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O Boletim de Análise da Conjuntura da Fundação 
Perseu Abramo traz em sua edição de outubro um 
panorama dos acontecimentos na América Latina 
que fizeram soar o alerta para as consequências do 
neoliberalismo e suas repercussões no Brasil.

Em Internacional são abordados os protestos no 
Chile, a reeleição de Evo Morales na Bolívia, as elei-
ções parlamentares no Canadá, a perda de espaço 
do uribismo nas eleições regionais colombianas, a 
eleição de Alberto e Christina Kirchner em primeiro 
turno na Argentina e o processo eleitoral uruguaio, 
que terá segundo turno.

O projeto de privatização do governo Bolsonaro, 
que na batalha pelas vendas das empresas incluiu 
mais de quatrocentas coligadas ou sem influência da 
União entre as estatais, é o tema da seção Estado.

A seção Judiciário mostra que basta uma análise rá-
pida de frases dos ministros do Supremo Tribunal 
Federal para perceber que a politização das decisões 
naquela Corte é um fato. O problema é partidari-
zarem a Justiça. E a decisão em andamento sobre a 
execução provisória de pena após condenação em 
segunda instância é um nítido sinal desse processo. 

Em Política e Opinião Pública os temas são as dispu-
tas dentro do PSL, partido do presidente Jair Bolsona-
ro, e a aprovação da reforma da Previdência no Sena-
do, incluindo os dados de votação por partido e por 
senador ou senadora. Por fim, um panorama sobre os 
possíveis projetos políticos e econômicos que devem 
pautar o Congresso Nacional no próximo período.

Dados relativos ao mercado de trabalho brasileiro que 

apontam que a tônica da “recuperação” tem sido de 

vínculos informais e acompanhada por um aumento 

da desigualdade são mostrados na seção Social.

Na parte de Economia, nada de novo no pulso bra-

sileiro. Os indicadores do nível de atividade dos di-

ferentes setores permanecem flutuando em torno 

da primeira casa decimal, ora acima, ora abaixo de 

zero. Essa tem sido a toada há mais de trinta meses 

e nenhuma ação do cardápio neoliberal do governo 

parece capaz de tirar a economia desse dramático 

quadro de paralisia e degradação social. 

Em Territorial, a tragédia do derramamento de pe-

tróleo cru no Nordeste brasileiro só aumenta e a 

cada semana ganha novos infelizes capítulos. Além 

das crescentes áreas que o óleo atinge, novas mos-

tras da fragilidade das ações e interesse do governo 

federal para enfrentar o problema ficam cada vez 

mais evidentes. Os prejuízos econômicos para a re-

gião já começam a transparecer.

A análise da Comunicação apresenta que pelo se-

gundo mês consecutivo Bolsonaro é retratado como 

responsável pela devastação ambiental. A reper-

cussão do vazamento de óleo que se espalha pelas 

praias do Nordeste é um dos principais temas que 

renderam críticas ao governo na imprensa tradicio-

nal brasileira e provocaram engajamento nas redes 

sociais. Também se oferece um panorama das notí-

cias sobre o Brasil na imprensa mundial.

APRESENTAÇÃO
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INTERNACIONAL

Após a temporada de protestos populares no Equa-
dor contra o fim dos subsídios governamentais aos 
combustíveis que, em função da mobilização coor-
denada por sindicatos e organizações indígenas, 
foram revogados, e os protestos massivos ainda 
em andamento no Haiti, chegou a vez do Chile.

Ali, os protestos começaram após o presidente de 
direita, Sebastián Piñera, anunciar aumento de 30 
pesos no preço da passagem de metrô em horário 
de pico (cerca de R$ 0,20) na capital Santiago. 

A partir disso, o movimento estudantil convocou 
“pula-catracas” nas estações e as manifestações fo-
ram se alastrando na sociedade e por todo o país, 
formaram-se barricadas em vários pontos de San-
tiago, ônibus e vagões de metrô foram incendiados, 
bem como o prédio da empresa de distribuição de 
energia, a Enel. Até o momento, vinte mortes foram 
confirmadas e milhares de pessoas foram detidas. 

A resposta inicial de Piñera foi aumentar a repres-
são contra os manifestantes. No dia 19 de outubro 
foi declarado estado de emergência, e as Forças Ar-
madas foram para a rua. Há denúncias de violações 
de direitos humanos por parte da polícia e do Exér-
cito, a exemplo da utilização de uma estação desa-
tivada de metrô como centro de tortura, assédio e 
violência sexual.

O governo recuou da decisão de aumentar o preço 
da passagem ainda no dia 19, mas os protestos já 
tinham tomado outra proporção e se dirigiram con-
tra a austeridade pública e o domínio do mercado 
que imperam no país desde a ditadura de Augusto 
Pinochet, pois mesmo que essa tenha acabado em 
1990 a Constituição não foi modificada. Desde en-
tão houve vários governos progressistas. Particular-
mente, a ex-presidenta Michelle Bachelet em seus 
dois mandatos (2006-2010; 2014-2018) tentou 
promover reformas, mas não tinha maioria parla-
mentar para implementá-las.

Educação e a saúde, por exemplo, continuam pri-
vadas, e a previdência, a mesma que Jair Bolsonaro 
e seu ministro da Economia, Paulo Guedes, defen-
dem para o Brasil, não consegue dar uma vida digna 
para os aposentados que, em sua maioria, ganham 
menos que um salário mínimo.

Piñera, ao se ver encurralado, pediu perdão à popu-
lação e anunciou uma série de medidas com cunho 
social para tentar acalmar os protestos, abarcando a 
previdência, o salário mínimo e as tarifas de água e 
energia elétrica. Novamente não surtiu efeito, e no dia 
dia 25 ocorreu a maior manifestação desde a redemo-
cratização do país, quando um quinto da população 
de Santiago foi às ruas. No dia 26 o presidente pediu 

Esta seção trata dos protesto no Chile, da reeleição de Evo Morales na Bolívia, das eleições parlamentares 
no Canadá, da perda de espaço do Uribismo nas eleições regionais colombianas, da eleição de Alberto e 
Christina Kirchner em primeiro turno na Argentina e da eleição uruguaia, que terá segundo turno.

Protestos no Chile avançam contra o neoliberalismo
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a renúncia de todos seus ministros. Dois dias depois 
oito já tinham caído e o Estado de emergência sido 
revogado. Apesar disso, os protestos continuam e o 
mote atual é a aprovação de uma nova Constituição.  

Evo Morales foi reeleito na Bolívia 

As eleições gerais na Bolívia ocorreram no dia 20 de 
outubro (presidente e vice, 130 deputados e 36 sena-
dores). O presidente Evo Morales do Movimiento Al 
Socialismo – Instrumento Socio Político (MAS – ISP), 
candidato ao quarto mandato, obteve 47,08% dos 
votos, contra Carlos Mesa, do Comunidad Ciudadana 
(CC) em segundo lugar, com 36,51%. Este resultado 
deu a vitória a Evo já no primeiro turno, embora por 
estreita margem, pois pela legislação eleitoral vence 
no primeiro turno quem obtiver 50% + um dos votos 
ou mais de 40% desde que a diferença em relação 
ao segundo colocado seja superior a 10%.

No entanto, mal-entendidos na divulgação dos re-
sultados preliminares, por meio de dois critérios, um 
que era o anúncio da soma dos votos registrados 
em atas e outro a contagem detalhada urna a urna, 
possibilitaram ao segundo colocado, Carlos Mesa, e 
seus grupos de apoio denunciarem fraude eleitoral 
e recusarem reconhecer o resultado, pois querem 
levar a eleição para um segundo turno. Com isso, 
houve várias manifestações violentas em protesto, 
e governantes de direita, como os do Brasil, Para-
guai, Colômbia, entre outros, além da Organização 
dos Estados Americanos (OEA), também não reco-
nheceram o resultado e propuseram realizar o se-
gundo turno, pois ao conhecer o potencial de votos 
da direita ficaria relativamente simples aglutinar o 
apoio de toda a oposição à Evo em favor de Car-
los Mesa. Particularmente, a OEA e seu secretário 
geral, Luis Almagro, têm se comportado desones-
tamente nas relações internacionais no hemisfério, 
por exemplo, ao também atribuir, sem provas, aos 
governos de Cuba e Venezuela, a responsabilidade 
pelas recentes mobilizações contra o neoliberalis-
mo no Equador e no Chile.

Mesmo assim, o governo boliviano propôs à OEA e 
quem mais o queira participar de uma auditoria urna 
por urna. Se esta auditoria detectar fraude, Evo Morales 
se dispõe a aceitar a realização de um segundo turno. 

