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Senado não votará Medidas
Provisórias sem tempo para análise

discurso de paz de
Donald Trump, na realidade, passa pela guerra,
pois insiste em eleger o Irã, do
ramo xiita do islamismo, como
o inimigo principal dos Estados
Unidos e aliados na região. Não
houve nenhum aceno de paz
em direção ao Estado Persa
que passa por um interessante
processo de fortalecimento
de políticos moderados que
defendem uma maior abertura
para o ocidente. Então, por
que Trump não apoia essas
mudanças no Irã?
A resposta é que na política
externa predominarão os negócios, em particular, aqueles
que fortalecem o complexo
industrial militar norte-americano cujo interesse maior é
a venda de armas, em especial
tanques, artilharia, aviões, helicópteros, sistema de defesa
com mísseis e tecnologia de
segurança cibernética. Todas
essas armas foram vendidas
aos sauditas em negócios que
envolveram 110 bilhões de
dólares e que em dez anos
poderá atingir a cifra de 350
bilhões de dólares.
Coerente com essa doutrina,
o discurso de Trump buscou
estabelecer uma aliança informal ente os inimigos do Irã,
buscando inclusive o apoio de
Israel. É a implementação do
discurso simplista do “nós”
contra “eles”, recurso bastante utilizado por ditaduras,
regimes fascistas e populistas
que visa simplificar a realidade
e direcionar a ação contra um
inimigo comum. Essa política
só leva à radicalização, e, no
limite, busca eliminar fisicamente o outro.
O discurso do presidente
Trump omite questões fundamentais, como vociferar contra
o extremismo islâmico mas
ignorar o papel dos sauditas
na sustentação do radicalismo.
Todos os terroristas que atacaram o World Trade Center
em 11 de setembro de 2001
eram sauditas. Os sauditas
pertencem ao ramo sunita do
islamismo, e integram uma
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DEMISSÃO DE PARTE DOS FUNCIONÁRIOS
Empresa pretende reduzir a área de produção e cerca de 20% do quadro
de funcionários, como proceder com a demissão de parte dos funcionários? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
RECEBIMENTO DE COMPLEMENTO SALARIAL
Quando o funcionário se afasta pela previdência social e não recebe
o valor total do seu salário de contrato de trabalho, e a empresa
faz o complemento de salário por apenas 06 (meses) conforme
assegura na convenção, caso continue afastado, como proceder?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
LIMITES DE ATESTADOS PARA FISIOTERAPIA
Funcionário tem apresentado alguns atestados de fisioterapia
durante o horário de trabalho, a empresa deve abonar todos os
atestados médicos ou existe um limite para sessões de fisioterapia?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
FÉRIAS INDIVIDUAIS APÓS FÉRIAS COLETIVAS
Empresa concedeu 10 dias de férias coletivas para seus funcionários, pode conceder o restante dos 20 dias como férias individuais?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
DESCONTOS POR FALTAS E ATRASOS
Gostaria de saber se o adicional por tempo de serviço e outros adicionais
que são fixos, servem para a base de cálculo para desconto de atrasos
e faltas? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
VALE TRANSPORTE EM DINHEIRO
Empresa pode pagar na folha o auxílio transporte? Saiba mais
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
DESCONTO DE BENEFÍCIOS
Como proceder com o desconto de benefícios como: Refeição e Cesta-básica? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

Fundador: José SERAFIM Abrantes
11 3531-3233 – www.orcose.com.br

MP foi votada na noite
de quarta-feira (31) pela
Câmara e os líderes pediram a Eunício que a colocassem
em pauta no Plenário, porque o
texto perderia a eficácia a partir
de sexta-feira (2).
Eunício explicou que concordaria com a votação porque
houve unanimidade entre os
líderes, mas deixou claro que
não tornará a acontecer no
Senado a votação de matéria
sem que seja dada publicidade
e conhecimento aos líderes, à
Casa, à imprensa e ao país. Ressaltou que o Senado não será
“carimbador” de propostas,
sem tempo hábil para analisá-las. Ele disse que tem buscado
se entender com o presidente
da Câmara, deputado Rodrigo
Maia, quanto a essa questão.
“Tenho buscado entendimento com o presidente da Câmara,
que é um novo presidente, que

