24)


