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“O governo é nojento”, diz deputado 
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Mudanças de deputados governistas irritam parlamentares de comissão

Reforma trabalhista será votada hoje no plenário do Senado, em meio a turbulência política nas ruas que pede a renúncia de Temer
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Votação teve ontem a garantia do STF, que vetou mandado de segurança; movimento social organiza protestos

“NINGUÉM AGUENTA MAIS“

Renan diz que Temer 
protagoniza filme de terror

O Senado vota hoje, em 
sessão prevista para 
as 11h, o projeto de lei 

de “reforma” trabalhista (PLC 
38) sob protestos da oposição, 
mobilização das centrais sin-
dicais e uma tentativa frustra-
da de suspensão da tramita-
ção. A presidenta do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Cár-
men Lúcia, negou mandado 
de segurança impetrado pelo 
senador Paulo Paim (PT-RS). 
O Ministério Público do Tra-
balho, a Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil e a Or-
dem dos Advogados do Brasil, 
entre outras entidades, divul-
garam nota contra o projeto 
e pedindo a rejeição do texto.

“Vamos fazer o enfrenta-
mento. Estaremos nas gale-
rias (do Congresso), nos corre-
dores, na cidade inteira”, disse 
ontem o presidente da CUT, 
Vagner Freitas, no encerra-
mento de ato sobre o centená-
rio da primeira greve geralno 
Brasil, um movimento mais 
atual do que nunca, segundo o 
dirigente. 

Caso as reformas da Pre-
vidência e trabalhista não se-

jam barradas, ele afirma que 
as centrais poderão organizar 
nova greve geral, a exemplo 
de 28 de abril, no segundo se-
mestre.

O líder do PT no Senado, 
Lindbergh Farias (RJ), disse 
considerar inaceitável o fato 
de o Senado votar um projeto 
tão importante no momento 
em que a Câmara pode au-
torizar o prosseguimento da 
denúncia da Procuradoria-
-Geral da República contra 
o presidente Michel Temer. 
Segundo ele, o partido tam-
bém não aceita uma simples 
substituição de Temer pelo 
presidente da Câmara, Rodri-
go Maia (DEM-RJ). “Para a 
gente é ‘Fora Temer e eleições 
diretas’, porque colocar Rodri-
go Maia não resolve nada. Não 
está escorado em uma legiti-
midade popular”, afirmou.

Para o MPT, a CNBB, a 
OAB e outras 10 entidades, 
incluindo magistrados, pro-
curadores e advogados traba-
lhistas, a votação do PLC 38 
é “açodada, carente da parti-
cipação adequada de todos os 
segmentos sociais envolvidos”. 

A sessão da Comis-
são de Constituição 
e Justiça (CCJ) da 

Câmara realizada ontem 
começou tumultuada. Tro-
cado pelo PR, o deputado 
delegado Waldir (PR-GO) 
começou a gritar que tinha 
sido substituído de forma in-
justa e que soubera pela im-
prensa. Ele começou a gritar 
enquanto era estimulado 
pelo deputado Major Olím-
pio (SD-SP), que também foi 
substituído pelo Solidarie-
dade. Apesar da reação, os 
deputados do PR foram con-
sultados pelo ex-deputado 
Valdemar da Costa Neto, 
que comanda o partido. Val-
demar disse que os cinco vo-
tos do PR seriam a favor do 
presidente Michel Temer.

— Esse governo é um lixo! 

É nojento! É um governo de 
bandido, acabou — gritava o 
delegado Waldir, em frente às 
câmeras.

Outro revoltado com sua 
substituição, o deputado Major 
Olímpio (SD-SP), pediu a pala-
vra para reclamar da decisão 
do seu partido. Ele acusou o 
presidente e o governo de serem 
criminosos. E disse que os subs-
titutos foram comprados.

Ao começar a ser vaiado por 
aliados de Temer, Major Olím-
pio ficou ainda mais nervoso e 
disse que quem vaiava estava 
sendo pago para vaiar. 

Na verdade, o deputado 
queria sugerir que após proto-
colada a defesa do presidente 
fosse impossibilitadas novas 
trocas de membros. No total, fo-
ram trocados pelo governo oito 
membros titulares por substitu-

Líder da bancada do PMDB 
no Senado até o final de junho, 
Renan Calheiros (AL), 61, diz 
que “ninguém aguenta mais o 
governo” e aponta o presiden-
te da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), como possível con-
dutor da “inevitável travessia”.
Apesar de ser do partido de Mi-
chel Temer, o senador bate de 
frente com o correligionário e 
é um dos principais críticos da 
reforma trabalhista.

