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Clique e saiba mais
•	 Câmara	rejeita	requerimento	para	aCelerar	tramitação	de	plp	257/16
•	 os	primeiros	meses	do	golpe:	balanço	neCessário	e	provisório
•	 governo	anunCia	rombo	de	r$	139	bi	em	2017	e	entrega	do	patrimônio

•	 Farol	baixo	em	rodovias	durante	o	dia	passa	a	ser	obrigatório	hoje

A DelegAciA Dos 
Três climAs 

informA que, 
em virTuDe Do 

períoDo De fériAs DA secreTáriA, 
o horário de funCionamento 
durante o mês de julho será 

de 8h às 12h. os coorDenADores 
esTão fAzenDo umA escAlA De TrAbAlho pArA 

que A DelegAciA não precise ser fechADA. 

O que explica a renúncia de Eduardo Cunha?

A sessão nA comissão De consTiTuição e 
JusTiçA (ccJ) Do senADo, ocorriDA nA úlTimA 

quArTA-feirA, 6 De Julho, confirmou A voTAção 
fAvorável Aos proJeTos De lei nº 33 e 35, que 
TrAzem, enTre ouTrAs coisAs, reAJusTes (10,8 

em Dois Anos) pArA A mAioriA Dos serviDores Do 
execuTivo. os proJeTos AinDA serão AnAlisADos 
pelA comissão De AssunTos econômicos (cAe) 

AnTes De irem pArA o plenário. 
A conDsef vAi conTinuAr cobrAnDo A 

AprovAção Dos proJeTos que seguirAm pArA o 
congresso AinDA no Ano pAssADo.

“O discurso de Cunha 
esconde uma estratégia para 
salvar a própria pele. 

No dia 14 de junho, 
depois de mais oito meses 
de manobras, o Conselho de 
Ética da Câmara finalmente 
aprovou a cassação do 
mandato de Cunha por quebra 
de decoro parlamentar. A 
cassação definitiva deverá ser 
votada pelo plenário da Casa 

e a expectativa de aliados do 
peemedebista é que ele perca a 
votação.

Diante da iminente derrota, 
Cunha conta com o apoio do 
presidente interino, Michel 
Temer (PMDB), para emplacar 
um aliado na presidência da 
Câmara. A expectativa é que 
o novo presidente beneficie 
Cunha de alguma forma na 
condução do processo. (...)

A renúncia seria uma 
contrapartida de Cunha a 
Temer. Para o Planalto, a 
saída de Cunha é positiva, pois 
abre espaço para um aliado 
do governo na presidência 
da Câmara. Essa posição 
pode ajudar a gestão interina 
quando esta deixar tal 
condição, após a conclusão do 
processo de impeachment de 
Dilma Rousseff.”.

Não teve quem não comemorasse a renúncia de Eduardo Cunha à presidência da Câmara na 
tarde de ontem. Com mais uma atitude digna de seriado de televisão, Cunha até chorou ao ler a 
carta de renúncia. Mas afinal, como podemos avaliar esta decisão? O portal da Carta Capital fez 

uma análise interessante da situação. Clique aqui e leia a íntegra. Confira trechos abaixo.
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