Partido de Justin Trudeau faz maioria no Canadá

Nas eleições parlamentares, também realizadas no 
dia 20, o Partido Liberal conquistou 157 cadeiras no 
parlamento canadense, embora obtendo vinte a me-
nos do que na eleição de 2015. O mínimo necessário 
para um partido governar sozinho com 50% mais um 
seria 179 cadeiras, apesar de no Canadá ser possível 
compor governos minoritários desde que o partido 
em questão seja contemplado com o maior número 
de deputados em comparação com os demais. 

Os demais partidos obtiveram o seguinte resultado: o 
Partido Conservador (oposição oficial) 121 cadeiras; o 
Bloco Quebequense, 32; o Novo Partido Democráti-
co, 24; o Partido Verde, três, e foi eleito um deputado 
independente. O sistema de votação no Canadá, à 
semelhança de outros países anglo-saxões, é distri-
tal. Assim, os liberais elegeram mais deputados que 
os conservadores, embora estes alcançassem 34,4% 
dos votos populares contra 33,1% dos liberais.

Uribismo perde espaço nas regionais da Colômbia

No domingo, dia 27 de outubro, ocorreram eleições 
municipais e estaduais na Colômbia, que elegeram 
prefeitos, governadores, deputados regionais e ve-
readores. O uribismo, herança política do ex-presi-
dente de direita, Álvaro Uribe, foi o grande derrota-
do, perdendo em várias cidades como Bogotá, Cali 
e Medellín, que são as maiores do país.

Na capital, Bogotá, a prefeitura foi conquistada pela 
ex-senadora Claudia López com mais de 35% dos 
votos válidos e será a primeira vez que uma mulher 
assumirá este cargo. Candidata de uma aliança entre 
a Aliança Verde e o Polo Democrático Alternativo, Ló-
pez também é assumidamente lésbica e foi eleita com 
discurso contra a homofobia, o racismo e o machismo. 
Além disso, ela é defensora do acordo de paz com as 
Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). 

Em Cali, outro candidato dos verdes venceu, o ex-
-prefeito Jorge Iván Ospina, com quase 38% dos 
votos válidos. Em Medellín, tradicional reduto do 
uribismo, o oposicionista Daniel Quintero Calle 
foi o primeiro colocado e assumirá o cargo, contra 
29% de Alfredo Ramos, membro do partido Centro 
Democrático, o mesmo do presidente Iván Duque. 
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Duque se elegeu em junho de 2018 com o apoio 
de Uribe. Seu concorrente era Gustavo Petro, do 
Movimento Progressista, que chegou ao segundo 
turno em uma eleição que foi a melhor para a es-
querda desde o começo de sua participação nos 
processos eleitorais. Agora, em 2019, o progressis-
mo parece ter avançado ainda mais na Colômbia.

Alberto e Christina eleitos na Argentina

Assim como na Colômbia e no Uruguai, a eleição 
argentina também ocorreu no dia 27 de outubro 
para eleger a chapa presidencial, parte da Câmara 
de Deputados e do Senado, além da maior provín-
cia do país, Buenos Aires, e a prefeitura da capital.

A chapa presidencial Frente de Todos, encabeça-
da por Alberto Fernandez e Christina Fernández de 
Kirchner, foi vitoriosa já no primeiro turno ao obter 
47% dos votos contra 41% do segundo colocado e 
candidato a reeleição, Mauricio Macri. Para vencer 
no primeiro turno na Argentina é necessário alcan-
çar mais de 45% dos votos ou mais de 40% desde 
que a diferença em relação ao segundo colocado 
seja de, no mínimo, 10%.

O candidato desta mesma frente ao governo da 
província de Buenos Aires, Axel Kiciloff, também 
foi vencedor, e Macri somente pode se gabar da 
eleição de seu candidato para prefeito da cidade de 
Buenos Aires. Na realidade, o resultado que obte-
ve para presidente, 41%, revela certa resiliência de 
suas políticas apesar do crescimento do custo de 
vida, do aumento da pobreza e do desemprego na 
Argentina. A Frente de Todos conseguiu superar a 
perseguição judicial e a difamação do kirchnerismo 
por meio de uma unidade grande do peronismo 

em torno de Alberto Fernandez, costurada princi-
palmente pela própria Christina.

No discurso de vitória, Alberto não deixou de men-
cionar esta perseguição, assim como a que é movi-
da no Brasil contra o ex-presidente Lula, e defen-
deu em alto e bom tom, “Lula Livre”.

Frente Amplio enfrentará segundo turno no Uruguai

O candidato do Frente Amplio, Daniel Martinez, 
chegou em primeiro lugar na disputa eleitoral para 
presidente com 41% dos votos, seguido pelo can-
didato Luis Laccalle Pou, do Partido Nacional (Blan-
cos), em segundo lugar com 31% dos votos. Outro 
candidato do Partido Colorado, também de direita, 
Ernesto Talvi, obteve 13% e o candidato da extre-
ma direita, Guido Manini Rios, uma espécie de Bol-
sonaro local, obteve 11% dos votos. Também fo-
ram eleitos deputados e senadores, mas nenhum 
partido obteve maioria no parlamento. O senador 
mais votado foi o ex-presidente, Pepe Mujica.

O segundo turno será realizado no dia 24 de no-
vembro e o candidato Lacalle Pou sai em vantagem, 
apesar de seus 31% dos votos, pois a soma dos vo-
tos de todos os candidatos da direita supera 50%, 
embora não esteja garantida sua total transferência.

De qualquer maneira, o Frente Amplio terá que lidar 
com o desgaste natural de três mandatos frente ao 
governo, apesar dos sucessos econômicos e sociais 
alcançados; com as preocupações das pessoas sobre 
as políticas de segurança exploradas exageradamen-
te pela direita; com a necessidade de impor uma ge-
ração mais jovem na presidência e com dissenções 
que surgiram no interior do próprio FA ao longo do 
atual mandato do presidente Tabaré Vazques. A ver.

INTERNACIONAL
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ESTADO

Redução do Estado como meta do governo
Em entrevista, na noite de 3 outubro, o secretário 
especial de Desestatização, Desinvestimento e 
Mercados do Ministério da Economia, Salim Mat-
tar, já antecipava o resultado da nova forma que 
o governo Bolsonaro criou para classificar as em-
presas estatais. "Em janeiro, quando assumimos o 
governo, encontramos 134 estatais. Fizemos uma 
revisão nos números e, decorridos esses primeiros 
nove meses, encontramos mais de seiscentos ne-
gócios nos quais o governo tem participação. Es-
tamos buscando transparência para que sociedade 
saiba onde estamos investindo o dinheiro do paga-
dor de impostos”. Ele ainda chamou a atenção para 
a necessidade de reduzir o tamanho do Estado. O 
caráter político do estudo e do anúncio de seus re-
sultados já ficava evidente. 

De acordo com os dados apresentados, a União 
gastou 190 bilhões de reais nas empresas estatais 
nos últimos dez anos. Foram 160 bilhões para cobrir 
custos das estatais dependentes da União e trinta 
bilhões para ajudar as não-dependentes. “Imagina 
se esse recurso fosse usado em creche, merenda 
escolar, em melhores viaturas, para ampliar o nú-
mero de quartos dos hospitais, entre outras coisas. 
Olha o tanto de coisa que poderíamos investir na 
sociedade”, completou.

Estes novos dados foram divulgados em 11 de outu-

bro, junto com a 11ª edição do Boletim das Estatais 
Federais, um balanço trimestral sobre as empresas 
estatais brasileiras. O acréscimo substancial no nú-
mero de subsidiárias, por exemplo, de 87 para 158, 
é fruto dessa nova metodologia de classificação.

Pelos critérios adotados até o gestão de Michel Te-
mer, eram 133 companhias que estavam ligadas 
à União. Pela recontagem do governo Bolsonaro, 
elas passaram a 204. Sendo que, destas, 45 têm 
sede no exterior.

A União tem o controle direto de 46 dessas empre-
sas. E são 158 subsidiárias, cujo controle é indireto, 
pois pertencem a uma das seis estatais-mães (Pe-
trobras, Eletrobras, Caixa, Banco do Brasil, BNDES 
e Correios). Antes da recontagem eram 46 estatais 
de controle direto e 87 subsidiárias.

Até março, eram 162 subsidiárias, já sob os novos 
critérios. As quatro empresas que saíram da lista 
foram a BR Distribuidora e Stratura Asfaltos, que 
pertenciam à Petrobras e que foram vendidas; a 
Logigás, incorporada pela própria Petrobras; e a BB 
Turismo, agência do Banco do Brasil, que está em 
processo de liquidação.