“Querem tirar de qualquer 
forma o piloto porque a turbu-
lência está cada vez mais in-
suportável, ninguém aguenta 
mais”, afirma o senador.

Renan comparou o governo 
de Michel Temer a um filme de 
terror. 

“Mas a política nunca es-
teve tão caótica e a economia 
continua desfalecendo. O go-
verno parece um filme de ter-
ror. As pessoas foram ver um 
entretenimento e estão saindo 

desesperadas com um filme pa-
voroso. Foram ver o Batman e o 
Charada dominou a cena.”

Renan falou ainda sobre a 
gravidade das denúncias contra 
Temer.

“Não vou entrar na denún-
cia, nessa agenda, porque eu 
entendo que todos os governos, 
em algum momento, sofrem 
esse tipo de acusação em algum 
grau. Eu sei que é isso que mais 
indigna a população, mas se eu 
quiser fazer uma análise mais 
distante, mais isenta, com mais 
vontade de colaborar, a minha 
obrigação é de olhar as coisas 
com um distanciamento históri-
co. Portanto, nunca convivi com 
fatos tão graves. Com tantas 
pessoas presas, outras desespe-
radas se oferecendo para dela-
tar. Pela gravidade, esse pare-
ce ser um caminho sem volta. 
Essa denúncia é séria. Vai ser 
entendida como tal pela Câma-
ra dos Deputados.”

Senado vota hoje reforma trabalhista

Povo faz protesto em Maribondo em defesa de prefeito
Ontem, cerca de 1.500 

pessoas saíram às ruas 
de Maribondo, a fim de 

chamar a atenção da Justiça 
e da sociedade, contra o que 
consideram uma ameaça ao 
clima de estabilidade que a 
cidade vive desde o momento 
em que o gestor Leopoldo 
Pedrosa, assumiu a Prefeitura. 
Vestidos de preto e carregando 
cartazes e faixas com frases: 
“Estamos com você Leopoldo” 
e “Maribondo quer continuar 
sorrindo, volta prefeito”, o 
manifesto reuniu idosos, jovens, 
empresários, comerciantes e 
representantes da sociedade 
civil. É que há pouco mais de 
uma semana, a Justiça teria 
mandado prender Leopoldo, por 
esse ter um desentendimento 
pessoal com a esposa.  
De acordo com a dona Maria 
José, aposentada de 67 anos, a 
ação teve o intuito de chamar a 

atenção da Justiça para que o 
município não volte aos dias de 
incerteza amargados durante 
décadas. “Há anos a população 
de Maribondo tem lutado para 
sair dos governos de atraso e 

corrupção. Desde quando o 
Leopoldo assumiu, recebemos 
nossos salários rigorosamente 
em dia, e em todas as áreas, a 
exemplo da Saúde, Educação e 
Infraestrutura, testemunhamos 

inúmeros avanços. Não 
estamos em situação de julgar 
ninguém pela sua vida pessoal, 
o que queremos é preservar 
um mandato que tem 90% de 
aprovação”, destacou. 

tos mais determinados a votar 
a favor de Temer.

— É a primeira vez que te-
mos um presidente criminoso a 
ser julgado. Minha questão de 
ordem é pela não possibilidade 
de ser movimentado um mem-
bro após ter sido dada entra-
da a defesa. Não é o meu caso, 
porque fui arrancado antes. Os 
substitutos foram comercia-
lizados indignamente. Quem 
tá vaiando tá recebendo para 
vaiar, criminosos! — discursou 
Major Olímpio

— Eu nada posso fazer, pois 
é prerrogativa dos partidos fa-
zer as substituições — respon-
deu Pacheco.

O deputado Ivan Valente 
(PSOL-SP) criticou as trocas.

— Isso é vergonhoso — disse 
Ivan Valente.

— As trocas são um direito 
dos partidos — rebateu Pacheco.

— É a tropa do cheque não 
de choque — treplicou o depu-
tado Major Olímpio, que virou 
suplente, diante das reclama-
ções do deputado Alceu Morei-
ra (PMDB-RS), da tropa de cho-
que de Temer.

Alceu Moreira reclamou das 
tentativas da oposição de atra-
sar os trabalhos, com questões 
de ordem e reclamações.

— Que respeitem o regi-
mento — disse Alceu.


