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“A diferença entre 
a inteligência e a 
estupidez é que 
a inteligência é 
limitada”.
Roberto Campos (1917/2001)
Economista brasileiro
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O Supremo Tribunal 
Federal (STF) con-
siderou ontem (29), 

inconstitucional o trecho da 
reforma trabalhista que abriu 
a possibilidade de gestantes 
e lactantes trabalharem em 
atividades insalubres. Por 10 
votos 1, a Corte confi rmou 
liminar proferida em maio 
pelo ministro Alexandre de 
Moraes, relator do caso, sus-
pendendo a norma.

Com a decisão, segundo 
Moraes, fi ca valendo a regra 
anterior. Com o texto antigo 
da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), antes da 
reforma aprovada em 2017, a 
gestante deverá ser afastada 

STF confi rma proibição 
de trabalho insalubre 
de gestantes e lactantes

de atividades e locais insalu-
bres, devendo ser realocada 
em outro tipo de serviço. Não 
sendo possível, a empregada 
será afastada e terá direito a 
receber salário-maternidade.

Em seu voto, Moraes confi r-
mou sua liminar e afi rmou que 
a alteração na CLT permitiu que 
gestantes e lactantes continuem 
trabalhando em atividades 
insalubres e ainda previu que 
o afastamento só pode ocorrer 
após a apresentação de atestado 
médico. Nesse ponto, a reforma 
trabalhista é inconstitucional 
por não proteger mulheres 
grávidas e lactantes. “Quem de 
nós gostaria que nossas fi lhas, 
irmãs, netas, grávidas ou lactan-

tes, continuassem a trabalhar 
em ambientes insalubres?, 
questionou.

Pelo texto antigo da CLT, o 
Artigo 394-A defi niu que a em-
pregada gestante ou lactante 
será afastada de qualquer tipo de 
serviço e locais insalubres. Com 
a mudança, o mesmo dispositivo 
vetou o trabalho nas atividades 
perigosas, mediante apresenta-
ção de um atestado médico para 
que o afastamento seja realizado. 
O voto de Moraes foi acompa-
nhado pelos ministro Edson 
Fachin, Luís Roberto Barroso, 
Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen 
Lúcia, Ricardo Lewandowski, 
Gilmar Mendes, Celso de Mello e 
o presidente, Dias Toffoli. Marco 

Por 10 votos 1, a Corte considerou inconstitucional trecho

da reforma trabalhista.

Aurélio foi o único a divergir.
O caso chegou ao STF por meio 

de uma Ação Direta de Incons-
titucionalidade (ADI) ajuizada 
pela Confederação Nacional de 

Trabalhadores Metalúrgicos. A 
procuradora-geral da Repúbli-
ca, Raquel Dodge, que também 
opinou pela concessão da limi-
nar. Para Dodge, a exigência de 

atestado médico para o afasta-
mento da gestante, conforme 
previsto na reforma trabalhista, 
transformava “em regra a ex-
posição ao risco” (ABr).

A Petrobras está completan-
do este mês 10 anos de produ-
ção no pré-sal da Bacia de San-
tos, com 16 plataformas e mais 
de 150 poços em operação, que 
respondem por 90% de toda a 
produção no pré-sal brasileiro. 
Dos 30 poços mais produtivos 
do país, 29 estão nessa região, 
sendo que a produção média 
por poço chega a 25 mil barris 
de petróleo por dia, cerca de 
quatro vezes mais que os poços 
do Golfo do México, para citar 
apenas um exemplo.

De acordo com o diretor 
de Exploração e Produção da 
estatal, Carlos Alberto Pereira 
de Oliveira, “as características 
únicas do pré-sal da Bacia de 
Santos, como a localização em 
águas ultraprofundas, a ca-
mada de sal que chega a 2 km 
de espessura e a distância de 
300 km da costa constituíram 

desafi o sem precedentes para 
a Petrobras e para a indústria. 
Com o emprego da mais alta 
competência técnica, compro-
vamos sua viabilidade econômi-
ca e batemos uma sucessão de 
recordes”, avaliou.

Para os próximos 10 anos, a 
projeção é desenvolver novos 
projetos de produção no pré-
-sal em condições ainda mais 
desafi adoras. 