Pelo novo método de contabilidade das empre-
sas, as Sociedades de Propósito Específico (SPEs) 
passaram a ser consideradas como subsidiárias. As 

Esta seção aborda o projeto de privatização do governo Bolsonaro. Na batalha pelas venda das empresas, o 
governo incluiu mais de quatrocentas, coligadas ou sem influência da União, entre as estatais.
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SPEs são empresas criadas por meio de socieda-
de – parcerias entre entes públicos e/ou privados 
– com um fim pré-definido. As SPEs surgiram a 
partir de 2004 para impulsionar as parcerias públi-
co-privadas (PPPs), cujo objetivo era construção de 
grandes projetos de infraestrutura, como obras de 
usinas hidrelétricas ou de construção civil. Quando 
a empresa conclui o serviço, a SPE deve ser encer-
rada ou deve assumir necessariamente um outro 
serviço da mesma natureza.

As 42 SPEs que passaram a ser consideradas em-
presas subsidiárias são todas vinculadas à Eletro-
bras. A fatia da estatal nessas sociedades varia de 
15% a 99,9% do capital. A Eletrobras colocou à 
venda a sua participação em 39 dessas SPEs, das 
quais 38 geradoras de energia eólica e uma trans-
missora de energia.

Segundo estudo feito pelo jornal Gazeta do Povo, 
"além das SPEs, o Ministério da Economia incluiu 
como subsidiárias trinta empresas internacionais li-
gadas ao Banco do Brasil, Caixa, Eletrobras e Petro-
bras. Com isso, o número de subsidiárias no exte-
rior subiu para 45. Também foram incluídas como 
subsidiárias mais três empresas nacionais ligadas a 
estatais-mães."

O número de estatais de controle direto não mu-
dou e continua sendo 46, sendo 28 empresas in-
dependentes e dezoito dependentes de recursos 
do orçamento da União.

O objetivo da atualização dos dados, segundo o do-
cumento divulgado pelo Ministério da Economia, 
foi "conferir transparência quanto às informações 
prestadas à sociedade e aos órgãos de controle” e 
que "estes dados irão fundamentar todos os estu-
dos de privatizações e desinvestimentos estatais 
de forma a continuar o grande processo de trans-
formação do Estado no qual estamos diretamente 

inseridos”, deixando, ainda mais evidente, o caráter 
político da recontagem.

Com estes novos critérios, o governo concluiu que 
há, ao todo, 637 empresas sob influência do Esta-
do. Esse número, divulgado no começo do mês, 
inclui 46 estatais de controle direto e 159 subsidiá-
rias. As novidades são 233 coligadas (empresas que 
estatais ou subsidiárias têm influência); 199 simples 
participação (empresas nas quais as empresas de 
controle direto ou suas subsidiárias não têm in-
fluência, só participação), que totalizam 432.

As classificações “coligadas" e "simples participa-
ção" foram criadas pelo governo Bolsonaro, com 
o objetivo de mostrar o “gigantismo" da máquina 
estatal brasileira. Segundo o próprio secretário es-
pecial de Desestatização, Desinvestimento e Mer-
cados, o objetivo da reclassificação foi mostrar para 
toda a sociedade o tamanho do Estado e a influên-
cia que ele tem em diversas empresas. Os governos 
anteriores trabalhavam somente com o número de 
estatais de controle direito e subsidiárias.

Na sequência desta recontagem, o Ministério da 
Economia trabalha para apresentar a chamada lei 
delegada, que permite que o Congresso autorize, 
de uma só vez, a venda de estatais em série. Entre-
tanto, este debate não deverá ser tranquilo. 

Além dos interesses políticos, há a decisão do Su-
premo Tribunal Federal, de junho deste ano, que 
determina que o governo federal não pode vender 
estatais sem aval do Congresso Nacional e sem li-
citação quando a transação implicar perda de con-
trole acionário. O governo comemorou a decisão, 
pois a corte também decidiu que as empresas sub-
sidiárias não necessitam de autorização do parla-
mento para serem vendidas. De qualquer forma, 
esta decisão pode servir para dificultar a gana pri-
vatista do governo Bolsonaro/Guedes.

FONTES:

HYPERLINK: "http://www.economia.gov.br/central-de-conteudos/publicacoes/boletim-das-empresas-estatais-federais"

HYPERLINK: "https://www.gazetadopovo.com.br/republica/estatais-federais-quantas-empresas-tem-governo-federal/

HYPERLINK: "https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/06/06/stf-julgamento-privatizacao-estatais.ghtml"

ESTADO
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POLÍTICA E OPINIÃO PÚBLICA

Um dos temas que marcaram o cenário político 
brasileiro no mês de outubro foi a crise interna do 
Partido Social Liberal (PSL), escolhido pelo então 
candidato Jair Bolsonaro para disputar a presidên-
cia da República. Bolsonaro e seu clã ameaçaram 
inúmeras vezes deixar o partido, e uma verdadeira 
guerra instaurou-se na bancada na Câmara e nos 
diretórios do PSL.

Outrora um partido pequeno e de quase nenhu-
ma expressão, o partido surfou na onda do bol-
sonarismo e elegeu a segunda maior bancada da 
Câmara dos Deputados, com 52 parlamentares, 
além de quatro senadores e três governadores. 
Para que o então candidato concorresse pelo par-
tido, o presidente da sigla na época e figura que 
controlava a legenda, Luciano Bivar (PSL-PE), se 
licenciou e deu lugar a Gustavo Bebbiano, à época 
braço direito de Bolsonaro.

Quase um ano depois, a ala do partido mais próxi-
ma a Bivar, que retornou à presidência, e a ala que 
compõe o séquito do presidente passaram boa 
parte do mês em verdadeiro processo de guerra 
interna que expôs rachas e confusões. O estopim 
para que o partido ganhasse o noticiário foi um co-
mentário do presidente da República a um apoia-
dor que afirmou ter a intenção de concorrer nas 
eleições do ano que vem pelo PSL de que este de-
veria esquecer o partido e que Bivar estaria “quei-
mado pra caramba”. 

De pano de fundo, o avanço nas investigações judi-
ciais que expuseram o uso sistemático de candida-
turas laranjas pelo partido para fraudar o acesso ao 
fundo eleitoral com uso deflagrado de caixa 2 para 
verbas originalmente destinadas àqueles candida-
tos. A Folha de S.Paulo chegou a apontar em uma 
reportagem que recursos de caixa 2 gerados pelo 

A seção de Política e Opinião Pública aborda as disputas dentro do PSL, partido do presidente Jair Bolso-
naro. Também analisa a aprovação da reforma da Previdência no Senado, incluindo os dados de votação 
por partido e por senador ou senadora. Por fim, traça um panorama sobre os possíveis projetos políticos e 
econômicos que devem pautar o Congresso Nacional no próximo período.

Os conflitos internos do PSL
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laranjal teriam abastecido até a campanha presi-
dencial de Bolsonaro. 

O impacto da fala gerou reações opostas de repú-
dio e de apoio dentro da bancada, e o comando do 
partido suspendeu quatro deputados. A partir dis-
so, os dois grupos opostos do partido, agora racha-
dos entre si, passaram a trocar acusações e amea-
ças, incluindo pedidos de auditorias de contas de 
um por parte do outro e vice-versa.

O clímax, no entanto, deu-se com a deflagração 
de uma operação da Polícia Federal, subordinada 
ao ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-juiz 
Sergio Moro, na residência de Bivar. A partir daí, 
com a suspeita do uso político da PF por parte do 
Executivo para atacar o presidente da legenda acir-
rou ainda mais a crise. Nos dias seguintes os grupos 
opostos passaram a atacar uns aos outros com os 
instrumentos do regimento interno da Câmara dos 
Deputados, cujo saldo foi a retirada da deputada 
Joice Hasselmann (PSL-SP) da liderança do Con-
gresso, uma tentativa de derrubar o então líder do 
partido na Câmara, o deputado Delegado Waldir 
(PSL-GO) e uma série de deputados e deputadas 
suspensos de suas atividades. Áudios vazados de 
uma reunião da bancada expuseram o deputado 
Waldir chamando Jair Bolsonaro de “vagabundo” 
e ameaçando implodir seu governo, e a reação do 
governo foi acionar a Advocacia-Geral da União 
(AGU) contra o parlamentar. 

