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Temer sancionará Reforma Trabalhista e deve manter edição de MP 

O presidente Michel Temer decidiu sancionar nesta quinta-feira a 

Reforma Trabalhista e pretende manter a elaboração de uma Medida 

Provisória com salvaguardas aos trabalhadores. A proposta aprovada 

na noite de terça-feira (11 de julho) será assinada em cerimônia no 

Palácio do Planalto com a presença de parlamentares e empresários. 
 

Leia mais 

 

Parlamentares dizem que Maia desmoraliza Senado ao falar sobre MP 

 

Senadores reagiram às declarações do presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia (DEM-RJ), de que ele vai "barrar" uma Medida 

Provisória que será editada pelo governo para modificar a Reforma 

Trabalhista. 

"Temos que discutir isso na CCJ porque aqui foi o palco do tal do 

acordo", disse Jorge Viana (PT-AC). Para ele, Maia "desmoralizou" o 

Senado e o governo ao fazer as declarações. "E ele não é qualquer 

pessoa, é o vice-presidente. Ele desmoralizou a si mesmo", disse. 

Viana afirmou ainda que Maia "deu uma de Trump", em referência 

ao presidente dos Estados Unidos, que costuma dar declarações por 

meio de suas redes sociais.. 

Leia mais 
 

Ministério Público pede a Temer que Reforma Trabalhista seja vetada e estuda Ação 
O Ministério Público do Trabalho pediu ontem (12 de julho) ao 

presidente Michel Temer que vete a Reforma Trabalhista, 

aprovada pelo Senado na noite de terça-feira, e afirmou que, caso 

as mudanças sejam sancionadas, pode entrar com uma Ação de 

Inconstitucionalidade junto ao STF (Supremo Tribunal Federal) ou 

questionar na Justiça os pontos que considera que violam a 

Constituição. 
 

Leia Mais  

Lula é condenado na Lava Jato a 9 anos e 6 meses de prisão no caso do triplex 

 

O juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava 

Jato na 1ª instância, condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva (PT) no processo que envolve o caso da compra e reforma de 

um apartamento triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo. 

Ele foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de 

corrupção passiva e lavagem de dinheiro. É a primeira vez, desde a 

Constituição de 1988, que um ex-presidente é condenado 

criminalmente. A sentença foi publicada ontem (12 de mulho) e não 

determina a prisão imediata de Lula. Na decisão, Moro permite que 

o petista recorra em liberdade. 

 Leia mais 

 Reforma Trabalhista 

Acesse nosso site www.fenavenpro.org.br  e confira a votação 
dos senadores na última sessão da  Reforma Trabalhista 
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