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Presidente do Sintram reafirma
compromisso com a valorização do servidor
Reeleita por mais quatro anos, Luciana Santos quer políticas públicas de valorização do funcionalismo

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores
Municipais de Divinópolis e Região Centro-Oeste
(Sintram), Luciana Santos, reeleita na semana passada
para mais um mandato que vai de 2019 a 2022,
reafirmou seu compromisso de valorização do
servidor e a incansável mobilização por salários em
dia e dignos. Luciana Santos, que nesse mandato
priorizou a oferta de serviços e elaboração dos planos
de carreira de diversas categorias, disse que sabe das
dificuldades que terá pela frente em função da queda
de receita do sindicato, mas garantiu que pretende
manter seu planejamento. “O movimento sindical
passa por uma transformação em função da queda de
receita motivada pelo fim da obrigatoriedade da
contribuição sindical, medida adotada pelo governo
Temer como forma de fragilizar os sindicatos, únicas
entidades no país capaz de fazer oposição e denunciar
os desmandos praticados contra os trabalhadores.
Estamos trabalhando para que isso não afete nossa
oferta de serviços e não traga prejuízos na elaboração
dos planos de carreira de diversas categorias, que
iniciamos há dois anos”, afirmou.
De acordo com Luciana Santos, inevitavelmente
haverá dificuldades, mas acredita que com uma boa

gestão, será possível manter os projetos. “A princípio
nossa ideia é manter tudo aquilo que ofertamos aos
nossos servidores. Já estamos adequando a esses
novos tempos com redução de despesas, sem afetar a
oferta de serviços aos nossos associados. É uma
batalha que teremos pela frente, mas vamos vencer
com a ajuda dos nossos companheiros servidores.
Quando assumimos o sindicato em 2015 nosso
primeiro alvo foi sanar as dívidas e reorganizar
administrativamente a instituição. Isso vai nos dar
fôlego para atravessar esse período de incertezas”,
assegurou.
A presidente do Sintram disse ainda que conta com
uma diretoria competente e isso lhe dá segurança
para os próximos anos. “Nesse primeiro mandato
contamos com uma diretoria trabalhadora e
certamente os novos companheiros que vão assumir
no ano que vem compondo a nova diretoria, vão ser
de fundamental importância, pois são pessoas muito
sérias e comprometidas com a causa sindical. Com
certeza todos estão muito bem preparados para
continuarmos desenvolvendo um trabalho que
realmente atenda às necessidades da nossa
categoria”, acrescentou.
Segundo Luciana Santos, a valorização do servidor
está entre as principais metas para o próximo
mandato. “Nesse mandato que termina em dezembro
tivemos o cuidado de buscar a valorização dos nossos
servidores e essa é uma política da qual não abrimos
mão. Vamos manter nossa luta para que todos sejam
respeitados, tenham melhores condições de trabalho
e principalmente que o salário seja justo e em dia”,
finalizou.

Partidos lançam 13 candidatos à
Presidência da República
Com a convenção do PPL, que lançou, neste domingo
(5), a candidatura de João Goulart Filho à Presidência
da República, são 14 os postulantes ao cargo de
presidente da República. Há informações sobre a
possiblidade de a candidata do PCdo B, Manuela
D'Ávila, desistir de concorrer. Caso isso se confirme,
haverá 13 candidatos à eleição para presidente da
República no dia 7 de outubro. Segundo a legislação
eleitoral, as chapas completas com os candidatos,
vices, alianças ou coligações têm de ser oficializadas
até esta segunda-feira (6).

Veja quem são os
candidatos a presidente
Com fim do prazo previsto na legislação eleitoral para
definição dos candidatos que pretendem concorrer às
eleições de outubro, 13 candidatos e seus vices
confirmaram que vão disputar a Presidência da
República. Segundo a legislação, as chapas completas
com os candidatos, vices, alianças ou coligações têm
de ser oficializadas até esta segunda-feira (6) na
Justiça Eleitoral.
A partir de agora, as legendas poderão registrar seus
candidatos à Presidência no Tribunal Superior Eleitoral
(TSE). O prazo termina no dia 15 de agosto, às 19h.
Em seguida, caberá ao Ministério Público Eleitoral
(MPE), qualquer candidato, partido político ou
coligação impugnar o registro do adversário político.
Para tanto, na fundamentação que deve ser enviada
ao tribunal, o impugnante deverá apresentar
argumentos jurídicos contra o registro da candidatura,
como algum impedimento legal previsto na Lei da
Ficha Lima que gere uma inelegibilidade. Caberá a um
ministro do TSE analisar os argumentos e decidir se o
candidato poderá disputar as eleições.
A propaganda eleitoral por meio de carros de som,
comícios e internet está liberada a partir do dia 16
deste mês. O primeiro turno do pleito será realizado
dia 7 de outubro, e segundo, em 28 de outubro.