Por fim, após as alas opostas apresentarem listas 
que ora mantinham Waldir em sua posição, ora no-
meavam o filho do presidente, deputado Eduardo 
Bolsonaro (PSL-SP), para a liderança, este venceu 
e foi nomeado como novo líder do PSL na Câma-
ra. O resultado é a possibilidade de o presidente e 
seus apoiadores criarem um novo partido. Bolsona-
ro chegou a sugerir publicamente o nome Partido 
da Defesa Nacional (PDN) como uma possível nova 
legenda, e publicou vídeo no Twitter no qual um leão 
nominado como Bolsonaro é perseguido por hienas, 
dentre as quais, além dos alvos contumazes do go-
verno (oposição partidária, CUT, imprensa, ONGs 
etc) está o seu próprio partido, PSL. A frágil coesão 
do partido foi exposta, e as investigações do laranjal 
continuam e podem expor ainda mais o esquema, 
incluindo o presidente e seus filhos. Resta saber se 

Bivar e os Bolsonaro chegarão a um acordo, e em 
quais termos, visto que o partido possui o maior fun-
do eleitoral e partidário e isso está em disputa. 

Reforma da Previdência 

Enquanto na Câmara o partido do governo se des-
mantelava, o Senado Federal promoveu o des-
monte da Previdência Social do país. Nos dias 22 e 
23 deste mês a maioria dos senadores e senadoras 
aprovaram o texto-base, em segundo turno, e con-
cluíram a votação de destaques e emendas à PEC 
6/2019, denominada de reforma da Previdência. 

O desmonte foi aprovado por sessenta votos a 
favor, e dezenove senadores e senadoras vota-
ram contra. No primeiro turno, foram 59 votos 
a dezenove. Entre os partidos da oposição, PT e 
PSB deram 100% de seus votos contra a reforma, 
enquanto 75% da bancada do PDT votou contra 
e 66% dos senadores e senadoras do PROS e da 
Rede também se opuseram ao projeto. Votaram 
inteiramente a favor da reforma DEM, PSL, PP, PL 
(antigo PR), PSC, PSDB, Podemos e o Republica-
nos (antigo PRB). 

Outros partidos tiveram votação minoritária em 
suas bancadas contra a reforma: no PSD dois dos 
nove senadores se opuseram, Irajá (TO) e Otto Alen-
car (BA); no Cidadania apenas a senadora Eliziane 
Gama (MA) foi contra em uma bancada de três; e 
no MDB apenas o senador Renan Calheiros (AL) se 
opôs, em uma bancada de treze. Nos partidos majo-
ritariamente contra a reforma, mas com dissidentes 
favoráveis à proposta na votação: no PDT a senado-
ra Katia Abreu (TO); no Pros o senador Telmário Mota 
(RR); na Rede o senador Flávio Arns (PR).

Apenas um destaque da oposição foi aprovado. A 
bancada do PT conseguiu incluir um trecho que 
dispõe sobre aposentadoria especial para trabalha-
dores e trabalhadoras que exercem atividades de 
risco à saúde. Uma lei complementar será enviada 
pelo governo ao Congresso para regulamentar este 
dispositivo, e o Legislativo deve estabelecer quais 
categorias se incluem nestes casos.

Aprovada nas duas Casas legislativas, com efusi-
vo apoio de empresários, políticos e veículos da 
grande imprensa, o desmonte previdenciário de-

POLÍTICA E OPINIÃO PÚBLICA
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verá ser promulgado em cerimônia com os presi-
dentes da República, da Câmara e do Senado.

Próximos passos no Congresso Nacional

Após a aprovação da reforma da Previdência, a 
agenda econômica de desmonte do Estado e dos 
direitos garantidos na Constituição de 1988 conti-
nuará sendo promovida pelo governo Bolsonaro e 
o Congresso Nacional. Entre os temas que podem 
ser colocados em pauta estão a Reforma Tributária 
e ataques ao funcionalismo público.

A PEC 45/19, da Reforma Tributária, já tramita no 
Congresso e está pendente de parecer do relator 
em sua Comissão Especial. Há, no entanto, outra 
proposta tramitando no Senado Federal, a PEC 
110/19, que também aguarda parecer do relator. As 
autorias são, respectivamente, do deputado Baleia 
Rossi (MDB-SP) e de Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
o próprio presidente da Casa. Não há consenso no 
governo, no entanto, de que esta deve ser a priori-
dade da agenda do Executivo no momento. O que 
é certo é que o governo deve centrar esforços na 
denominada Reforma Administrativa.

Este projeto ainda não foi elaborado pelo governo 
federal, mas declarações e especulações dão conta 
de que atacará as carreiras do funcionalismo e aca-
bará com a estabilidade para os funcionários pú-
blicos. Há incerteza sobre a constitucionalidade do 
projeto e principalmente em relação à alternativa 

para os servidores, visto que por terem estabilida-
de não têm direitos como o FGTS. Rodrigo Maia, 
no entanto, declarou publicamente que pretende 
discutir a Reforma Tributária antes de passar a esse 
projeto. Resta saber se haverá acordo sobre qual 
proposta é prioritária.

Outras matérias de interesse do governo tramitam, 
como a PEC 438/19, que regulamenta a regra de 
ouro. O relator deverá apresentar relatório favorá-
vel à constitucionalidade do projeto na Comissão 
de Constituição e Justiça da Câmara. A regra de 
ouro impede que a União se endivide para pagar 
despesas correntes, como as destinadas ao paga-
mento do funcionalismo, sem autorização do Con-
gresso. A PEC retira esta prerrogativa do Legislativo 
e impõe sanções para o governo federal no caso do 
descumprimento da regra.

Cabe destacar também a PEC 133/19, apelidada 
de PEC Paralela da Previdência, que dispõe sobre 
a reforma nos estados e nos municípios. Outros 
projetos que tramitam no Congresso e merecem 
destaque são o PLP 149/19, que confere autono-
mia ao Banco Central, além do PL 1645/10, que 
dispõe sobre a seguridade social dos militares. Por 
fim, o Executivo deve propor a criação de um Con-
selho Fiscal da República, composto pelos presi-
dentes do Executivo, do Judiciário e das duas casas 
do Legislativo Federal. Há também a possibilidade 
da criação de um pacote de estímulo ao emprego 
por parte do Ministério da Economia, com foco no 
primeiro emprego e medidas de renúncia fiscal.
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JUDICIÁRIO

Basta uma análise rápida de frases dos ministros do Supremo Tribunal Federal para entender que a 
politização das decisões naquela corte é um fato. O problema é partidarizarem o judiciário. A decisão 
em andamento sobre a execução provisória de pena após condenação em segunda instância é um 
claro sinal desse processo.

É impossível separar a Constituição Federal da po-
lítica. Esse é um fato negado por parte dos juristas, 
mas que não se sustenta na realidade. São vários 
exemplos de decisões do Supremo Tribunal Federal 
(STF) que afetaram a política de forma substancial. 
Pode-se citar a liberação de pesquisas com célu-
las-tronco, em 2008, e a união civil independente 
da identidade de gênero como casos em que o STF 
foi a favor de ideias ditas progressistas no espectro 
ideológico. 

No entanto, no mesmo período, o mesmo Supre-
mo, com composições muito parecidas, decidiu 
pela não revisão da Lei da Anistia em 2010, por 
exemplo. Esse foi um caso em que politicamente, 
a decisão jurídica teve um resultado que agradou o 
campo conservador brasileiro. 

Esses elementos ilustram o debate das reais razões 
que motivam os ministros em seus votos. A opinião 
pública reconhece, de forma muito objetiva, que o 
resultado dessas decisões é político. E se o resulta-
do é político, o processo também é. Essa natureza 
política das cortes constitucionais é inclusive reco-
nhecida em muitos sistemas no mundo, mas, no 
caso brasileiro, o debate ainda é nebuloso. 

O STF tem um papel enorme na composição das 

forças políticas brasileiras. A necessária análise, no 
entanto, precisa se voltar para o impacto desse ele-
mento na democracia. 

Em 2009, a histórica decisão do Supremo sobre a 
constitucionalidade da Marcha da Maconha dá um 
importante tom para a percepção desse impacto. 
Àquela altura, o país seguia crescendo e distribuin-
do renda em contraponto à crise econômica que 
já assolava o mundo. A visão de governo vigente 
estimulava uma percepção de que o Brasil havia 
superado sua dependência dos outros países e ca-
minhava para uma soberania profunda ao reduzir a 
desigualdade e gerar oportunidades ao povo. 