“As recentes descobertas 
estão localizadas em lâminas 
d´água ainda mais profundas, 
que variam entre 2.500 e 3.000 
metros. Longe de ser uma bar-
reira, a companhia já estuda 
novas soluções tecnológicas que 
viabilizem a produção dessas 
áreas, reunindo, mais uma vez, 
as mais expressivas competên-
cias técnicas da companhia”, 
revelou o diretor de Exploração 
e Petróleo da companhia (ABr).

Dos 30 poços mais produtivos do país, 29 estão nessa região.

Desde ontem (29), a prefei-
tura de São Paulo pode multar 
empresas e usuários que des-
cumprirem as regras para o 
serviço de aluguel de patinetes 
na cidade. As empresas fi caram 
obrigadas a fazer um cadastro 
na administração municipal 
e demonstrar capacidade de 
organizar os equipamentos 
no espaço público, evitando 
atrapalhar a circulação de 
pedestres.

Foi proibido o uso dos pa-
tinetes elétricos nas calçadas 
ou em vias com velocidades 
máximas superiores a 40 km/h. 
A velocidade máxima permitida 

para os patinetes, seja em vias 
públicas ou em ciclovias, é de 
20 km/h. Também é obrigatório 
o uso do capacete. Os usuários 
que circularem em locais inde-
vidos ou acima da velocidade 
permitida estão sujeitos a multa 
de R$ 500. 

Se não usarem o capacete, 
o valor a ser pago é R$ 100. 
As punições serão aplicadas 
às empresas que podem re-
passar os valores aos clien-
tes. As empresas podem ser 
multadas em R$ 20 mil se 
não contratarem seguro para 
cobrir eventuais danos de 
acidentes (ABr). 

Quem descumprir normas terá de pagar multa.

Ao participar ontem (29), de 
seminário sobre produtividade 
e crescimento econômico, o 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, disse que é possível 
ampliar a produtividade de um 
país e o crescimento da econo-
mia destravando e simplifi can-
do medidas. “É possível colocar 
uma economia para crescer 
5,6% ao ano, três, cinco, sete 
anos seguidos simplesmente 
destravando tudo. Desregula-
menta aqui, simplifi ca ali, reduz 
impostos”, disse o ministro

Destacou que exemplos da 
iniciativa privada e de outros 
países também podem contri-
buir para o crescimento eco-
nômico: “Pega um método que 
já é usado em gestão no setor 
privado e adota no setor público 
também. Pega um método que 
já é usado numa empresa norte-
-americana e traz para o Brasil. 

Ministro da Economia, Paulo Guedes.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, disse ontem (29) 
que com o “diálogo da política 
com a sociedade” será possível 
“recuperar o Brasil”. Após o 
presidente Jair Bolsonaro ter 
aparecido na manhã de hoje de 
surpresa em uma sessão solene 
em homenagem ao humorista 
Carlos Alberto de Nóbrega, na 
Câmara, Maia avaliou que foi bom 
o presidente ter ido ao Congresso. 
“A Câmara, precisa mais disso, 
mais de diálogo e proximidade 
que de confl ito”, ressaltou.

Maia avaliou que o impor-
tante no momento é manter “o 
ambiente distensionado” para 
que o brasileiro veja o Legislati-
vo e o Executivo como Poderes 
preocupados em reduzir a lista 
de 13 milhões de desempre-

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.

A procuradora-geral da Re-
pública (PGR), Raquel Dodge, 
apresentou ontem (29) ao STF 
denúncia contra o senador Fer-
nando Collor (Pros-AL) pelo 
crime de peculato. Ele é acusado 
de atuar para que a BR Distri-
buidora fechasse três contratos 
fraudulentos com a empresa 
Laginha Agro Industrial, de seu 
aliado político João Lyra. O crime 
teria sido cometido em 2010.

Segundo a denúncia, Collor 
teria atuado para que os con-
tratos fossem assinados “em 
tempo recorde”, de apenas 10 
dias, mesmo diante da situação 
de crise fi nanceira da Laginha 
Agro Industrial. Os acordos 
permitiam que Lyra utilizasse 
recebíveis futuros como garan-
tia para obtenção de crédito 
junto a instituições fi nanceiras 
públicas, diz a acusação. 

“Pelas circunstâncias em que 
foram executados, conclui-
-se que os negócios jurídicos 
fi rmados, e de alto risco para 
a BR Distribuidora S.A., eram, 
na verdade, espécie de instru-
mento para a apropriação e o 
desvio de recursos em proveito 
da Laginha Agro Industrial S.A 
e de seu proprietário João Lyra, 
graças à participação delituosa 
do senador Fernando Collor de 
Mello”, escreveu Raquel Dodge. 
A PGR aponta que a empresa 

Senador Fernando Collor 

(Pros-AL).

