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A injusta prisão do presidente Lula completou um ano no dia 7 de abril, o que materializa o desmonte do projeto 
de avanço da democracia e do desenvolvimento no país. A substituição do Estado implementador de políticas 
públicas pelo Estado perpetrador de violências se explicitou nesta semana, entre outras iniciativas, na na área 
de segurança pública, para a qual Sérgio Moro apresentou um plano de segurança que será iniciado em cinco ci-
dades de até quinhentos mil habitantes. Pela proposta, o Ministério da Justiça fará contratos com governadores 
e prefeitos das cidades a serem contempladas. 
A ideia central é intensificar a repressão policial. Uma das primeiras medidas deve ser a identificação e o cum-
primento de mandados de prisão em aberto, na tentativa de dar um recado de restabelecimento da autoridade 
do Estado nas regiões. Além disso, em mais uma manifestação de arbítrio e violência, o Exército disparou 80 
tiros em um carro de família no Rio e matou um músico na região da Vila Militar, na Zona Oeste, no domingo (7). 
No âmbito da política nacional, a semana se iniciou com a demissão do ministro da Educação, Ricardo Velez. 
O MEC passará a ser gerido pelo Abraham Weintraub, e o novo titular da pasta segue sendo simpático às for-
mulações de Olavo de Carvalho. Mas, ao contrário do sucessor, também mantém relações com o mercado. O 
desmonte do Estado se complementa pela redução do orçamento da ciência e tecnologia. 

 UM ANO DA PRISÃO DE LULA E O DESMONTE DO PROJETO DEMOCRÁTICO

REFORMA DA PREVIDÊNCIA DEVE AGRAVAR DESEMPREGO

ELEIÇÃO EM ISRAEL

Em meio a esse cenário, recrudescem as expectativas de retomada da atividade econômica. O impacto da refor-
ma da Previdência, caso seja aprovada, sobre o mercado de trabalho será grave e profundo.  A economia deve 
deixar de criar meio milhão de empregos por ano na próxima década, além de ampliar a concorrência entre os 
trabalhadores pelos postos de trabalho existentes, o que será traduzido em elevação das taxas de desocupação e 
de subutilização da força de trabalho. 
Mais ainda, o Ministério da Economia já fala em oferecer 100 bilhões de reais do pré-sal a estados e municípios 
em troca da aprovação da reforma. Do ponto de vista federativo, a Marcha a Brasília em defesa dos municípios, 
organizado pela Confederação Nacional dos Municípios, deve ratificar o apoio à reforma da Previdência de Bolso-
naro, mas o ministro pode ainda anunciar algum outro benefício como forma de conquistar o apoio de prefeitos 
e prefeitas à proposta.
Nesse ambiente, a popularidade de Bolsonaro sofre queda. Os resultados da pesquisa Datafolha divulgados nos 
últimos dias reforçam a tendência de redução na aprovação do presidente, principalmente em setores da socie-
dade brasileira que deram amplo apoio ao então candidato. Cada vez mais diminui o número de pessoas que 
acreditam que a economia irá melhorar, e os que acreditam na manutenção ou piora dos níveis de desemprego, 
inflação e poder de compra já ultrapassam os que vêm chance de melhora.

Por fim, na área internacional, o que chama a atenção esta semana é a eleição parlamentar em Israel dia 9 de 
abril. Serão eleitos 120 deputados e treze partidos disputarão. Historicamente nenhum partido alcançou sozinho 
50% mais um das cadeiras do Knesset, e o mais votado tem a prerrogativa de tentar organizar uma coalizão com 
o mínimo de 61 deputados para conduzir o governo. As pesquisas têm mostrado um empate entre o Likud, pre-
sidido pelo atual primeiro-ministro, Benyamin Netanyahu, e o o general Enny Gantz, da coalizão Azul e Branca, 
mais moderada.

As principais questões pautadas para a semana que se inicia são:
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04/04 - Caravana no Sul questiona retrocessos de Bolsonaro
O Partido dos Trabalhadores tem entre seus principais compromissos a defesa da democracia. E no momento em que a vemos 
ameaçada com os discursos e retrocessos de Jair Bolsonaro e seus aliados, a resistência se faz prioridade. Continue lendo aqui

07/04 - Em dia histórico, militância dá nova prova de lealdade a Lula
A concentração para o ato por Lula Livre estava marcado para as 6h30 deste domingo, 7 de abril, data em que a prisão 
política do ex-presidente completou um ano. Continue lendo aqui

LULA LIVRE
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03/04 - Conferência Nacional FBP: saudação ao povo brasileiro
A Frente Brasil Popular, em sua 3ª Conferência Nacional, realizada em 30 e 31 de março, na Escola Nacional Florestan 
Fernandes, em Guararema (SP), reuniu representantes de entidades nacionais e delegados estaduais, oriundos de di-
versos espaços organizativos que debateram a crise brasileira e atualizaram as tarefas políticas das forças democráticas 
e populares. Continue lendo aqui

05/04 - Gleisi, em encontro com evangélicos do PT: ‘este governo é do mal’
Com a saudação “paz do Senhor”, Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, deu início à participação dela no 1º Encontro de 
Evangélicos e Evangélicas do partido, que reúne aproximadamente cem participantes nas dependências de um centro 
de formação católica. Continue lendo aqui

07/04 - Observatório: ato de 100 dias de desconstrução do Brasil será no dia 10
O Observatório da Democracia fará o ato “100 dias de desconstrução do Brasil” sobre os cem dias governo Bolsonaro, 
em Brasília, no dia 10 de abril. As sete fundações integrantes do Observatório apresentarão um relatório conjunto, com 
análises e dados que evidenciam as ameaças aos direitos e o desmonte da estrutura do Estado brasileiro resultantes 
dos primeiros meses deste governo. Continue lendo aqui

POLÍTICA

02/04 - Retorno de Bolsonaro de viagem a Israel é antecipado
O presidente Jair Bolsonaro antecipou a volta de Israel em cerca de duas horas. A agenda desta terça-feira previa a 
ida dele à cidade de Raanana, a 20 kms de Tel-Aviv, onde se encontraria com integrantes da comunidade brasileira em 
Israel, na quarta-feira pela manhã. Continue lendo aqui

INTERNACIONAL

02/04 - Estatísticas já mapeiam o intenso processo de dessindicalização
A variação da taxa de sindicalização brasileira entre 2012 e 2015 foi de -0,3 pontos percentuais (pp). Nos dois anos 
seguintes, no entanto, esta queda foi cinco vezes maior (-1,5pp). Continue lendo aqui

07/04 - Destruição da Previdência: meio milhão de desempregados
Se de fato a reforma da Previdência proposta pelo governo for aprovada nos termos em que foi apresentada, deverá 
afetar severa e negativamente o mercado de trabalho brasileiro. Continue lendo aqui

02/04 - Mulheres perdem espaço no Brasil do novo governo
Ranking da Organização das Nações Unidas Mulheres (ONU) coloca o Brasil na 149ª posição de 178 em termos de participação 
de mulheres em posições ministeriais, sendo quanto mais próximo de 178 menor a participação feminina. Continue lendo aqui

05/04 - PL pretende extinguir reserva legal no país
O senador Marcio Bittar (MDB-AC) acredita que a limitação de percentual de reserva de vegetação na propriedade rural 
está impedindo a expansão do agronegócio. O senador apresentou o projeto de lei nº 1551/2019 para extinguir o princí-
pio da reserva legal do código florestal brasileiro. Continue lendo aqui
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