Álvaro Dias (Podemos)
O senador Álvaro Dias foi escolhido pelos
convencionais do Podemos para ser candidato à
Presidência da República. A candidatura do
parlamentar pelo Paraná foi oficializada em Curitiba,
durante convenção nacional do partido. Na primeira
fala como candidato, Álvaro Dias anunciou que, se
eleito, vai convidar o juiz federal Sérgio Moro para ser
ministro da Justiça, e repetiu a promessa de “refundar
a República”.
Ele vai compor a chapa com o ex-presidente do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), Paulo Rabello de Castro, cujo partido, o PSC,
havia decidido lançar candidatura própria à
Presidência, mas desistiu em favor de uma aliança
com o Podemos. Além do PSC, fazem parte da
coligação até agora os partidos PTC e PRP.
Cabo Daciolo (Patriota)
A convenção nacional do Patriota oficializou a
candidatura do deputado federal Benevenuto Daciolo
Fonseca dos Santos, o Cabo Daciolo. O evento ocorreu
no município de Barrinha, no interior de São Paulo. O
candidato foi escolhido por unanimidade. A candidata
a vice é Suelene Balduino Nascimento, do mesmo

partido. Ela é pedagoga com 23 anos de experiência e
atua na rede pública de ensino do Distrito Federal.
Daciolo defende mais investimentos em educação e
segurança por considerar áreas essenciais para o
crescimento do país. Em discurso durante a
convenção, Daciolo se posicionou contrário à
legalização do aborto e à ideologia de gênero. Cabo
Daciolo é confirmado como candidato do Patriota nas
eleições 2018
Ciro Gomes (PDT)
O PDT confirmou no dia 20 de julho a candidatura de
Ciro Gomes à Presidência da República, na convenção
nacional que reuniu filiados do partido. Esta é a
terceira vez que Ciro Gomes será candidato à
Presidência da República: em 1998 e 2002, ele
concorreu pelo PPS. Natural de Pindamonhangaba
(SP), construiu sua carreira política no Ceará, onde foi
prefeito de Fortaleza, eleito em 1988, e governador
do estado, eleito em 1990. Renunciou ao cargo de
governador, em 1994, para assumir o Ministério da
Fazenda, no governo Itamar Franco (1992-1994), por
indicação do PSDB, seu partido na época. Ciro Gomes
foi ministro da Integração Nacional de 2003 a 2006,
no governo do ex-presidente Lula. Tem 60 anos e
quatro filhos.
Geraldo Alckmin (PSDB)
Em convenção nacional realizada na capital federal, o
PSDB confirmou, nesse sábado (4), a candidatura do
presidente do partido e ex-governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin, à Presidência da República nas
eleições de outubro. Dos 290 votantes, 288
aprovaram a candidatura de Alckmin. Houve um voto
contra e uma abstenção. A senadora Ana Amélia (PPRS) é a vice na chapa.
No primeiro discurso como candidato, Alckmin disse
que quer ser presidente para unir o país e recuperar a
"dignidade roubada" dos brasileiros. Ele defendeu a
reforma política, a diminuição do tamanho do Estado
e a simplificação tributária para destravar a economia.
Guilherme Boulos (PSOL)
O coordenador nacional do Movimento dos
Trabalhadores SemTeto (MTST), Guilherme Boulos, foi
lançado no dia 21 de julho como candidato à
Presidência da República pelo PSOL, na convenção

nacional em São Paulo. Também foi homologado o
nome de Sônia Guajajara, representante do povo
indígena, para vice-presidente.
Boulos destacou que irá defender temas que
pertencem aos princípios do partido, como o direito
ao aborto e à desmilitarização da polícia.
Henrique Meirelles (MDB)

O MDB confirmou, no dia 2 de agosto, o nome de
Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, como
candidato à Presidência da República. O partido
informou que Germano Rigotto, ex-governador do Rio
Grande do Sul, será o vice na chapa.
Henrique Meirelles destacou como prioridades
investimentos em infraestrutura, para diminuir as
distâncias no país, além de saúde e segurança pública.
O presidenciável também prometeu reforçar o Bolsa
Família. Para gerar empregos, Meirelles disse que
pretende resgatar a política econômica, atrair
investimentos e fazer as reformas para que o país
cresça 4% ao ano.
Jair Bolsonaro (PSL)
O deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ), 63 anos,
foi confirmado, no dia 22 de julho, como o candidato
à Presidência da República nas eleições deste ano
pelo PSL. O vice é o general Hamilton Mourão, do
PRTB. Na convenção, Bolsonaro adiantou que, se
eleito, quer excluir o ministério das Cidades e fundir
pastas como Fazenda e Planejamento, assim como
Agricultura e Meio Ambiente. O candidato prometeu
ainda privatizar estatais.
João Amoêdo (Partido Novo)
João Dionisio Amoêdo foi oficializado candidato à
Presidência da República pelo Partido Novo durante
convenção na capital paulista, no dia 4 de agosto. O
cientista político Christian Lohbauer foi escolhido
como candidato à vice-presidente. Entre as principais
propostas de Amoêdo estão equilibrar as contas
públicas, acabar com privilégios de determinadas
categorias profissionais, melhorar a educação básica e
atuar fortemente na segurança. O presidenciável
também é favorável à revisão do Estatuto do
Desarmamento. João Amoêdo disse que quer levar
renovação à política e mudar o Brasil. O

