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A ofensiva turca sobre os curdos na Síria, após a retirada das tropas estadunidenses da região, se ampliou nos 
últimos dias, tanto em alcance, quanto em violência. A retirada das tropas pode desgastar ainda mais Trump ou 
abrir espaço para o protagonismo de Putin na mediação dos conflitos. De qualquer forma, a expectativa é que a 
ação provoque uma dimensão multinacional ao conflito.

Na América Latina, uma reunião entre o presidente Lenin Moreno do Equador e Jaime Vargas da Conaie decidiu 
um recuo do governo na intenção de eliminar os subsídios dos combustíveis, o principal mote das recentes mo-
bilizações que paralisaram o país. Uma pequena vitória popular contra a austeridade imposta pelo FMI. Resta 
ver nos próximos dias se será suficiente para reduzir a tensão no país e como o evento impactará as eleições na 
Argentina, no Uruguai e na Bolívia que vão ocorrer ainda neste mês.

No Brasil, o quadro é de forte instabilidade em todos os âmbitos. A perspectiva de crescimento econômico segue 
baixa. O PIB deve crescer abaixo de 0,9% este ano, a pior taxa desde o golpe, segundo o Relatório Focus.

Além da crise econômica, Bolsonaro enfrenta a pressão da crise ambiental e a dificuldade de aprovar a reforma 
da Previdência, e se movimenta para se equilibrar. Reportagem da Folha de S.Paulo sobre a presença dos militares 
no governo (ao menos 2.500 em cargos de chefia ou assessoramento) indica uma reaproximação do presidente 
com a categoria. Sobre a Previdência, o Senado pode concluir a análise do texto ainda nesta semana. Com isso, 
o segundo turno de votação da PEC poderia ocorrer já na próxima quarta. O governo ainda ensaia mais medidas 
neoliberais como a abertura do setor de saneamento à iniciativa privada. Não parece haver consenso entre parla-
mentares, lobby de governadores e companhias estaduais de água e esgoto do setor privado, o que “embaralha" 
mais o debate.

Além disso, a votação no Senado do projeto aprovado na Câmara definindo as regras de rateio entre estados e 
municípios da verba proveniente da cessão onerosa do pré-sal deve gerar ainda intensos debates entre unidades 
da federação, Legislativo e Executivo. O tema da repartição dos saldos do excedente é politicamente complexo, 
sujeito a trovoadas que poderão retardar a votação da reforma da Previdência.

O jogo institucional pode ficar ainda mais instável com o julgamento do STF (que pode ocorrer na quinta-feira) 
sobre a revisão da execução de penas após condenação em segunda instância, o que poderia beneficiar o ex-pre-
sidente Lula. Enquanto isso, a disputa interna no partido do presidente da República - que chegou a declarar a 
possibilidade de deixar o PSL - pode levar à expulsão de deputados. 

A questão das manchas de óleo que contaminam o litoral nordestino continua em debate. Análises da Universi-
dade Federal de Sergipe contradisseram a Marinha do Brasil e a companhia Shell. O ministro do Meio Ambiente 
brasileiro, Ricardo Salles, por sua vez, acusa a Venezuela. É questionável que a Marinha não dê conta de promover 
o monitoramento da costa e que o governo utilize o fato para insuflar a guerra ideológica contra o governo de 
Maduro. 