Nessa conjuntura, o STF decidiu liberar, de forma 
unânime, a realização das Marchas da Maconha no 
Brasil. O voto do ministro Celso de Mello dizia que 
“a marcha da maconha é um movimento social es-
pontâneo que reivindica, por meio da livre manifes-
tação do pensamento, a possibilidade da discussão 
democrática do modelo proibicionista (do consumo 
de drogas) e dos efeitos que (esse modelo) produziu 
em termos de incremento da violência.”

É perceptível que o voto condutor do resultado 
teve um tom político de um progressismo prati-
camente incompatível com a postura histórica do 

Partidarização do Judiciário e retrocesso democrático
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Judiciário brasileiro sobre a questão das drogas. Ver 
um ministro conectando proibicionismo com vio-
lência é algo inimaginável na realidade atual. 

A ministra Carmem Lúcia, que hoje ratifica os abusos 
da Lava Jato em nome de um pretenso combate à 
corrupção, à época afirmou que: “se, em nome da 
segurança, abrimos mão da liberdade, amanhã não 
teremos nem liberdade nem segurança”. Ela seguiu 
seu voto tratando que era necessário assegurar o 
direito de manifestação sobre a legalização da ma-
conha, mesmo porque esse tipo de manifestação 
poderia conduzir a modificações legais. 

O ministro Ayres Britto, hoje aposentado, afirmou 
que “a liberdade de expressão é a maior expressão 
da liberdade, que é tonificada quando exercitada 
gregariamente, conjuntamente, porque a dignida-
de da pessoa humana não se exaure no gozo de 
direitos rigorosamente individuais, mas de direitos 
que são coletivamente experimentados”. 

Essa votação aponta para uma esperança de um 
ideal de civilização hoje praticamente inviável no 
Supremo. É verdade que depois dessa decisão fo-
ram vários os novos ministros. Mas também é ver-
dade que o STF é um órgão único, que ultrapassa 
governos e períodos da democracia. E por ser o 
mecanismo constitucional mais perene, deveria ao 
menos observar a marcha da história com algum 
distanciamento maior. 

É exatamente isso o que não foi possível presen-
ciar quando a corte ratificou parte dos abusos ins-
titucionais da Lava Jato e o golpe de 2016. Se as 
decisões progressistas foram fundamentais para os 
momentos históricos da época, é um fato que essas 
decisões mais recentes contribuíram e muito para 
o retrocesso democrático que o Brasil de hoje vive.

Na decisão (não concluída até o encerramento des-
ta edição) da prisão após a condenação em segunda 
instância, é possível enxergarmos uma divisão entre 
um Supremo que ainda tenta manter essa postura de 
defesa da Constituição que pensa com a relevância 
histórica que se impõe a um órgão dessa envergadura 
e, do outro lado, um Supremo alinhado aos interes-
ses de retrocesso democrático e do ponto de vista da 
civilização que vive o Brasil. O problema não é o STF 
ser afetado pela conjuntura, o problema é ele usar a 
conjuntura para impor retrocessos democráticos. 

Na sessão de 24 de outubro de 2019, o ministro 
Barroso afirmou que “o interesse social na efetivi-
dade mínima do sistema penal adquire maior peso 
que a presunção de inocência” e que “a execução da 
pena é uma exigência de ordem pública para a pre-
servação da credibilidade da Justiça”. O asqueroso 
comportamento do ministro, esse sim uma mistura 
de atraso com pitadas de psicopatia, aponta para 
uma visão de que o punitivismo é mais importante 
do que o exercício democrático da ampla defesa, 
e ainda que a credibilidade do Judiciário está mais 
ligada às prisões do que especificamente a fazer 
justiça. Os termos “interesse social” e “exigência de 
ordem pública” são utilizados como escudo para 
proteger a tacanha mentalidade que inclusive ga-
nhou as últimas eleições. 

Como se o encarceramento em massa da popula-
ção preta e pobre não fosse um problema de efe-
tividade do Poder Judiciário. Como se o racismo 
institucional não fosse uma discussão. No voto, o 
ministro Barroso tomou um lado na política na-
cional em detrimento da Constituição. Aqui, cabe 
estabelecer a clivagem necessária entre a realida-
de dos conteúdos políticos das decisões e a própria 
partidarização do Judiciário. Junto com Barroso, vo-
taram Fachin, Alexandre de Moraes e Fux.

Não é admissível que um ministro do STF tenha 
uma posição dessa natureza. O voto de Barroso é 
digno de decisões judiciais de períodos nefastos da 
história mundial, e isso precisa ser dito. E mais, isso 
foi feito porque a conjuntura política assim permitiu. 
A necessidade do distanciamento histórico das deci-
sões motiva a natureza vitalícia do cargo de ministro. 
Se é o caso de abrirem mão disso, aí as críticas às 
mudanças da natureza da corte não fazem sentido. 

A se prevalecer a ideia de que as decisões do Su-
premo precisam atender falsas expectativas sociais 
geradas em função de um resultado eleitoral ques-
tionável e de uma conjuntura política fraudada, que 
os ministros tenham mandato, sejam indicados em 
mecanismos de maior participação democrática 
direta e debatam suas opiniões publicamente em 
casos sensíveis antes das suas indicações. 

Felizmente ainda há esperança do outro lado des-
sa divisão da corte. O ministro Marco Aurélio Mello, 
indicado ao Supremo por Fernando Collor e relator 
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do caso, afirmou: “tempos estranhos os vivenciados 
nessa sofrida República. Que cada qual faça sua par-
te com desassombro, com pureza d’alma, segundo 
ciência e consciência possuídas, presente a busca da 
segurança jurídica. (...) Em época de crise, impõe-se 
observar princípios. Impõe-se a resistência demo-
crática, a resistência republicana”. 

O ministro Lewandowski seguiu o entendimento 
de Mello, afirmando que há juízes que querem fle-
xibilizar a presunção de inocência por acreditarem 
que assim contribuem para combater a corrupção e 
a criminalidade, e que “nem sempre, contudo, em-
prestam a mesma ênfase a outros problemas igual-
mente graves, como o inadmissível crescimento da 
exclusão social, o lamentável avanço do desempre-
go, o inaceitável sucateamento da saúde pública e o 
deplorável esfacelamento da educação estatal, para 
citar apenas alguns exemplos, cuja solução contri-
buiria sobremaneira para a erradicação das condu-
tas ilícitas, especialmente aquelas praticadas pelas 
classes economicamente menos favorecidas”.  Com 
Mello e Lewandowski, votou Rosa Weber. A se con-

firmarem as posições já declaradas dos ministros 
Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Celso de Mello, essa 
posição deverá ser a vencedora. 

E o mais importante, o grande resultado dessa deci-
são não é a libertação de Lula. O grande resultado é 
uma decisão do STF que garanta a Constituição bra-
sileira contra o obscurantismo e o autoritarismo do 
século 21. Que as instituições brasileiras não se do-
brem aos sinos da ignorância e do casuísmo político. 
Esse é o único meio em que a democracia ainda po-
derá ter uma saída institucional para ser retomada. E 
esse é o fiel da balança para a dicotomia entre po-
litização das decisões e partidarização do Judiciário. 

A politização das decisões é um fato, a partidariza-
ção é um crime lesa pátria. Em outros momentos, o 
STF garantiu avanços sociais importantes. Por ora, 
só precisa impedir os retrocessos e garantir a Cons-
tituição. Eles não farão a revolução. O Judiciário não 
foi feito para o povo, foi feito para garantir o sis-
tema. Quem é contra o sistema precisa depositar 
suas esperanças em outro lugar. 

JUDICIÁRIO
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SOCIAL

Mercado de trabalho

Em setembro de 2019, o país gerou 157.213 vagas de 
empregos formais, segundo dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados (Caged). Os da-
dos também mostram que pela primeira vez no ano 
as 27 unidades da federação registraram saldo posi-
tivo na geração de empregos com carteira assinada.

O acumulado de janeiro a setembro em 2019 foi 
de 761.776 empregos gerados (saldo), ligeiramen-
te acima dos valores do mesmo período do ano 
passado (719.089), mas abaixo dos valores anterio-
res da crise: neste período de 2014 foram gerados 
904.913 empregos segundo o Caged; no mesmo 
período de 2010, no entanto, haviam sido gerados 
2.362.443 empregos.

Em setembro de 2019 o país tinha a mesma quanti-
dade de empregos formais que em setembro de 2012 
(39.172 milhões em 2019 contra 39.516 milhões em 
2012), o que mostra que para recuperar os níveis atin-
gidos em 2014 ainda há um longo caminho pela frente.