A

Eunício Oliveira explicou que concordou com a votação da MP
765/2016, mas deixou claro que isso não tornará a acontecer.

tem uma nova cabeça, que
tem um novo comportamento.
Hoje (ontem) eu troquei 22
mensagens com ele, porque
nós não podemos mais ficar

Serraglio
reassume
mandato
na Câmara

aqui, sinto muito para o governo, sinto muito para as partes
interessadas, sinto muito para
as categorias que têm interesse,
mas eu não sou carimbador de

matéria sem dar conhecimento.
Não farei isso uma segunda
vez”, disse Eunício.
“O sistema brasileiro, graças
a Deus, é democrático, mas é
bicameral. Não pode ser apenas
um lado. Nem pode ser só a Câmara que vai fazer lei no Brasil,
nem pode ser só o Senado que
vai fazer lei no Brasil. Nem a
Câmara pode ser carimbadora
do Senado, mas o Senado, enquanto eu for presidente, não
será carimbador da Câmara”,
assegurou o presidente.
Eunício disse ainda que,
como presidente do Congresso
Nacional, não abre mão de suas
responsabilidades e respeita
a Constituição e o Regimento
Interno do Senado. Ressaltou
ainda que a exceção não se
tornará regra. “Isso não vai ser
regra, não adianta chegarem
requerimentos outros aqui”,
concluiu Eunício (Ag.Senado).

Gilmar Mendes crítica inqúerito
que investiga ministros do STJ
O ministro Gilmar Mendes,
do STF, afirmou ontem (1º)
que o inquérito contra dois
ministros do STJ, investigados
por suposta obstrução da Lava
Jato, não terá nenhum resultado. Segundo ele, o único
objetivo é tentar intimidar a
atuação do STJ. No inquérito,
relatado pelo ministro Edson
Fachin, responsável pela Lava
Jato no STF, o MPF investiga
se a indicação do ministro
Marcelo Navarro, pela então
presidente Dilma Rousseff,
em agosto de 2015, teria sido
feita em troca de que o magistrado atuasse para garantir a
soltura de executivos presos
na operação.
As investigações foram motivadas pela delação premiada
do senador cassado Delcídio
do Amaral. Teriam atuado no
esquema o então ministro da
Justiça, José Eduardo Cardozo, e da Casa Civil, Aloizio
Mercadante, bem como o ex-presidente Lula e o ministro
do STJ Francisco Falcão, à
época presidente do tribunal.
Todos são suspeitos de tentativa de obstrução da Justiça.
“Esse inquérito vai chegar a
provar a obstrução de Justiça

O deputado Osmar Serraglio
(PMDB-PR) reassumiu ontem
(1º) seu mandato na Câmara
dos Deputados. O cargo foi
oficialmente retomado no fim
da manhã com o protocolo na
Secretaria-Geral da Mesa, pela
assessoria do parlamentar, da
documentação de sua exoneração do cargo de ministro da
Justiça. Serraglio volta à Câmara depois de recusar o convite
do presidente Michel Temer
para comandar o Ministério da
Transparência, Fiscalização e
Controladoria-Geral da União
(CGU).
Seu retono ao Congresso retira do cargo o suplente Rodrigo
Rocha Loures (PMDB-PR),
ex-assessor especial de Temer
flagrado pela Polícia Federal
(PF) carregando uma mala
com R$ 500 mil que, segundo
investigações, foi enviada pelo
empresário Joesley Batistas,
dono do frigorífico JBS, como
pagamento de propina. Com a
perda do mandato Loures perde
também o direito a foro privilegiado no Supremo Tribunal
Federal e deve responder às
acusações na primeira instância
(ABr).

