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Clique e saiba mais
•	ApesAr	do	AtAque	midiático,	LuLA	
LiderA	primeiro	turno	em	todos	
os	cenários	pArA	presidênciA	em	
2018	(cut)

•	os	três	tempos	do	neoLiberALismo	
brAsiLeiro:	coLLor,	FHc	e	temer	
(rede	brAsiL	AtuAL)

•	 pec	55	segue	
trâmite	no	
senAdo	e	ignorA	
preocupAção	
dA	popuLAção	
(portAL	VemeLHo)

AindA	não	HomoLogAdA,	A	deLAção	
premiAdA	de	cLáudio	meLo	FiLHo,	ex-diretor	
de	reLAções	institucionAis	dA	odebrecHt,	
reLAtA	o	pAgAmento	peLA	empreiteirA,	entre	
2006	e	2014,	de	mAis	de	80	miLHões	de	

reAis	em	propinA,	cAixA	dois	e	doAções	LegAis	de	cAmpAnHA	
A	quAse	50	poLíticos.	

emborA	os	reLAtos	inVestigAdos	peLA	operAção	LAVA	JAto	
enVoLVAm	integrAntes	de	diVersos	pArtidos,	o	pmdb	é	o	
principAL	Atingido	peLo	depoimento	dAdo	Ao	ministério	
púbLico	FederAL	e	VAzAdo	à	mídiA:	noVe	importAntes	

LiderAnçAs	dA	LegendA	estão	impLicAdAs,	entre	eLAs	micHeL	
temer,	eLiseu	pAdiLHA,	ministro-cHeFe	dA	cAsA	ciViL,	

geddeL	VieirA	LimA,	ex-secretário	de	goVerno,	ALém	dos	
senAdores	romero	Jucá,	ex-ministro	do	
pLAneJAmento,	renAn	cALHeiros,	presidente	

do	senAdo,	e	eunício	oLiVeirA.
Fonte:	cArtA	cApitAL	-	LeiA	mAis

Quando Dilma foi eleita, no final de 2014, 
74% dos brasileiros consideravam que sua vida 
tinha melhorado desde 2003, ano em que se 
iniciava o primeiro mandato de Lula. Um índice 
muito superior ao da votação recebida por 
Dilma no segundo turno. Quando foi realizada 
a vergonhosa votação pelo seu impeachment 
na Câmara, em abril deste ano, essa cifra tinha 
baixado à metade. Ou seja, a brutal campanha 
da mídia tinha apagado da cabeça de muita 
gente como suas vidas tinham melhorado ao 
longo dos governos petistas.

Na mais recente pesquisa Vox Populi, o 
índice dos que consideram que sua vida 
melhorou desde o começo dos governos do 
PT subiu para 56%, ao mesmo tempo que o 
apoio a Lula segue subindo, chegando a 34%, 

dois índices que refletem o mesmo fenômeno: 
conforme as pessoas vão perdendo os direitos 
adquiridos e conforme arrefece a campanha 
da mídia, a consciência de quanto sua vida 
tinha melhorado aflora de novo com força. Um 
índice que tende a subir cada vez mais, ficando 
pelo menos próximo dos 74% de fins de 2014, 
acompanhado pelo índice de apoio ao Lula.

E neste domingo (11), uma nova pesquisa 
Datafolha, feita antes da divulgação de 
vazamentos para a mídia da delação de um 
diretor da Odebrecht, que atinge Michel Temer 
e a cúpula do governo, revela que 63% dos 
brasileiros querem sua saída imediata e diretas 
já – número que deve crescer conforme a 
repercussão das denúncias forem avançando. 
(...)  Fonte: Rede Brasil Atual. Clique e leia Mais
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