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Redução de jornada e de
salário será prorrogada
Garantia partiu ontem do secretário da Previdência
Reprodução

O secretário especial
de Previdência e Trabalho,
Bruno Bianco, afirmou
ontem que o programa
do governo que permite
a redução de jornada e
salário será prorrogado.
De acordo com o secretário, a prorrogação será
feita por meio de decreto
presidencial e a proposta é que a suspensão do
contrato seja prorrogada
por mais dois meses e a
redução da jornada por
mais um mês.
Ele afirmou, no entanto, que os termos da pror-

rogação ainda estão em
estudo. “O benefício de
redução de salário e jornada vai ser prorrogado
e vai vir por meio de decreto presidencial”, disse
Bianco.
Para tentar evitar uma
perda maior de empregos, o Governo Federal
autorizou em abril a redução da jornada de trabalho com corte de salário de até 70% em um
período de até três meses.
A MP também permitiu a
suspensão do contrato de
trabalho por dois meses. n

Bianco: “O benefício vai ser prorrogado e
vai vir por meio de decreto presidencial”

Para Maia, acordo sobre adiar
eleições “ainda está longe”
Maryanna Oliveira/Câmara

Harmonia não é
apatia entre os
Poderes, diz Moraes
O ministro Alexandre de Moraes,
do Supremo Tribunal
Federal (STF), disse
ontem ser natural algum grau de tensão
na relação entre o Judiciário e os demais
Poderes, uma vez que,
a seu ver, a harmonia
prevista na Constituição não pode ser confundida com apatia.
“Quando o Judiciário chega ao mesmo
patamar dos outros
Poderes, alguns não
aceitam e querem en-

tender que harmonia
é apatia. Harmonia
também é tensão,
acaba sendo tensão,
entre os Poderes, porque cada um tem que
cumprir suas competências constitucionais”, disse o ministro.
Uma das decisões
de Moraes que causou
atrito com o Executivo
neste ano foi proferida em abril, quando
Moraes suspendeu a
nomeação de Alexandre Ramagem como
diretor-geral da PF. n

Moraes: “Harmonia também acaba sendo tensão”

Maia: “Estamos dialogando para construir
o apoio necessário, até a unanimidade”

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo
Maia (DEM), disse ontem
que ainda está longe de um
acordo para votar na Casa
a proposta que adia as eleições municipais, previstas
para outubro, em razão da
pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). O texto,
aprovado na semana passada no Senado, prevê que
o pleito seja realizado nos
dias 15 e 29 de novembro,
em vez das datas oficiais de
4 e 25 de outubro.

Rodrigo Maia disse que
está trabalhando para que
haja consenso para votar
a matéria até quarta-feira
(1°). “É importante que a
Câmara tome a sua decisão. Estamos dialogando
para construir o apoio necessário, até a unanimidade, para que a gente possa
votar, mas ainda estamos
longe disso. A nossa intenção é, com diálogo, chegar
até quarta-feira a uma solução para esse problema”,
disse Maia. n

Decotelli nega plágio e reafirma
que seguirá ministro da Educação
O ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, afirmou
ontem que se reuniu
com o presidente Jair
Bolsonaro e que, no
encontro, negou que
tenha cometido plágio
na dissertação do mestrado. Questionado se
continuará no cargo,
respondeu que sim.
Carlos Alberto Decotelli foi anunciado
na semana passada e,
desde então, surgiram
três polêmicas: denúncia de plágio na disser-

tação de mestrado da
Fundação Getúlio Vargas (FGV ); declaração
de um título de doutorado na Argentina,
que não teria obtido; e
pós-doutorado na Alemanha, não realizado.
“Ele
[Bolsonaro]
queria saber detalhes
sobre a minha vida
de 50 anos como professor em todas as
entidades do Brasil”,
afirmou. Segundo ele,
Bolsonaro disse que o
assunto do doutorado
está “resolvido”. n

Decotelli acumula três polêmicas em
menos de uma semana como ministro
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