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O Psoe, do atual presidente Pedro Sánchez, venceu as eleições parlamentares na Espanha do dia 28 de abril, con-
quistando 123 cadeiras das 350 em disputa, com um discurso contra a austeridade e mais progressista. Somando 
com outros partidos de esquerda, o Unidas Podemos (aliança entre Podemos e Izquierda Unida) e a Esquerda 
Republicana da Catalunha (ERC), que elegeram 42 e 15 cadeiras, respectivamente, o bloco de esquerda tem 180, 
o que lhe dá maioria simples para  governar. Porém, as negociações não deverão ser tão simples já que há diver-
gências entre Sánchez e o ERC quanto à ampliação da autonomia para a região da Catalunha. Do outro lado, a 
direita  fragmentou-se e ficará como minoria no Parlamento. O PP, de 134 cadeiras, caiu para 66, o novato Ciu-
dadanos conquistou 58 e o VOX obteve 24, o que marcou a irrupção da extrema-direita ao parlamento espanhol. 

VITÓRIA DO PARTIDO SOCIALISTA NA ESPANHA

1º DE MAIO UNIFICADO

ENTREVISTA DO EX-PRESIDENTE LULA

CONFLITOS INTERNOS DO GOVERNO E NOVAS OFENSIVAS

O Dia Internacional do Trabalhador será histórico este ano. Pela primeira vez, a CUT e demais centrais sindicais – 
Força Sindical, CTB, Intersindical, CSP-Conlutas, Nova Central, CGTB, CSB e UGT –, além das frentes Brasil Popular e 
Povo sem Medo, estarão juntas no ato unificado do 1º de maio, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, a partir das 
10 horas. As centrais sindicais brasileiras se uniram contra a reforma da Previdência de Jair Bolsonaro (PSL) e, no ato 
de 1º de maio, vão anunciar os próximos passos da luta. Além da defesa do direito à aposentadoria, estão em pauta 
a luta pelos direitos trabalhistas, por emprego, direitos sociais, democracia, soberania nacional e uma proposta de 
reforma Tributária que assegure justiça social.

A entrevista do ex-presidente Lula ao El País e à Folha de São Paulo causou grande repercussão, mesmo com a 
tentativa de parte da imprensa brasileira de ignorar o fato. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo 
Lewandowski, também autorizou os jornalistas Glenn Greenwald, do Intercept Brasil, Eleonora de Lucena, do 
Tutaméia, e a TVT a entrevistarem Lula.

O fogo aberto de Carlos Bolsonaro contra o vice-presidente, general Mourão, foi e deve seguir em pauta. A opera-
ção da Polícia Federal em uma sede do PSL em Minas Gerais retoma o debate sobre o laranjal, irregularidades na 
campanha eleitoral e pode afetar o ministro do Turismo, envolvido nas acusações. Após declarações do secretário 
da Receita Federal, Marcos Cintra,que propôs tributar igrejas, Bolsonaro precisou gravar vídeo para conter reação 
dos setores evangélicos que o apoiam. 

Em janeiro de 2019, o desmatamento na Amazônia cresceu 54% em relação ao mesmo mês do ano anterior 
(Instituto Imazon). Na contramão das soluções, Bolsonaro assinou Decreto 9.760/2019, que cria uma burocracia 
pública para intermediar a aplicação de multas ambientais cometidas por infratores, fato que na prática carretará 
a falência da repressão aos crimes contra o meio ambiente e redução do papel fiscalizador do Ibama.

As principais questões pautadas para a semana que se inicia são:
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 O informe semanal é produzido pelo grupo de análise da conjuntura e pela equipe de comunicação da Fundação Perseu Abramo.

22/04 - Alan Garcia e o punitivismo
A morte de Alan Garcia, presidente do Peru por dois mandatos, deve levar a algumas reflexões. São tempos sombrios, de per-
seguição, punitivismo e intensa judicialização da vida em geral e da política em particular. Continue lendo aqui

23/04 - Sigilo de dados pode adiar a votação da Reforma na CCJ
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados (CCJ) retoma hoje análise da reforma 
da Previdência (PEC 6/19), para votação de sua constitucionalidade. A PEC foi discutida na semana passada e os parla-
mentares questionam pontos da Reforma, considerados inconstitucionais. Continue lendo aqui

24/04 - Lula vai lutar até o fim para provar sua inocência
Na tarde do dia 23 de abril, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reduziu a pena imposta ao ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva no processo da operação Lava Jato sobre o tríplex do Guarujá (SP), de 12 anos e 1 mês de prisão 
para 8 anos, 10 meses e 20 dias. A expectativa é que o ex-presidente passe a cumprir a pena em regime semiaberto em 
setembro deste ano. Continue lendo aqui

25/04 - Reforma da Previdência: comissão de análise será presidida pelo Centrão
A comissão especial de análise da Reforma da Previdência será instalada hoje, 25 de abril, na Câmara dos Deputados. A 
comissão será responsável pela análise do mérito da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) e terá um prazo de qua-
renta sessões para dar seu parecer, podendo receber propostas de emendas até a décima sessão. Continue lendo aqui

POLÍTICA

28/04 - Indignação do inocente
Conta-se que questionado por correligionário sobre discurso de Orestes Quércia refutando cometimento de atos de corrup-
ção, Ulysses Guimarães teria dito: “foi um belo discurso, mas faltou a indignação do inocente”. Na entrevista do ex-presiden-
te Lula da Silva, na última sexta-feira (26/04), concedida ao El País e à Folha de São Paulo, no desenlace de longos meses de 
batalha judicial, viu-se claramente o sentido da expressão formulada por Ulysses Guimarães. Continue lendo aqui

LULA LIVRE

24/04 - Contra reforma da Previdência, 1º de maio será unificado pela primeira vez
Pela primeira vez, a CUT e demais centrais sindicais – Força Sindical, CTB, Intersindical, CSP-Conlutas, Nova Central, 
CGTB, CSB e UGT –, além das frentes Brasil Popular e Povo sem Medo, estarão juntas no ato unificado do 1º de maio, 
no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, a partir das 10 horas. Continue lendo aqui

23/04 - Governo fecha portas para participação social: menos controle
O governo Bolsonaro, através do Decreto 9759/2019 extingue a Política Nacional de Participação Social, que havia sido 
consolidada no Decreto 8243/2014 pela presidenta Dilma e que congregava diversos conselhos que auxiliavam na ela-
boração, implementação e avaliação de políticas públicas. Continue lendo aqui

23/04 - Governo barganha democracia por apoio à reforma da Previdência
O atual governo decretou neste mês a extinção de mais de trinta conselhos e comissões nacionais. Dez destes estão 
relacionados aos povos indígenas e às áreas ambiental e do campo. Estas medidas agradam a bancada ruralista, que vê 
tais instâncias de democracia participativa como adversárias de seus interesses, e se somam a outros recentes agrados 
à bancada em troca de apoio para a aprovação da Reforma da Previdências. Continue lendo aqui

26/04 - Bolsonaro sugere turismo sexual em mais uma ‘pérola’
Durante encontro com jornalistas, Bolsonaro disse que o Brasil "não pode ser o país do turismo gay". "Quem quiser vir 
aqui fazer sexo com uma mulher, fique à vontade. Agora, não pode ficar conhecido como paraíso do mundo gay aqui 
dentro", declarou. Continue lendo aqui
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