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BOLETIM 668
Brasília, 17 de outubro de 2018

OLHA AÍ O PERIGO DE NOVO...

Temer diz acreditar na
aprovação da reforma
da Previdência este ano
Michel Temer disse ter havido uma
“trama” para impedi-lo de completar as reformas
pretendidas por seu governo, mas que isso não
tira sua esperança de aprovar, ainda em 2018, a
reforma da Previdência, bem como algumas
medidas de simplificação tributária. Durante
palestra ministrada nesta terça-feira (16) na
Associação Comercial do Paraná, Temer
manifestou-se contrário à convocação de uma
Assembleia Constituinte – possibilidade aventada
e já descartada por integrantes das equipes dos
dois candidatos que concorrem à Presidência da
República.
“Faltaram [para meu governo] as reformas
da Previdência e a tributária. São duas reformas
que eu completaria se não fosse uma trama
montada lá atrás para me impedir de levar a
reforma da Previdência. Naquele período,
tínhamos os votos contados para aprovar a da
Previdência, mas houve uma trama que impediu
exatamente por conta dos privilégios”, disse o
presidente.
Segundo ele, a reforma da Previdência está
“formatada e pronta” para ser votada pelo
Congresso Nacional. “Teremos dois meses e pouco

para realizá-la, mas isso dependerá da vontade do
presidente a ser eleito. Quem sabe consigamos
fazê-la ainda neste ano”, disse o presidente. “E
quem sabe consigamos fazer ainda este ano uma
simplificação tributária, além de realizar a reforma
previdenciária. Seria um fecho, como costumo
dizer, de um governo reformista, que trouxe o
país para o século 21. Reconheço que não será
fácil, mas seria uma coisa extraordinária”,
acrescentou.
Em meio a elogios ao atual texto
constitucional,
Temer
teceu
críticas
a
manifestações e programas eleitorais que
defendam a instauração de uma assembleia
constituinte no país. Para ele, a ideia de uma nova
Constituição representaria uma “ruptura do
Estado”. “De tempos em tempos aqui no Brasil
temos um sentimento cívico perverso. Nós
achamos que precisamos constituir um novo
Estado por estarmos em crise. Como se a criação
de um novo Estado fosse capaz de fazer de um
céu cinzento um céu azul”, disse Temer.
Fonte: Agência Brasil
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não se manifestará a respeito por enquanto. O
Palácio Planalto, até o fechamento desta
reportagem, não se manifestou a respeito.

PF indicia Temer e mais
dez em inquérito sobre
Decreto dos Portos
A Policia Federal (PF) indiciou o presidente
Michel Temer e mais dez pessoas no inquérito que
apura o suposto favorecimento da empresa
Rodrimar S/A na edição do chamado Decreto dos
Portos (Decreto 9.048/2017), assinado em maio
do ano passado pelo presidente. Eles foram
indiciados pelos crimes de corrupção passiva,
corrupção ativa, lavagem de dinheiro e
organização criminosa.
Os indiciamentos estão no relatório final
da investigação, entregue nesta terça-feira (16) ao
relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF),
ministro Luís Roberto Barroso. Após receber o
documento,
Barroso
pediu
parecer
da
Procuradoria-Geral da República (PGR), que terá
15 dias para se manifestar sobre eventual
denúncia contra os acusados. A filha de Temer,
Maristela de Toledo Temer Lulia também está na
lista de indiciados.
No relatório final, o delegado responsável
pelo caso também pediu ao Supremo o bloqueio
de bens de todos os acusados e prisão preventiva
de quatro deles, o coronel João Batista Lima Filho,
amigo de Temer, a arquiteta Maria Rita Fratezi,
mulher de Batista, e os investigados Carlos Alberto
Costa, sócio do coronel, e Almir Martins Ferreira.
Ao enviar o caso à PGR, Barroso também proibiu
os acusados que tiveram prisão solicitada de
deixarem o país.
O advogado do presidente no processo
envolvendo o inquérito dos portos, Brian Prado,
informou que ainda não teve acesso ao relatório e

Indiciados:
1. Michel Miguel Elias Temer Lulia
2. Rodrigo Santos da Rocha Loures (ex-deputado)
3. Antônio Celso Grecco (sócio da Rodrimar)
4. Ricardo Conrado Mesquita (sócio da Rodrimar)
5. Gonçalo Borges Torrealba (Grupo Libra)
6 - João Baptista Lima Filho
7. Maria Rita Fratezi
8 - Carlos Alberto Costa Filho
9 – Carlos Alberto Costa
10. Almir Martins Ferreira
11. Maristela de Toledo Temer Lulia (filha de
Temer)
Fonte: Portal EBC

Lupi reafirma apoio a
Haddad, mas endossa
crítica ao PT
O presidente do PDT, Carlos Lupi, endossou
as críticas feitas pelo senador eleito pelo Ceará Cid
Gomes (PDT) que na última segunda-feira (15)
afirmou que o PT perderá o segundo turno da
eleição presidencial caso não faça uma mea culpa
pelos erros cometidos no período em que esteve à
frente do Executivo Federal. Segundo Lupi, as
declarações do correligionário expressam o
pensamento da maioria do partido e o PT não possui
autoridade para cobrar posições, uma vez que nunca
quis apoiar ninguém.
"O Cid está representando a voz majoritária
no partido e dos eleitores do partido. Mesmo assim
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a gente vai votar nele (no candidato do campo
democrático, Fernando Haddad - PT), disse Lupi ao
jornal O Globo.
"O PT não tem autoridade para dizer o que
os outros devem dizer. Cada um diz o que quer. A
cultura do PT é de só querer apoio e nunca querer
apoiar ninguém. Isso gera sequelas", disse Lupi. Em
sua visão, as declarações de Cid Gomes "não devem
atrapalhar" o desempenho de Haddad na corrida
pelo segundo turno.
Nesta terça-feira (16), a presidente do PT,
senadora Gleisi Hoffmann, disse que a legenda não
tem que "pedir desculpas por ter chegado ao
segundo turno", no que foi entendido como uma
espécie de indireta a Ciro Gomes, irmão de Cid
Gomes.
Fonte: Brasil247