Geração de energia
A Aneel realiza amanhã (31), o 

leilão de geração de energia para 
suprimento da cidade de Boa Vista, 
capital de Roraima, e localidades 
conectadas. Atualmente, tem o seu 
fornecimento de energia gerado a 
partir de usinas termelétricas e da 
Venezuela. No total, 156 empre-
endimentos se cadastraram para 
participar do leilão. Os projetos 
somam 6 gigawatts (GW) de ca-
pacidade instalada.
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Paulo Guedes diz que é preciso 
simplifi car para economia crescer

um pouco”. “A equipe técnica, 
quando resolveu mandar, viu 
que ela já tem origem para algo 
em torno de cento e poucos 
bilhões, então, em vez de pedir 
os R$ 250 bilhões poderia pedir 
menos. Tá todo mundo prepa-
rado para aprovar uma coisa, ai 
chega uma outra coisa. Ai dizem 
vem cá, vocês querem esse ou 
aquele, qual vocês querem?”.

O crédito suplementar cor-
responde ao valor que o go-
verno precisará captar no 
mercado, a partir da emissão 
de títulos, para saldar todas as 
despesas do ano. Nesse caso é 
preciso a aprovação do Con-
gresso, por maioria absoluta de 
votos, porque o governo precisa 
do aval dos parlamentares para 
fazer operações de créditos que 
extrapolem o limite estabeleci-
do pela chamada regra de ouro, 
prevista na Constituição (ABr).

Esse uso do conhecimento 
tácito, quando você desregu-
lamenta, destrava, simplifi ca, 
isso permite ao país dar uma 
arrancada que nem os agen-
tes convencionais conseguem 
explicar direito”, disse.

Sobre o projeto de crédito 
suplementar enviado ao Con-
gresso no valor de R$ 248,9 
bilhões, Guedes disse que 
o fato a equipe técnica ter 
sugerido um valor menor, de 
R$ 146,7 bilhões “desorienta 

Pré-sal da Bacia de 
Santos completa 10 anos

Estão valendo as novas 
regras para uso de patinetes

Maia x Executivo:
“Precisamos mais é de diálogo”

gados e 9 milhões de pessoas 
abaixo da linha da pobreza, por 
meio de crescimento e geração 
de emprego. O presidente da 
Câmara negou que tenha dito 
que iria pedir uma antecipação 
do relatório da reforma da Pre-
vidência ao deputado Samuel 
Moreira.

“O que eu pedi foi um pré-
-relatório antes, para que a 
comissão [especial] pudesse 
avaliar antes de uma apresen-
tação ofi cial. Com isso, a gente 
constrói uma maioria mais fácil. 
Não foi nenhuma tentativa 
minha de antecipar e atrope-
lar o trabalho da comissão, ao 
contrário, acho que com um 
pré-relatório os deputados vão 
poder fazer críticas e a gente 
vai poder ter a sensibilidade se 
o texto garante a vitória não só 
no plenário, mas também na 
comissão”, explicou.

Maia disse ainda que não há 
atraso na tramitação da refor-
ma da Previdência e reafi rmou 
que, “se tiver voto”, pretende 
colocar o texto em votação 
“dentro do prazo adequado”, 
segunda quinzena de junho na 
comissão especial e na primeira 
quinzena de julho, antes do re-
cesso parlamentar, no plenário 
da Casa (ABr).

PGR denuncia Fernando Collor 
pela prática de peculato

respondia a ações de cobrança 
no valor de R$ 175,4 milhões e 
era alvo de mais de 6,5 mil pro-
testos de dívidas, no montante 
de R$ 72,7 milhões, além de ter 
tido pedidos de empréstimos 
negados pelo BNDES. 

“Apenas o poder do senador 
Fernando Collor e seu exercício 
sobre os funcionários da BR 
Distribuidora S.A. justifi cam a 
superação de obstáculos para 
que fossem fi rmados contratos 
com a empresa”, afi rmou a PGR. 
Na denúncia constam provas de 
que a Laginha Agro Industrial 
não cumpriu os contratos, 
gerando prejuízo milionário à 
BR Distribuidora. A empresa 
de Lyra teve falência decretada 
em 2012 (ABr).