presidenciável defendeu a privatização de empresas
estatais.
João Goulart Filho (PPL)
O PPL lançou, no dia 5 de agosto, João Goulart Filho
como candidato à Presidência da República. Ele é filho
do ex-presidente João Goulart, o Jango, que teve
mandato presidencial, de 1961 a 1964, interrompido
pela ditadura militar. É a primeira vez que João
Goulart Filho concorre ao cargo. O candidato a vice é
Léo Alves, professor da Universidade Católica de
Brasília. Algumas propostas do candidato são a
redução drástica dos juros da dívida pública para dar
condições ao Estado de investir no desenvolvimento
social, o resgate da soberania, o controle das
remessas de lucros das empresas estrangeiras e a
revisão do conceito de segurança nacional.
José Maria Eymael (DC)
O partido Democracia Cristã (DC) confirmou, no dia 28
de julho, durante convenção na capital paulista, a
candidatura de José Maria Eymael à Presidência da
República, nas eleições de outubro, e do pastor da
Assembleia de Deus Helvio Costa como vicepresidente. Na área econômica, as diretrizes gerais de
governo do DC incluem política macroeconômica
orientada para diminuição do custo do crédito ao
setor produtivo, apoio e incentivo ao turismo e a
valorização do agronegócio com ações de governo
específicas, que ainda não foram divulgadas, e apoio
aos pequenos e médios produtores rurais.
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
A convenção nacional do PT escolheu, por aclamação,
no dia 4 de agosto, o nome de Luiz Inácio Lula da Silva
para ser o candidato à Presidência da República. O
encontro também homologou o apoio do PCO e do
PROS à candidatura do PT. O ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva está preso em Curitiba, desde 7 de abril,
após ter sido condenado em segunda instância no
caso do triplex de Guarujá. O ator Sérgio Mamberti
leu, na convenção, uma carta escrita por Lula, onde
ele afirmou que "querem fazer uma eleição
presidencial de cartas marcadas, excluindo o nome
que está à frente na preferência popular em todas as
pesquisas".
Manuela D' Ávila (PCdoB)

A deputada estadual Manuela D'Ávila foi confirmada
pelo PCdoB, no dia 1º de agosto, como candidata do
partido à Presidência da República. Depois de ter a
candidatura lançada com apoio unânime dos
delegados do partido, Manuela D'Ávila apresentou
bandeiras como a da reforma da segurança pública, a
justiça tributária, o combate às grandes corporações e
a revogação da reforma trabalhista e da emenda
constitucional que estabeleceu um teto para os gastos
públicos por 20 anos. Ela criticou o “desemprego
recorde”, a queda da massa salarial e a evasão de
jovens de universidades e escolas técnicas.
No fim da noite de domingo (5), o PCdoB fez um
acordo com o PT, retirando a candidatura de Manuela
D'Ávila, que deverá acompanhar o candidato petista à
Vice-Presidência, Fernando Haddad, em viagens pelo
país. Eles farão campanha em nome do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, aclamado no sábado como
candidato do PT.
Marina Silva (Rede)
A primeira convenção nacional da Rede
Sustentabilidade confirmou, por aclamação, no dia 4
de agosto, o nome Marina Silva como candidata da
sigla à Presidência da República. O candidato à vice na
chapa, o médico sanitarista, Eduardo Jorge, do Partido
Verde (PV), também foi apresentado oficialmente no
encontro. A presidenciável prometeu uma campanha
limpa, sem notícias falsas e sem destruir biografias. Se
comprometeu com as reformas da Previdência,
tributária e política, que acabe com a reeleição e
incentive candidaturas independentes. Se eleita,
Marina também disse que pretende fazer uma revisão
dos “pontos draconianos” da reforma trabalhista que,
segundo ela, seriam feitas a partir de um diálogo com
o Congresso.
Vera Lúcia (PSTU)
Em convenção nacional, o PSTU oficializou, no dia 20
de julho, a candidatura de Vera Lúcia à Presidência da
República e de Hertz Dias como vice na chapa. A
escolha foi feita por aclamação pelos filiados ao
partido presentes na quadra do Sindicato dos
Metroviários de São Paulo, na zona leste da capital
paulista.
Fonte: Agência Brasil

STF retoma hoje debates sobre
descriminalização do aborto
Especialistas foram convidados para defender suas posições
instituições religiosas, a CNBB defende que o embrião
é um ser vivo a partir da concepção.
Mas nem todos os convidados ligados a instituições
religiosas têm a mesma opinião. Entre as instituições
que participam dos debates, estão representantes de
entidades como Católicas pelo Direito de Decidir e o
Instituto de Estudos da Religião, que se posiciona em
defesa da descriminalização, conforme Lusmarina
Campos Garcia.