Por regiões, o Nordeste apresentou o maior sal-
do positivo em setembro, com a oferta de 57.035 

postos. Em segundo lugar ficou o Sudeste (+56.833 
vagas) e em terceiro, o Sul (+23.870). O Centro-Oeste 
ficou em quarto lugar em setembro (+10.073 vagas) 
e o Norte, em quinto (+9.352). Os estados que mais 
geraram empregos no mês foram São Paulo (+36.156 
postos), Pernambuco (+17.630) e Alagoas (+16.529). 

No trabalho intermitente, criado pela reforma tra-
balhista, foram registrados no mês 12.169 admis-
sões e 6.154 desligamentos (saldo positivo de 6.015 
empregos). Já o trabalho em regime de tempo par-
cial teve 6.609 admissões e 4.802 desligamentos 
em setembro (saldo positivo de 1.807 empregos).

No entanto, o nível do emprego formal no Brasil 
está muito baixo: a quantidade em 2018 foi seme-
lhante à quantidade de 2011. O gráfico mostra que 
de 1992 a 2014 (durante 22 anos) o país sempre 
teve crescimento do emprego formal ano a ano, 
o que foi interrompido em 2014. Em 2014 o Brasil 
chegou a ter 49,5 milhões de empregos formais se-
gundo a Relação Anual de Informações Anuais do 
Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (Rais/
Caged), caindo para 48 milhões em 2015, quan-
do do início da crise, e para 46 milhões em 2016. 

Nesta seção serão analisados dados relativos ao mercado de trabalho brasileiro, que apontam que a tônica da 
“recuperação” tem sido de vínculos informais e acompanhada por um aumento da desigualdade. Bem como 
discute-se a reforma da Previdência, recém-aprovada pelo Senado Federal.

Recuperação do mercado de trabalho se chama precarização
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Em 2017 e 2018 houve uma ligeira recuperação, 
com o índice alcançando respectivamente 46,2  
e 46,6 milhões. No entanto, os níveis ainda são mais 
baixos do que antes da crise, próximos aos valores 
de 2011. Um agravante é que desde a reforma traba-

lhista mudou o conceito de emprego formal e pas-
sa a ser considerado como formal um vínculo mais 
precário, como é o caso do emprego intermitente, e 
que já contribui para os valores de 2017 e 2018.

SOCIAL

Muitos estudos e indicadores apontam que a tônica 
da “recuperação” do mercado de trabalho no Brasil 
tem sido a precarização: se por um lado aumenta 
o desalento e a quantidade de pessoas trabalhan-
do poucas horas, por outro as ocupações que têm 
surgido são de baixa qualidade e poucos direitos, 
muitas vezes no setor informal. Vale dizer que até 
mesmo o que é considerado formal passou a ser  
relativizado com a reforma trabalhista em 2017, 
que reduziu os parâmetros de o que significa ser 
trabalhador formal no Brasil.

Por exemplo, Rogério Barbosa, do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea), tem apontado 
que a desigualdade da renda do trabalho voltou  
a subir no país, interrompendo uma trajetória histó-
rica. Assim, em 2019, os patamares de desigualdade 
são semelhantes aos observados onze ou doze anos 
antes. Segundo o autor, o mercado de trabalho pós-
-crise dá poucos sinais de recuperação, com uma 

reduzida geração de postos informais e com a renda 
ainda em queda dos trabalhadores mais pobres. 

Reforma da Previdência

O Senado aprovou em 23 de outubro, em segundo 
turno, a proposta de emenda à Constituição (PEC) 
6/2019, a da chamada “Nova Previdência”. O tex-
to-base já havia sido aprovado pelos senadores na 
terça-feira (22). A proposta será promulgada em 
sessão do Congresso Nacional, que deve ocorrer 
até o dia 19 de novembro.

Um dos destaques votado, elaborado pelo Partido 
dos Trabalhadores, retirou quatro dispositivos que 
proibiam o enquadramento de trabalhadores em 
aposentadoria especial por periculosidade. Ficou 
acordado que este aspecto será objeto de novo 
projeto de lei a ser apresentado pelo governo.
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ECONOMIA

Nível de atividade

De acordo com o mais recente indicador anteceden-
te do Banco Central (IBC-Br), a economia brasileira 
cresceu míseros 0,07% no último mês de agosto 
frente ao mês imediatamente anterior, acumulando 
alta de 0,66% no ano de 2019 e 0,87% nos doze 
meses encerrados em agosto - taxa muito próxima 
da mediana das estimativas reunidas pelo Relatório 
Focus (0,88%) para 2019.

Entre os setores de atividade, o destaque positivo 
entre os indicadores mais recentes foi o setor indus-
trial que cresceu 0,8% na passagem de julho para 
agosto de acordo com a Pesquisa Industrial Mensal 
(PIM) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), depois de três meses seguidos de queda. 

A recuperação, entretanto, não deve ser vista como 
virtuosa, posto que resultou em grande medida do 
avanço da produção da indústria extrativa mineral 
que, após o acidente em Brumadinho no final de ja-
neiro, havia sofrido forte queda. Nas palavras de An-

dré Macedo, gerente da pesquisa do IBGE, “é claro 
que agosto mostra um crescimento, mas tem a ca-
racterística de estar muito concentrado em uma das 
quatro grandes categorias econômicas e em dez dos 
26 ramos pesquisados. Ou seja, o perfil de expansão 
não está disseminado para outras atividades”.

Corroborando o diagnóstico de fragilidade do setor 
industrial, o Indicador Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea) de Consumo Aparente de Bens 
Industriais (definido como a produção industrial in-
terna não exportada acrescida das importações de 
bens industriais) registrou em agosto uma significa-
tiva queda de 1,4% na comparação com o mês an-
terior. Com isso, apesar do excepcional crescimento 
desse indicador no mês de julho – reflexo do registro 
concentrado no tempo de operações das importa-
ções de plataformas de exploração de petróleo – no 
acumulado no ano e no acumulado nos doze meses 
encerrados em agosto, os números permanecem de 
forma preocupante no campo negativo, respectiva-
mente -1,4% e -1,7% (ver tabela 1).

Nada de novo no pulso da economia brasileira. Os indicadores do nível de atividade dos diferentes setores 
permanecem flutuando em torno da primeira casa decimal, ora acima, ora abaixo de zero. Essa tem sido a 
toada há mais de trinta meses e nenhuma ação do cardápio neoliberal do governo parece capaz de tirar a 
economia desse dramático quadro de paralisia e degradação social. 

Neoliberalismo não tira economia da crise
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Já as atividades do setor varejista permaneceram pra-
ticamente inalteradas em agosto, com uma leve osci-
lação de 0,1% em relação ao nível do mês imediata-
mente anterior. De acordo com os dados da Pesquisa 
Mensal do Comércio (PMC/IBGE), o varejo vem re-
gistrando números positivos naqueles segmentos de 
consumo de produtos mais básicos (supermercados 
e artigos pessoais e de uso doméstico), enquanto os 
segmentos de bens de consumo duráveis ou semi-
duráveis seguem no campo negativo. De todo modo, 
no acumulado no ano se percebe um crescimento de 
1,2%, enquanto nos doze meses encerrados no últi-
mo mês de agosto um avanço de 1,4%.

Quando se consideram, entretanto, as vendas do 
varejo ampliado (que inclui os segmentos de veí-
culos, motos, partes e peças e de material de cons-
trução), o volume de vendas ficou estável (0,1%) 
frente a julho de 2019. Com isso, a média móvel tri-
mestral mostrou redução no ritmo (0,2%), quando 
comparada à média móvel no trimestre encerrado 
em julho (0,4%).

Por fim, o setor de serviços, que responde por mais 
de dois terços dos empregos no Brasil, registrou um 
recuo de 0,2% em agosto, na comparação com ju-
lho (já com ajuste sazonal). De tal forma, o acumu-
lado no ano ficou em 0,5%, enquanto o acumula-
do nos doze meses encerrados em agosto atingiu 
0,6%. Ainda na série com ajuste sazonal, a média 
móvel trimestral do volume de serviços variou ne-
gativamente (-0,1%). Entre os subsetores que mais 
têm contribuído para o fraco dinamismo das ativi-
dades de serviços, destacam-se os de telecomu-
nicações - com queda de 0,7% nos primeiros oito 
meses do ano - e o de transportes, com retração 
acumulada de 3,2% no mesmo período. 

Comércio Exterior

Frente aos sucessivos desacertos do Itamaraty no 
âmbito de nossas relações exteriores e também 
por conta do acirramento das tensões comerciais 
entre China e EUA e da crise econômica causada 
por Maurício Macri na Argentina, a dinâmica do co-
mércio exterior brasileiro tem surpreendido negati-
vamente até mesmo os analistas mais pessimistas. 
Depois de quase dez meses de trajetória cadente 
do saldo comercial do país, a terceira semana de 
outubro registrou o primeiro déficit semanal do 
ano (218 milhões de dólares), provocado tanto por 
um aumento de 6,6% das importações quanto por 
uma queda das exportações de 8,9% - ambos no 
comparativo com a semana imediatamente anterior.

