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Crise político-institucional esvazia pauta do Congresso 

A pauta está cheia, mas contraditoriamente não é a que está na 
sociedade. O Congresso Nacional está em descompasso com o 
clamor do povo neste momento de grave crise político-institucional, 
que compromete ainda mais a solução dos graves problemas 
advindos das crises política, econômica, social e ética. 
A suspensão temporária das Reformas Previdenciária e Trabalhista 
é decisão insuficiente, que mantém os trabalhadores sob ataque em 
relação aos seus direitos mais fundamentais, que são o direito à 
aposentadoria digna e trabalho decente, com proteção via legislação 
mediadora e equilibrada. 
 

Leia mais 

 

Conselho da OAB decide formalizar pedido de impeachment 

 

A Ordem dos Advogados do Brasil vai apresentar esta semana pedido 
de impeachment do presidente Michel Temer. Reunidos no último 
sábado (20 de maio), os conselheiros federais consideraram, após 
mais de sete horas ininterruptas de discussão, que as atitudes do 
presidente reveladas pelo empresário Joesley Batista, do grupo 
empresarial JBS, podem configurar crime de responsabilidade. 
 

Leia mais 

Centrais se posicionam diante da crise político-institucional e reafirmam o dia 24 de maio 
As Centrais sindicais se posicionaram diante da crise político-

institucional, que colocou o presidente Michel Temer (PMDB) 

e o seu núcleo de poder no “olho do furacão”. 

A crise é de proporções inimagináveis e teve como primeiras 

consequências a abertura de inquérito, no Supremo Tribunal 

Federal, para investigar o presidente da República, a pedido da 

Procuradoria Geral da República. E também o afastamento do 

mandato e da presidência do partido, o senador Aécio Neves 

(PSDB-MG). 
 

Leia Mais 
 

“O país vai sempre sobreviver”, diz Cármen Lúcia 

 

A presidente do Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia, disse que o 

Brasil está sendo reconstruído e sobreviverá à grave crise política que 

enfrenta. Em conversa com jornalistas na noite de sexta-feira passada 

(19 de maio), a ministra afirmou que sua esperança está depositada 

nas novas gerações e que o Brasil demonstra “maturidade 

democrática” ao enfrentar os “percalços” das “intempéries”.  

No futuro, segundo ela, o atual momento será visto como uma 

“passagem”. 

Leia mais 

 
Inflação 

O IBGE divulga hoje o IPCA-15 deste mês. Analistas esperam que o indicador fique em 0,19%, contra 0,21% em 
abril, levando a inflação ao menor patamar desde julho de 2007. 
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