Ministro Gilmar Mendes, do STF.

desses magistrados? É obviamente que não. Não vai provar.
Mas o inquérito está lá”, afirmou
Mendes. “Qual o objetivo deste
inquérito? É castrar iniciativas
do STJ, é amedrontá-lo. É esse
o objetivo.”
A manifestação de Mendes
se deu em plenário, durante
o julgamento em que o STF
discute a possibilidade de se
dar uma amplitude menor aos
foros por prerrogativa de função, numa interpretação mais
restrita do texto da Constituição. O ministro argumentou
que procuradores da República

STF: Alexandre de Moraes pede
vista sobre foro privilegiado
O ministro do STF, Alexandre
de Moraes, pediu vista ontem
(1º) do julgamento que pode
restringir o foro privilegiado
para autoridades, como deputados e senadores. O julgamento foi retomado ontem,
mas somente o voto do relator,
Luís Roberto Barroso, a favor
da mudança, foi proferido. Não
há data para o julgamento ser
retomado.
Apesar do pedido de vista, o
ministro Marco Aurélio decidiu
antecipar seu voto, em que
acompanhou o relator Luís
Roberto Barroso. Durante a
manifestação de Alexandre de
Moraes, os ministros Gilmar
Mendes e Dias Toffoli afirmaram que não é possível concluir
que há morosidade do STF em
relação à primeira instância da
Justiça. Em seguida, Barroso,
relator do caso, rebateu os
colegas. “Basta verificar que
distribuem-se cargos com foro
privilegiado para impedir o
alcance da Justiça de primeiro
grau. É só ler os jornais”, disse.
Barroso usou dados do pró-
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corrente ultraconservadora,
o wahabismo, que alimenta a
ideologia do Estado Islâmico e
da Al Qaeda.
De acordo com uma interpretação própria do alcorão,
na Arábia Saudita as mulheres vivem uma permanente
opressão, excluídas dos mais
elementares direitos básicos,
como o de ir e vir, dirigir,
estudar, votar entre outros.
Para Trump esses direitos
fundamentais são detalhes, o
que importa são os negócios.
Nesse sentido, não emitiu qualquer palavra sobre o massacre
perpetrado pelos sauditas no
Iêmen, onde são combatidos
os rebeldes xiitas apoitados
pelo Irã, que tomaram a capital
Sanaa expulsando o presidente
sunita.
O bloqueio aéreo e marítimo
imposto pelos sauditas mantém, praticamente, aprisionados os 27 milhões de iemenitas
que não tem acesso a água e
nem alimento. Desnutridos e
dizimados por doenças, formam um contingente humano
submetido a uma das piores
crises humanitárias atuais,
pouco noticiada na mídia devido ao cerco militar. Para Trump
não importa o que acontece
com os iemenitas, pois serão
utilizados na guerra localizada,
armamentos norte-americanos
que assim serão consumidos,
alimentando os negócios continuadamente.
O agravante é que a campanha militar empreendida pelos
sauditas atinge principalmente
civis, pois priorizam bombardear escolas e hospitais com
o argumento de que servem
de abrigo aos rebeldes. Fatos
estes amplamente denunciados pela ONG Médicos Sem
Fronteiras. O que acontece
no Iêmen é um exemplo claro
do que pode ocorrer na região
com a implementação da doutrina Trump. O resultado será
a multiplicação de guerras
localizadas que alimentarão a
disputa entre sunitas e xiitas.
Cabe aos regimes democráticos não contaminados por essa
política belicista, defender a
paz e a concórdia na região
através de um amplo diálogo
e o envolvimento de todas as
partes, sem exceção.