Entre as principais razões da trajetória cadente das 
exportações brasileiras ao longo do ano destaca-se 
a redução da comercialização de soja. Embora ain-
da responda por 12,7% das exportações totais do 
Brasil e permaneça como o principal produto de 
nossa pauta exportadora, entre janeiro e setem-
bro o valor total de soja vendida ao exterior enco-
lheu 22,7% enquanto o volume total reduziu-se 
em 12,1%. Em grande medida, essa significativa 
redução das exportações do produto para a China 
(-26,4%) decorreu da estratégia comercial chinesa, 
que direcionou parte de sua demanda ao mercado 
dos EUA como forma de demonstrar sua boa von-
tade nas disputas comerciais que trava com o país 
governado por Trump.

Por sua vez, por conta dessa trajetória declinante 
do saldo comercial brasileiro, o déficit em conta 
corrente do país vem aumentando mês a mês, ten-
do atingido 37,4 bilhões de dólares no acumulado 
dos doze meses encerrados em setembro (2,05% 

Tabela 1: Indicadores de produção e consumo de bens industriais

Fonte: Ipea, IBGE e Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex).
 Elaboração: Grupo de Conjuntura da Diretoria de Estudos e Politicas Macroeconômicas (Dimac) do Ipea.

Nota: “Trimestre terminado no mês de referencia da divulgação.

ECONOMIA
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do PIB). Segundo estimativa da consultoria econô-
mica MUFG Brasl (Valor Econômico, 25/10/2019) o 
Brasil deve terminar 2019 com um déficit em conta 
corrente de quarenta bilhões de dólares, com ten-
dência de crescimento em 2020.

Face a esse cenário e considerando que crescem as 
apostas em uma recessão global em 2020, o front 
externo brasileiro que, ao lado de alguns espasmos do 
consumo, vinha sendo um dos poucos vetores da eco-
nomia desde o fim da recessão em 2016, deve perder 
muito de sua potência nos próximos semestres).

Inflação e política monetária

Depois de registrar leve deflação no mês de se-
tembro (-0,04%), a prévia da inflação de outubro 
medida pelo IPCA-15 apontou uma taxa de 0,09%, 
a mais baixa para o mês de outubro desde 1998. 

No acumulado no ano o IPCA-15 alcançou 2,69% 
e, em doze meses, 2,72%. Tais resultados, além de 
expressarem a anemia que perpassa a economia 
do país, indicam a probabilidade de o Banco Central 
terminar 2019 com a taxa de inflação distante do 
centro da meta de 4,25% estabelecida pelo Conse-
lho Monetário Nacional, com intervalo de tolerância 
de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. 

Independentemente do número exato, entretan-
to, não parece haver dúvida a respeito da lentidão 
do Banco Central em sua estratégia de redução da 
taxa básica de juros (Selic), seja porque as próprias 
estimativas dos economistas ortodoxos indicam 
um hiato do produto (medida que se propõe a dizer 
o quanto o PIB está deixando de crescer em relação 
a seu crescimento potencial) entre -1% e -3%, seja 
porque em todas as direções que se olhe os sinais 
de regressão econômica e social são eloquentes. 

Contas Públicas e Política Fiscal

O déficit primário do governo central alcançou 
52,1 bilhões de reais no acumulado até agosto de 
2019, o que corresponde, em termos reais, a uma 
queda de 14,6% em relação ao resultado apurado 
no mesmo período do ano anterior. Tal resultado, 
além de contraproducente para uma economia 
que carece de demanda agregada, foi alcançado 
de forma questionável, fruto de uma forte redu-
ção das despesas discricionárias (-1,3%) no com-
parativo anual combinado com uma recuperação 
menos intensa (0,8%) das receitas totais, das 

quais grande parte decorrentes de situações atípi-
ca e não recorrentes. 

Sobre a estratégia de corte das despesas do governo 
central, cabe assinalar que a maior parte se deu entre 
as chamadas despesas discricionárias, cuja contração 
foi de 17,2% nos primeiros oito meses de 2019 e, des-
tas, a maior redução recaiu sobre os investimentos 
públicos, notadamente sobre as obras do PAC. Por 
conta disso, o valor total dos investimentos públicos 
realizados pelo governo central está atualmente 4% 
abaixo do que era em agosto do ano passado e 50% 
abaixo do que era em agosto de 2014.

Tabela 2: Taxa de Inflação

Fonte: IBGE
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TERRITORIAL

O derramamento de petróleo no Nordeste brasileiro

Área de contaminação

O vazamento de petróleo foi percebido pela pri-
meira vez no estado da Paraíba em 30 de agosto. 
De lá, o espalhamento seguiu rumo noroeste (es-
tados do Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Ma-
ranhão) e rumo sul (Pernambuco, Alagoas, Sergipe 
e Bahia). Em meados de outubro, os nove estados 
da região Nordeste do país já tinham sido atingidos 
pelo óleo poluidor.

Até 27 de outubro já foram identificadas manchas 
e placas de óleo em 238 locais de 89 municípios, e 
um total de 229 praias afetadas. Em termos de ex-
tensão (cerca de 2.300 quilômetros por enquanto) 
trata-se do maior desastre ambiental da história no 
litoral brasileiro. Ainda não é possível calcular seus 
os danos ambientais, sociais e econômicos.

Potencial de contaminação

A área contaminada segue semanalmente se ex-

pandindo, chegou ao sul do litoral baiano e ante-
riormente já havia ultrapassado os limites de São 
Luís (MA), seguindo sentido região Norte do país. 
Os governos locais do Espírito Santo, no Sudeste 
do país, e do Pará, no Norte, já estão se organizan-
do preventivamente para lidar com a possível che-
gada do óleo.

No entanto, o que parece mais preocupante é não 
se saber ao certo a quantidade de óleo que foi des-
pejada no mar. Caso a carga tenha vindo de um tan-
que de um petroleiro afundado, ou do qual vazou, 
pode-se estimar algo em torno de três mil tone-
ladas de óleo, em média. Mas um fato ao qual se 
deve atentar é que, em contato com a água, o pe-
tróleo cru entra em um processo de emulsificação, 
fazendo com que seu volume aumente em até cin-
co vezes. Assim, pode-se especular um volume de 
até quinze mil toneladas. Estima-se que até o dia 27 
de outubro foram recolhidos das praias, do mar e 
de estuários e mangues cerca de mil toneladas, um 

A tragédia do derramamento de petróleo cru no Nordeste brasileiro só aumenta e a cada semana ganha 
novos infelizes capítulos. Além das crescentes áreas que o óleo atinge, novas mostras da fragilidade das 
ações e interesse do governo federal para enfrentar o problema ficam cada vez mais evidentes. Os prejuí-
zos econômicos para a região já começam a transparecer.
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volume pequeno se considerado esta estimativa 
anterior. Ainda vale a observação de que o petróleo 
recolhido nas praias agrega quase que seu mesmo 
peso em areia, o que reforça a impressão de que 
pode-se ter muito mais óleo ainda por recolher.

As possíveis origens do derramamento

Muito se fala sobre a origem do petróleo encon-
trado e como isto aconteceu. Análises da Univer-
sidade Federal da Bahia e da Petrobras indicaram 
que o petróleo encontrado possui características 
de um blend de três poços de petróleos da Ve-
nezuela. O que não imputa responsabilidade pela 
contaminação ao país vizinho, uma vez que fato-
res geográficos não permitiriam que o petróleo 
dos poços venezuelanos chegassem diretamente 
ao litoral nordestino.

Apesar de tonéis da companhia Shell terem sido 
localizados em praias do litoral nordestino com o 
mesmo tipo de óleo que está contaminando a re-
gião, seu perfil não condiz com o rótulo da emba-
lagem, que seria de um outro tipo de óleo, utilizado 
para lubrificar embarcações. Segundo a empresa, 
os tonéis devem ter sido reutilizados por terceiros 
para transportar outro conteúdo, o petróleo cru.