Renan Calheiros já diz
contar com 40 votos para
ser presidente do Senado
É preciso ter 41 votos para ser eleito Total no Senado é de 81 cadeiras
O senador reeleito pelo MDB de Alagoas tem
dito para interlocutores que já garantiu, pelo menos,
40 votos para se eleger presidente da Casa em 2019.
O Senado tem 81 cadeiras. São necessários, pelo
menos, 41 votos para ganhar o cargo de presidente.
Renan avalia que o eventual governo de Jair
Bolsonaro vai fazer água a partir do 2º semestre de
2019. O emedebista já quer se posicionar como
oposição desde o início. Acha que terá todos os
votos de senadores do PT e do PSDB.
O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP)
chegou a dizer que um eventual governo de seu pai,

Jair Bolsonaro não aceitaria apoiar uma candidatura
de Renan Calheiros para a presidência do Senado.
O senador respondeu em nota que o filho de
Bolsonaro colocou “uma questão menor acima da
necessidade de defender a democracia”. Renan
insinuou que Bolsonaro está contando com a vitória
antes do tempo.
“No Senado, todos somos iguais e temos a
mesma legitimidade conferida pelo povo. Quem sou
eu, embora minha vivência e experiência
acumuladas, para recomendar prudência até a
manifestação das urnas em 28 de outubro”, afirmou.
Outro senador eleito, Cid Gomes (PDT), que
representará o Ceará na Casa, pretende disputar a
vaga de presidente do Senado. Filiado ao PDT, em 1º
mandato e intempestivo, Cid não terá um caminho
suave.
Na bolsa de apostas de Brasília, sempre são
mencionados para presidir o Senado Ciro Nogueira
(PP-PI), Simone Tebet (MDB-MS) e Tasso Jereissati
(PSDB-CE).
Ciro tem muitos processos ainda para
derrubar na Justiça. Tebet tem articulação limitada
para uma campanha dessa envergadura. Tasso sofre
por seu partido ter sido muito fragilizado no atual
ciclo eleitoral.
Fonte: Poder360
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Ato critica corte de verbas
para assistência social em 2019
A Frente Parlamentar em Defesa do
Sistema Único de Assistência Social (SUAS) realiza,
hoje, um ato em defesa do orçamento do setor
para 2019. O objetivo é reforçar o posicionamento
contra os constantes cortes promovidos pelo
governo federal na área.
Segundo a frente parlamentar, para 2019,
a proposta orçamentária foi reduzida em R$ 30
bilhões. O valor representaria 50% do necessário
para o pagamento do Benefício de Prestação
Continuada (BPC) para pessoa idosa e pessoa com
deficiência.
Só em Pernambuco, de acordo com a
Frente Pernambucana em Defesa do SUAS, seriam
afetados 160 mil beneficiários.
A Frente Parlamentar em Defesa do SUAS
afirma ainda que, se a proposta for aprovada,
também haverá cortes no Bolsa Família.
Atualmente, o programa atende 1,1 milhão de
famílias só em Pernambuco.
O presidente da Frente Parlamentar em
Defesa do SUAS, deputado Danilo Cabral (PSB-PE),
defende que o orçamento na assistência social
seja priorizado já que atende muitas famílias em
situação de vulnerabilidade.
“Mais uma vez podemos ver as
consequências do teto dos gastos (Emenda
Constitucional 95), que congelou o orçamento da
educação, a saúde e assistência social. Vamos
mostrar nosso descontentamento através desse
ato na quarta-feira”, afirma o parlamentar.
Social.
Fonte: Agência Câmara

Semana da Execução Trabalhista
termina com R$ 719,9 milhões
para os empregados
A Justiça do Trabalho movimentou quase R$
720 milhões durante a 8ª Semana Nacional da
Execução Trabalhista, realizada de 17 a 21/9. O valor
exato alcança R$ 719.931.585,80. O resultado,
divulgado pela Coordenadoria de Estatística do
Tribunal Superior do Trabalho, destina-se ao
pagamento
de
dívidas
de
empregadores
reconhecidas em juízo.
Durante a Semana Nacional da Execução, os
24 Tribunais Regionais do Trabalho realizaram
23.064 audiências e atenderam 93.702 pessoas.
Foram homologados 8.379 acordos, realizados 645
leilões e efetivados 27.858 bloqueios no BacenJud.
O presidente do Conselho Superior da Justiça
do Trabalho (CSJT) e do Tribunal Superior do
Trabalho (TST), ministro Brito Pereira, destacou dois
fatores principais para se chegar a esse resultado: o
envolvimento de magistrados e servidores e o
comprometimento da Comissão Nacional da
Efetividade na Execução Trabalhista e dos gestores
regionais.
Fonte: TST
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