No mesmo sentido da disputa ideológica no país, na Câmara Municipal de Belo Horizonte tramita o Projeto de Lei 
274/2017, que institui a Escola sem Partido no sistema municipal de ensino do município. Apesar da forte oposi-
ção da esquerda e dos movimentos sociais, além de tumultos na casa, o projeto deve ser votado nesta semana.
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10/10 - Preta Ferreira, Sidnei e Maria do Planalto saem da prisão
As lideranças sem-teto Janice Ferreira (a Preta), Sidnei Ferreira – ambos filhos da coordenadora da Frente de Luta por Mora-
dia (FLM) Carmem Ferreira da Silva – e Maria do Planalto receberam na tarde desta quinta, dia 10, habeas corpus (HC) dos 
desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo. Continue lendo aqui

11/10 - Trump não apoia entrada do Brasil na OCDE
O governo de Donald Trump não apoia a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), conforme mostra carta do secretário de Estado, Mike Pompeo, enviada à Organização. Nela apenas as candidaturas 
da Argentina e da Romênia são endossadas e a brasileira, feita em 2017, não é citada. Continue lendo aqui

PERIFERIAS

INTERNACIONAL

7/10 - A reforma tributária da oposição 
Uma das principais causas da manutenção da desigualdade social no Brasil é a tributação injusta, que pesa sobre os 
mais pobres e privilegia os mais ricos. Uma inversão perversa de critérios, que não só prejudica os trabalhadores como 
limita a arrecadação e, por consequência, a capacidade de ação do Estado em benefício do povo. Continue lendo aqui

9/10 - Sob denúncias, PSL pode ser abandonado por Bolsonaro 
O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais como o ope-
rador do esquema que envolvia a candidaturas laranjas de quatro candidatas usadas para cumprir a cota eleitoral de 
gênero obrigatória e recolher recursos do fundo eleitoral para seu partido (PSL), em Minas Gerais. Continue lendo aqui

8/10 - FPA transmite atividades de encontro sobre “Áfricas Contemporâneas” 
De 10 a 19 de outubro, a Fundação Perseu Abramo transmitirá ao vivo em seu canal no YouTube e em sua página no Facebook 
a maioria das mesas do “Encontro Internacional Áfricas Contemporâneas do Continente às Diásporas: pensar o universal a 
partir dos arquivos afro-diaspóricos” (confira abaixo a lista de atividades a serem transmitidas). Continue lendo aqui

8/10 - Seminários avançados debatem política, tecnologia e redes
Teve início no dia 17 de setembro a programação dos Seminários Avançados propostos pelo curso de Estado, Governo e 
Políticas Públicas, da Fundação Perseu Abramo e Flacso Brasil. Os encontros serão realizados regularmente toda terceira 
terça-feira do mês, na FPA, e serão abertos ao público. Não é necessária inscrição prévia. Tudo será transmitido, ao vivo, 
pela TevêFPA. Continue lendo aqui

7/10 - Sínodo da Amazônia inicia com pauta positivamente polêmica 
Neste domingo, dia 6 de outubro, o Papa Francisco abriu o Sínodo para a Amazônia, no Vaticano, e em grande parte 
de sua fala o pontífice teceu críticas ao desmatamento e às violências sofridas pelo povo amazônico, em especial os 
indígenas. Continue lendo aqui

10/10 - Salário mínimo não terá aumento real em 2020, prejudicando população
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) aprovada pelo Congresso prevê o salário mínimo nacional de R$ 1.039 em 2020. 
O valor do salário mínimo impacta não só os trabalhadores na ativa, mas também o pagamento de benefícios da Previ-
dência Social. Continue lendo aqui
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9/10 - O despreparo do governo Bolsonaro frente à devastação ambiental
Surge novamente o debate se o governo Bolsonaro tem capacidade de combater situações de degradação do meio ambiente. 
Uma nova crise ambiental surge por meio da contaminação do mar e das praias com vazamento de óleo que atinge o litoral da 
região Nordeste. Continue lendo aqui

10/10 - Sérgio Nobre, metalúrgico do ABC, é o novo presidente da CUT
O metalúrgico Sérgio Nobre, paulistano, 54 anos, foi escolhido na tarde desta quinta-feira (10) para a presidência da CUT nos 
próximos quatro anos. Atual secretário-geral, ele encabeça a chapa única inscrita no 13º Concut, o congresso nacional da cen-
tral, em Praia Grande, litoral paulista. Continue lendo aqui
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