
Clique e saiba mais
•	 Painel	virtual	aPresenta	infográficos	sobre	Perfil	de	servidores	Públicos	federais
•	 cdH	aProva	relatório	sobre	as	Políticas	Públicas	de	combate	à	violência	contra	a	mulHer

•	 governo	macri	derruba	restrições	Para	comPra	de	dólar	e	desvaloriza	Peso	argentino
•	 Ônibus	de	fortaleza	oferecem	wi-fi	Para	Passageiros
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Com mobilizações em diversos estados, o 
ato foi promovido pela Frente Brasil Popular, 
formado por centrais sindicais, movimentos 
estudantis e diversas organizações populares. 
A concentração foi na Praça da Bandeira e 
o ato seguiu até a Praça da Sé, ocorrendo 
de forma pacífica do início ao fim e 
encerrando com apresentações culturais. 
De acordo com a organização, cerca de 15 
mil pessoas participaram da manifestação; 
coordenadores e filiados do SINTSEF/CE 
também marcaram presença.

Dia Nacional de Mobilização 
contra o Impeachment e o 
Ajuste Fiscal vai às ruas por 
todo o país

“Dirão que o ‘mar vermelho’ é ilegítimo, 
que estão uniformizados. Mas e o que 
é o povo de amarelo com camisas da 
CBF? Espontâneo? E eram muitos os 
populares não filiados a nenhum partido 
nem militantes de nenhum movimento 
social. O que aliás não significa nada pois 
estar filiado a um partido ou ligado a um 
ativismo não é demérito, pelo contrário, só 
denota a diferença de compromisso com 
o todo entre o público de domingo e o de 
ontem”. Clique e leia o artigo

A Procuradoria 
Geral da República 
(PGR) apresentou 
nesta quarta-feira (16) 
ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) um pedido 

de afastamento cautelar de Eduardo Cunha (PMDB-
RJ) do cargo de deputado federal e de presidente 
da Câmara. Para justificar o pedido, o procurador 
citou 11 fatos que comprovam que Cunha usa o 
mandato de deputado e o cargo de presidente da 
Casa para intimidar colegas, réus que assinaram 
acordos de delação premiada, advogados. leia mais

PGR cobra ao STF afastamento 
imediato de Cunha

O recado das ruas para 
os golpistas (e os velhos 
coxinhas)
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