
CARTA SEMANAL DE
CONJUNTURA

Expectativa de aprovação da MP 871/2019, que faz um pente fino na concessão de benefícios sociais (INSS) e 
estima uma economia de 9,6 bilhões de reais. Caso não seja aprovada nesta semana, a MP perde seu efeito.

Em relação ao Congresso, Rodrigo Maia voltou a dizer em entrevista que o governo está sem rumo e que o país 
caminha para uma situação de convulsão social, além disso, o presidente da Câmara deixou explícito que não há 
um pacto de governabilidade entre os poderes, que nada foi assinado. 
Mais do que qualquer coisa, a manifestação de Maia indica que persiste uma percepção generalizada de que a 
crise política existe e que há uma disputa em torno do protagonismo no processo de aprovação das reformas 
legislativas que são demandadas pelo “mercado”. É surpreendente que um governo que tem apoio das classes 
dominantes, do mercado, da mídia corporativa, tem maioria na Câmara e no Senado não consegue fazer valer 
plenamente a agenda ultraliberal.

Reforma da Previdência: há um debate entre as forças políticas de diferentes instâncias federativas sobre a inclu-
são ou não de estados e municípios no texto da PEC 6/2019. Em nova demonstração de chantagem, o ministro 
Paulo Guedes disse que, se não houver apoio de governadores e prefeitos para a aprovação da Reforma será 
melhor retirar do texto da PEC o capítulo que trata dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), que diz 
respeito aos sistemas de Previdência do funcionalismo público. 

Nova pesquisa Ibope sobre a opinião da população a respeito das medidas de Bolsonaro mostra que a maioria é 
contra a flexibilização do posse e do porte de armas, sendo que pobres e mulheres tendem a ser mais fortemen-
te contrários. Apenas 37% dos entrevistados se dizem favoráveis à flexibilização da posse de armas e só 26% se 
dizem a favor do porte. 

Grande mobilização entre instituições de pesquisa e universidades em defesa da manutenção da estrutura atual 
do Censo e, portanto, contrários à intenção do governo de reduzir o número de perguntas no questionário pre-
visto para 2020, especialmente aquelas relacionadas à renda da população brasileira.

POLÍTICA

ECONOMIA

Pela 14ª semana consecutiva as expectativas do mercado sobre o crescimento da economia voltaram a apontar 
uma contração da taxa de crescimento do PIB, agora estimada em 1,13%. Além disso, como o PIB do primeiro 
trimestre se contraiu (-0,2%), o governo anunciou a intenção de liberar recursos do FGTS (estima-se algo entre 22 
e trinta bilhões de reais) para estimular o consumo, mas condicionou isso à aprovação da Reforma da Previdência. 
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01/06 - 28,4 milhões de pessoas: subutilização bate novos recordes no Brasil
A continuidade da política de austeridade no Brasil tem levado a sucessivos recordes negativos no país. É o que mos-
tram os dados da PNAD Contínua, calculados pelo IBGE e divulgados no dia 31 de maio. Continue lendo aqui

SOCIAL

AGENDA
29/05 - Fundação Perseu Abramo lança livro em SP nesta terça (4 de junho)
O livro Os Donos do Dinheiro – O Rentismo no Brasil, escrito pelos analistas de conjuntura da Fundação Perseu Abramo 
(FPA), traz a discussão sobre uma classe que vive de ganhar dinheiro, sem produzir nada, às custas da dívida do Estado. 
Continue lendo aqui

30/05 - Cinco anos de cortes na carne geram pior resultado fiscal desde 98
A austeridade fiscal praticada a céu aberto nos últimos cinco anos segue empurrando o país e as contas públicas ri-
banceira abaixo. Sob aplausos da grande mídia e de seus sócios no mercado financeiro, o país permanece refém desse 
mantra absurdo - questionado mundo afora, até mesmo por economistas do FMI! Continue lendo aqui

30/05 - PIB afunda puxado pela queda da indústria
Neste dia 30 de maio, os jornais brasileiros estamparam em suas manchetes a contração do PIB do primeiro trimestre, 
sob o comando de Paulo Guedes. Na série com ajuste sazonal calculada pelo IBGE houve um recuo de 0,2% em relação 
ao último trimestre de 2018. Continue lendo aqui

28/05 - Leitura é política: Salão do Livro Político e carta de Lula homenageiam Paulo Freire
Todos os brasileiros que defendem um país mais justo e igualitário precisam estar unidos para enfrentar os retrocessos im-
postos pelo governo de Jair Bolsonaro (PSL). Nesse contexto existem duas pautas que se fazem cada dia mais necessárias: a 
luta por Lula Livre e em defesa da educação. Esse foi o recado do primeiro dia do Salão do Livro Político. Continue lendo aqui

28/05 - Massacre após massacre, empresa ganha quase 900 milhões no AM
No último dia 27 de maio, 42 presos foram encontrados mortos em quatro unidades prisionais do Amazonas. Soma-
dos aos quinze homicídios de domingo (26), o total de vítimas chega a 57. Todas os presídios são administrados pela 
Umannizzare Gestão Prisional e Serviços Ltda, empresa privada que recebeu 836 milhões de reais nos últimos quatro 
anos, de acordo com os contratos disponíveis no Portal Transparência do estado. Continue lendo aqui

29/05 - Mapa mostra tamanho das manifestações de 15 e 26 de maio
As manifestações pró Educação do dia 15 de maio deste ano foram pelo menos três vezes maiores do que as pró go-
verno Bolsonaro do último dia 26, isto levando em conta só as capitais dos estados. Continue lendo aqui

31/05 - Tio de primeira-dama é preso por suspeita de crimes de milícia no DF
Em mais um caso de envolvimento de membros da família Bolsonaro em escândalos de corrupção e ligações com gru-
pos milicianos, o sargento PM João Batista Firmo Ferreira, um dos policiais militares presos na Operação Horus nesta 
quarta-feira (29-05), é irmão de Maria das Graças, mãe da primeira dama, Michelle Bolsonaro. Continue lendo aqui
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30/05 - Governo conservador entra em colapso na Áustria após escândalo
No dia 27 de maio, o Parlamento da Áustria impôs, por meio do voto de desconfiança, a saída do primeiro-ministro 
Sebastian Kurz, do conservador Partido Popular Austríaco (OVP). Continue lendo aqui

28/05 - Há 40 anos, regressava sindicalista que liderou oposição à ditadura
No dia 27 de maio de 1979 retornava ao Brasil o líder sindical José Ibrahim. Onze anos antes, em abril de 1968, ele lide-
rou a última greve antes da promulgação do AI-5, que criminalizou e perseguiu a luta trabalhista. Continue lendo aqui
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