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma hoje (6), a
partir das 8h20, as discussões sobre a
descriminalização do aborto até a 12a semana de
gestação. Especialistas em diversas áreas foram
convidados pelo STF para defender suas posições e
apresentar argumentos que pautem a decisão final da
Corte. Na última sexta (3), foram ouvidos cientistas e
profissionais de saúde. A audiência pública desta
segunda-feira (6) será aberta com a participação de
representantes religiosos.
Dom Ricardo Hoerpers, bispo de Rio Grande (RS), será
o primeiro a falar, representando a Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que tem um
posicionamento claro contra a descriminalização da
prática. Mestre e doutor em Bioética e Teologia Moral
na Academia Alfonsiana, em Roma, Hoepers defende
que o assunto transcende a esfera religiosa e acredita
no papel social da CNBB para tentar convencer os
magistrados a manter a lei como está.
Atualmente, no país, a interrupção da gravidez é
considerada legal somente em casos de estupro, de
gestação de fetos anencéfalos ou caso a gestante
esteja correndo risco de vida. Assim como outras

Pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no
Brasil (IECLB), teóloga e mestre em direito, Lusmarina
explica que sua comunidade orienta o respeito à
decisão das mulheres, considerando que nunca é uma
escolha leviana e geralmente está pautada em
sofrimento. Assim como alguns dos cientistas que
apresentaram números no primeiro dia de audiência,
Lusmarina se pauta nos dados relacionados à
mortalidade
materna
em
decorrência
de
procedimentos clandestinos.
No período da tarde, entidades de direitos humanos
vão se revezar nas exposições e cada uma terá 20
minutos para apresentar seu posicionamento. Ao
todo, a ministra Rosa Weber, que é a relatora da ação
que pede a descriminalização do aborto, convidou 53
expositores, entre pessoas físicas e organizações.
Desse total, 33 apresentarão argumentos favoráveis
ao pedido apresentado pelo PSOL em março do ano
passado. Depois da audiência, a expectativa é de que
a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, se
manifeste sobre o tema em dez dias. Com o parecer,
Rosa Weber deve concluir seu voto, que será
submetido ao plenário do STF.
Fonte: Agência Brasil

Comissão vota proposta que estende
recuperação judicial a pessoas físicas
Hoje a Lei de Falências veda a recuperação judicial de
empresas públicas e sociedades de economia mista,
de instituições financeiras, cooperativas de crédito,
consórcios, entidades de previdência complementar,
operadoras de planos de saúde, seguradoras e
sociedades de capitalização.

CONDIÇÕES

Relator da proposta na CAE, Alcolumbre apresentou substitutivo
ao texto de Paim

A possibilidade de qualquer pessoa não contemplada
pela Lei de Falências (Lei 11.101, de 2005) poder
apresentar plano de recuperação judicial visando
superar crise econômico-financeira pode ser analisada
na próxima reunião da Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE), prevista para terça-feira (7). A
comissão deve votar o substitutivo de Davi
Alcolumbre (DEM-AP) ao PLS 219/2009, do senador
Paulo Paim (PT-RS).
"No texto que propomos, fica previsto que o devedor
poderá, antes de declarada a insolvência, apresentar o
plano de recuperação judicial. Este mecanismo será
aplicável a todas as pessoas não abrangidas na Lei de
Falências, inclusive as pessoas naturais (pessoas
físicas)", pontua o senador.

O texto em análise determina que o plano de
recuperação deverá prever parcelamento das dívidas
em até 36 vezes, com parcelas corrigidas
monetariamente e acrescidas de juros equivalentes à
taxa Sistema Especial de Liquidação e Custódia (a taxa
Selic, determinada pelo Banco Central). O plano de
recuperação poderá também conter propostas para
pagar parte das dívidas.
Caberá ao juiz julgar improcedente o pedido de
recuperação se não houver a concordância de três
quintos dos credores. O texto ainda estabelece que o
descumprimento do plano sujeitará o devedor a
declarar insolvência.
Alcolumbre argumenta ainda que o substitutivo
permite também que fundações e associações sem
fins lucrativos peçam recuperação judicial, como
previsto na proposta original de Paim.
Fonte: Agência Senado