Arquivo/stf

A recente viagem de
Donald Trump ao
Oriente Médio oferece a
oportunidade de prever
qual será a prioridade
do presidente norteamericano em política
externa

O presidente do senado, Eunício Oliveira, disse que abriu uma exceção para votar ontem (1º) a MP 765,
que concede reajustes a servidores federais e reestrutura cargos e carreiras do serviço público
Edilson Rodrigues/Ag.Senado

Reinaldo Dias (*)

Carlos Moura/SCO-STF

A política de Trump
no Oriente Médio não
contribui para a paz

Ministro do STF, Alexandre de Moraes.

prio STF e ressaltou que o
atual sistema de foro provoca a
prescrição das penas. “Só aqui
no Supremo já prescreveram,
desde que o Supremo passou
a atuar nesta matéria, mais
de 200 processos. Portanto,
essa é uma estatística que traz
constrangimento e desprestígio
para o STF”, disse.
O caso concreto que está
sendo julgado envolve a restrição de foro do atual prefeito

de Cabo Frio, Marcos da Rocha
Mendes. Ele chegou a ser empossado como suplente do deputado cassado Eduardo Cunha
(PMDB-RJ), mas renunciou
ao mandato parlamentar para
assumir o cargo no município.
O prefeito responde a uma ação
penal no STF por suposta compra de votos, mas, em função da
posse no Executivo municipal,
o processo foi remetido para a
Justiça do Rio de Janeiro (ABr).

não seriam responsáveis o
bastante, pedindo a abertura
de inquéritos sem fundamento
na Corte. Isso inflaria negativamente as estatísticas do
tribunal, além do trabalho dos
gabinetes.
“Esses dias um advogado
comentava comigo que esse
inquérito está sendo mantido
com o objetivo de manter
Dilma e Lula no STF. Se for
por isso está se fazendo de
maneira indevida, vejam que
propósitos espúrios motivam
este inquérito”, acrescentou
o ministro (ABr).

Ana Amélia
rebate críticas
de José Dirceu

A senadora Ana Amélia (PP-RS) criticou ontem (1º) em
Plenário artigo do ex-ministro
José Dirceu, publicado no
jornal Folha de S.Paulo. No
artigo, intitulado “As ruas
e as urnas”, Dirceu ataca a
Operação Lava-Jato e defende
a realização de eleições diretas
e a convocação de uma Assembleia Constituinte.
Ao contrário do ex-ministro,
Ana Amélia defendeu a Lava-Jato afirmando que a operação
é um “sopro de esperança” para
limpar a corrupção. A senadora
ainda questionou o que Dirceu
classificou de herança deixada
pelos governos do PT.
“Eu pergunto ao articulista
José Dirceu: que herança?
que legado? juros nas alturas?
inflação elevada?13 milhões
de desempregados? déficit
público aumentado? déficit
na previdência? falta de
credibilidade? falta de investimento? aparelhamento do
Estado? mensalão? Petrolão?
Foi essa a herança?”, rebateu
(Ag.Senado).

Prioridade na análise do fim do foro privilegiado
O líder do DEM, deputado Efraim Filho
(PB), afirmou ontem (1º) que o fim do foro
privilegiado para autoridades deverá ser
uma das prioridades da agenda legislativa.
O Senado aprovou proposta de emenda à
Constituição que modifica o foro, e o texto
será enviado para análise da Câmara. “É uma
demanda da sociedade, e não podemos fazer
papel de cego ou surdo diante do que vem das
ruas”, afirmou Efraim. “Engavetar, ser omisso
ou inerte não é uma resposta adequada e não

encontrará respaldo”, continuou.
Ele foi relator na Comissão de Constituição
e Justiça de propostas com o mesmo tema. Ele
disse defender o fim do foro privilegiado para
todas as funções, “preservados os presidentes
[da República, da Câmara, do Senado e do
STF], para manter o princípio da harmonia e
da separação dos Poderes presente na Constituição”. A proposta aprovada pelo Senado
recebeu 70 votos favoráveis – a unanimidade
dos senadores que estavam presentes no

Plenário na noite de quarta-feira (31).
O texto acaba com o foro privilegiado em
caso de crimes comuns para deputados, senadores, ministros de Estado, governadores,
ministros de tribunais superiores, desembargadores, embaixadores, comandantes
militares, integrantes de Tribunais Regionais
Federais, juízes federais, membros do Ministério Público, do procurador-geral da República
e membros dos conselhos nacionais de Justiça
e do Ministério Público (Ag.Câmara).

