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Presidente Adilson Araújo

saúde

Teto de gastos é
“horror humano”
Diante da ampliação dos cortes dos investimentos no
Sistema Único de Saúde (SUS) e das recentes mudanças
na Constituição de 1988, o Conselho Superior do Ministério Público realizou debate sobre SUS e o Pacto Federativo e classificou como “horror jurídico, econômico e
humano” a agenda regressiva imposta pela gestão Temer ao país.
Em vigor desde 2017, a Emenda Constitucional 95
congelou investimentos em saúde e educação até 2036,
o que significa um corte estimado em R$ 400 bilhões.

brasil

Liberdade de Lula só
depende do STF

A CONSTITUCIONALIDADE da prisão após julgamento em 2ª instância entrou na pauta do Supremo Tribunal Federal (STF) por
iniciativa do ministro Marco Aurélio Mello, que encaminhou ao plenário do órgão ação movida pelo Partido Comunista do
Brasil (PCdoB) arguindo a inconstitucionalidade das prisões em tais circunstâncias, que segundo inúmeros juristas e mesmo
a maioria atual de ministros do Supremo ofende o princípio da presunção de inocência consagrado na Constituição Federal.
O julgamento pode ocorrer ainda nesta semana dependendo do próprio Marco Aurélio e da presidenta da Corte, Cármen
Lúcia. Se a maioria do STF entender que a prisão de um cidadão só pode ocorrer após o chamado trânsito em julgado (quando todos os recursos forem esgotados), o ex-presidente Lula terá de ser solto, pois encontra-se encarcerado em Curitiba
depois de ser condenado injustamente, sem provas e com base em relatos de um delator.
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Alunos da UnB ocupam reitoria

toque de classe

Brasil sem
corrupção

Política fiscal de Michel Temer pode destruir as universidades públicas
Portal CTB
imprensa@portalctb.org.br

ASSEMBLEIA programada para terça (24) vai decidir
pela realização ou não de
greve geral na universidade
e ato de protesto contra o

MEC. Nos vários discursos,
alunos e professores destacam que o que está por trás
da redução do orçamento
para as universidades públicas é um projeto privatista
de ensino encampada pelo
governo Temer.
O objetivo de todas as
iniciativas é questionar os
cortes da UnB, que tem um
déficit de R$ 92,3 milhões no

orçamento deste ano e passa por uma situação complicada para a manutenção
dos principais serviços nos
vários departamentos.
Alunos e professores também são contrários às medidas alternativas adotadas
pela administração da universidade, que incluem redução do número de servidores
por meio de demissões.

forma Tributária Solidária:
Menos Desigualdade, Mais
Brasil”. O evento será realizado no Salão Nobre da Câmara dos Deputados.
O projeto, encabeçado pelas duas entidades

representativas do Fisco,
conta com colaboração de
mais de 40 pesquisadores
e visa apresentar soluções
para corrigir as distorções
do modelo brasileiro de tributação.

REFORMA
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA
COM o propósito de descortinar os caminhos para o
aprimoramento do Sistema
Tributário Nacional, a Federação Nacional do Fisco
Estadual e Distrital (Fenafisco) e a Associação Nacional
dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip) promovem no próximo
dia 25/04 o lançamento das
bases do movimento “Re-

100 anos de luta

NO PRÓXIMO dia 4 de maio, a partir
das 18h30 no Cine Odeon da Cinelândia,
acontece o lançamento do documentário
“Entre Greves – Sindicato dos Metalúrgicos: 100 anos de luta”. A película, que foi
produzida pela Ginja Filmes, Ancine e Sindimetal-RJ, conta a história dos 100 anos
do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de
Janeiro, suas lutas e conquistas. A entrada
é gratuita.

Depois daquele triste
sábado da prisão de Lula, o
Brasil acordou sem corrupção. Lavagem de dinheiro,
roubo, caixa 2, todo tipo de
movimentação criminosa
caiu por terra. E tudo isso
foi jogado nas costas do
melhor presidente de todos os tempos, Luiz Inácio
Lula da Silva.
O clima do país está estranho. Para nós, a população. Para eles, a direita
fascista e conservadora, é
motivo para se comemorar. Condenaram o principal líder político brasileiro e
“peça” chave da corrupção
de todo o país. Até Dallagnol, o homem da convicção, entrou em greve de
fome para representar o
quanto era necessária a
prisão do ícone que tirou
o Brasil do mapa da fome.
Diante da sujeira, a
sombra de um velho amigo sempre esteve por trás
da tramóia toda: os militares. Absurdo é não pensar
que os militares não iriam
se envolver nessa história.
As trevas de 1964 rondam
os dias atuais.
Nós, brasileiros, não sabemos do futuro. Os dias
que virão serão extremamente difíceis para os que
acreditam em uma nova
conjuntura política, com
menos desigualdade e
mais oportunidade para
o povo. Se faz necessário
resistir e lutar em favor da
democracia. A rua sempre
foi o lugar do povo e chegou a hora de retomar o
lugar que sempre foi instrumento de nossa vitória.
Leia artigo completo no
Portal CTB.
Felipe Iruatã é
estudante de
Jornalismo da
UFBA
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