
Clique e saiba mais
•	 O	passO	a	passO	dO	prOcessO	de	impeachment	cOntra	dilma

•	 a	cOntribuiçãO	miliOnária	da	imprensa	para	ampliar	a	crise	ecOnômica

•	 rede	cuca	Oferta	mais	de	4	mil	vagas	para	cursOs	de	fOrmaçãO	e	práticas	espOrtivas
•	 investigaçãO	apOnta	participaçãO	de	pelO	menOs	35	pOliciais	em	chacina
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Cuba, pioneira em eliminar 
a transmissão de HIV de 
mãe para filho

“A melhor palavra para o que Eduardo fez hoje é a seguinte: palhaçada. Não vai dar em nada. 
Não pode dar em nada. Mas Cunha conseguiu sujar ainda mais sua folha corrida ao acatar o 
pedido de impeachment de Dilma em circunstâncias patéticas. Ele confirmou o que todos já 
sabiam: que vinha fazendo chantagem com o PT. Em troca da proteção do PT ele seguraria o 
pedido de impeachment. O chantagista agiu tão logo se soube que o PT, com formidável atraso, 
decidira enfim ajudar no esforço de tirar Cunha do caminho. E agiu a seu melhor estilo: com 
uma dose descomunal de cinismo. Cunha conseguiu dizer que a decisão do PT de apoiar sua 
cassação nada tinha a ver com a aprovação do pedido de impeachment. Coincidência, portanto. 
É nisso que Cunha quer que os brasileiros acreditem. Que tudo o que aconteceu num espaço de 
horas – o PT contra ele e sua agressão a Dilma – foi obra do acaso. [...]

Mais de dois meses se passaram desde as revelações dos suíços, e Cunha permaneceu 
intocado. Era como manter uma metralhadora nas mãos de um lunático. Fica a suspeita de 
que, se não lhe subtraíram a arma, era para que ele a usasse contra Dilma. Se alguém tiver 
explicação melhor, que a apresente, por favor. Mas as rajadas de Eduardo Cunha só poderão 
atingir o vento, figurativamente. Mesmo num universo político doentio como o brasileiro, 
Cunha não pode, no final, destruir a democracia. Porque é disso que se trata: da destruição da 
democracia. Do retrocesso do Brasil rumo a 1964.” Leia na íntegra aqui.

A Organização 
Pan-americana de 
Saúde entregou a 
Cuba a primeira 
certificação do 
mundo que a 
credita como país que venceu o duplo desafio 
de eliminar a transmissão do vírus HIV de 
mãe para filho, e também a sífilis congênita. 
Cuba é o primeiro país do mundo a eliminar 
a transmissão do vírus da AIDS e da sífilis de 
mãe para filho. Leia mais.

O Brasil pós-pedido de impeachment

PLS 397/2015: negociação 
coletiva no serviço público é 
aprovada no Senado

Encerrou no dia 27 de novembro o prazo para 
apresentação de recurso visando que o plenário do 
Senado apreciasse o PLS 397/2015, que estabelece 
as normas gerais para a negociação coletiva na 
administração pública direta, nas autarquias e 
fundações públicas dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Como não foi apresentado recurso, o projeto 
será enviado à Câmara dos Deputados para 
análise e votação. A matéria será numerada como 
Projeto de Lei (PL) e posteriomente despachada 
para análise nas comissões. saiba mais.
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