A hipótese que por enquanto parece ser a mais 
provável é de um vazamento acidental de um 
navio não rastreável. Por conta das sansões eco-
nômicas norte-americanas a países como o Irã e 
Venezuela, no qual um dos objetivos práticos é 
sufocar a economia destes, tais países acabam 
por buscar alternativas viáveis para realizar suas 
transações comerciais. Nestes dois casos, o es-
coamento de sua produção de petróleo. Nestas 
situações quem entra em cena são os “navios fan-
tasmas”, que nada mais são do que navios-tanque 
que desligam seu transmissores para se tornarem 
não rastreáveis e escaparem de fiscalizações e das 
altas taxas de fretes decorrentes de tal embargo.

Partindo desta hipótese, é possível que um des-
tes navios tenha afundado, deixando escapar seu 
conteúdo, ou tenha despejado o conteúdo no mar 
ao avistar alguma fiscalização, ou ainda que tenha 
ocorrido um derramamento acidental do petró-
leo em um processo de transferência de sua carga 

para outra embarcação em alto mar, conhecido 
como processo ship-to-ship.

Independente das hipóteses, há a possibilidade 
de que o petróleo ainda esteja sendo derramado 
no mar, uma vez que as manchas só sobem para a 
superfície quando estão próximas das praias.

Provável epicentro do derramamento

Em síntese, as correntes marítimas são desloca-
mentos de massas de águas oceânicas. Elas influen-
ciam diretamente a vida marinha, o clima e a nave-
gação. O Mapa 1 apresenta as correntes presentes 
no litoral brasileiro. E três destas possuem uma rela-
ção direta com a propagação deste derramamento.

De acordo com o processamento de um modelo 
matemático realizado pelo Centro de Pós-Gra-
duação em Engenharia (Coppe) da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que contabilizou 
a localização das manchas de óleo e as correntes 
marítimas da região, o vazamento deve ter ocor-
rido a aproximadamente setencentos quilômetros 
da costa litorânea dos estados de Alagoas e Sergipe. 
Este ponto está circulado em preto no Mapa 1.

Partindo deste pressuposto, é muito provável que 
a corrente marítima sul-equatorial tenha carregado 
este óleo para duas outras correntes nas quais ela 
deságua: a corrente das Guianas, passando pelos es-
tados da Paraíba e do Rio Grande do Norte e sendo 
transportado então por esta para os estados do Cea-
rá, Piauí e Maranhão. E pela corrente do Brasil, que 
segue sentido sul do continente, e tem carregado 
consigo as manchas pelos estados de Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe e Bahia. Esta última corrente, por 
sinal, segue até o sul da América do Sul, no litoral ar-
gentino, onde se encontra com as correntes das Mal-
vinas e do Atlântico Sul, que seguem rumo à África.

Por si só, este aspecto geográfico também descarta 
a possibilidade, precipitadamente alardeada por al-
guns governistas, de que este óleo teria vindo dire-
tamente de manuseios de petróleo em território ve-
nezuelano, pois ele não conseguiria seguir no sentido 
oposto ao das correntes marítimas e acabaria por 
tomar o rumo do Caribe.
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Mapa 1. Aparecimento de petróleo cru no litoral nordestino

Fonte: Elaboração Fundação Perseu Abramo.

Danos à fauna e flora marinha

Uma das maiores preocupações ambientais atuais é 
que as manchas de óleo cheguem até o Arquipélago 
dos Abrolhos, onde estão localizados os recifes de 
corais de maior biodiversidade do Atlântico Sul. Já há 
registros de recifes mais ao norte que foram mortos 
por este derramamento. Os recifes de corais, que 
junto com os mangues podem ser considerados os 
berços da vida marinha, levaram milênios para se 
formar, e apesar de ocuparem apenas 1% do solo 
marinho, abrigam um quarto de todas espécies ma-
rinhas do planeta. Eles não são só importantes para 
o turismo e para manter a fauna equilibrada para os 
pescadores, mas também para a sobrevivência da 
espécie humana. Outro dado crítico é que 90% das 
espécies marinhas vivem na região costeira, e que 
esta é a mais atingida por essa catástrofe.

Um dos ecossistemas mais atingidos são os man-
gues, um ambiente costeiro de transição entre os 
biomas terrestre e marinho. Seu solo é muito rico 
em nutrientes, e por isso fornece alimento a uma 
extensa fauna, como crustáceos, moluscos, peixes 
e jacarés. Também são fontes de alimento e de 

renda para muitas famílias que vivem da venda de 
espécies extraídas do local. Por conta de seu per-
fil biológico, que se caracteriza principalmente por 
arvores baixas de extensas, emaranhadas e finas 
raízes, o mangue tem se mostrado como o ecos-
sistema de maior dificuldade de limpeza do óleo, 
pois este se agarra às raízes e se infiltra no seu solo 
encharcado muito facilmente.

Outro ecossistema muito afetado são os estuários, 
pois também estão localizados na zona costeira. 
Eles possuem como uma de suas características 
principais a água salobra, uma mistura da água do 
rio e do mar, que por ser de menor densidade do 
que a marinha, tende a depositar mais os sedimen-
tos em seu leito. Existem relatos de estuários com 
camadas de petróleo em seu leito que chegam a 
meio metro, dificultando em muito seu trabalho de 
retirada e a poluição consequente.

Seja nestes ecossistemas citados, como no mar, 
nas rochas litorâneas ou nas praias, já foram identi-
ficadas dezenas de peixes, mariscos, aves, tartaru-
gas e outros répteis mortos, com resquícios de óleo.

TERRITORIAL
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Riscos à saúde

Devido à criticável atuação do governo federal no 
combate a mais essa catástrofe ambiental no país 
em 2019, grande parte do trabalho de limpeza das 
praias está sendo feito por uma série de voluntá-
rios como pescadores, estudantes, guias turísticos, 
moradores locais ou ainda garis das prefeituras. To-
davia são pessoas sem conhecimento técnico es-
pecífico ou com material e roupas adequadas para 
entrar em contato direto com o petróleo. Apesar de 
muitas destas utilizarem botas e luvas, existem vá-
rias fotos e vídeos de pessoas sujas com o produto. 
Em consequência, está se tornando comum volun-
tários passarem mal, uma vez que a infraestrutura 
básica não é, em geral, oferecida a eles.

O próprio Ministério da Saúde declarou que a ina-
lação de vapores de petróleo ou o contato físico 
com suas substâncias tóxicas é perigoso, pois eles 
podem causar dificuldade de respiração, dor de ca-
beça, confusão e náuseas. O contato com a pele 
pode causar dermatite de contato e queimaduras. 
Sua ingestão acidental pode causar dores abdo-
minais, vômito e diarreia, e a depender da quanti-
dade, consequências mais graves como abortos, 
câncer ou óbito. Em 23 de outubro, pesquisadores 
da Universidade Federal da Bahia divulgaram uma 
nota em que pedem que seja declarado “Estado de 
emergência em saúde pública” na região.

No tocante à saúde, há ainda outro público que 
merece preocupação, os banhistas. A bióloga e 
professora do Instituto de Ciências Biológicas da 
Universidade Federal de Pernambuco Mariana 
Guenther orienta que as pessoas não entrem na 
água, mesmo sem mancha visível. Ela atenta para 
o nível de toxicidade do material e que uma parte 
do mesmo está sedimentado no solo marinho. A 
professora explica que o índice de balneabilidade 
das praias, utilizado como indicador de qualidade 
da água costeira, não se aplica a este caso, pois nele 
é levada em consideração apenas a contaminação 
da água por coliformes oriundos de esgotos.

Prejuízos econômicos

O desastre também afeta a economia local, atin-
gindo majoritariamente os setores de pesca e de 

turismo, que são as vocações econômicas e de so-
brevivência predominantes nas localidades afetadas. 
Entre as mais de duzentas praias atingidas estão des-
tinos internacionalmente famosos como Jericoacoa-
ra (CE), Pipa (RN), Porto de Galinhas (PE), Maragogi 
(AL) e Morro de São Paulo (BA). Na base de proteína 
animal consumida e da culinária típica do litoral nor-
destino estão os pescados, como peixes e mariscos.

Não é à toa que pescadores, marisqueiras, guias de 
turismo e outras ocupações correlacionadas estão 
atuando na limpeza da praia, afinal, além do com-
promisso com o meio ambiente onde vivem e de 
onde tiram seu sustento, muitos não estão conse-
guindo trabalhar devido às consequências do der-
ramamento de óleo, como peixes contaminados e 
redução do número de turistas. Além do principal, 
que é a sobrevivência destas pessoas, é possível 
que ocorra um forte abalo na economia da região.

A Tabela 1 mostra parte deste prejuízo social e 
econômico, por meio da mensuração de ativida-
des diretamente impactadas pelo derramamento 
de óleo. Partindo do pressuposto de que tanto o 
turismo como a pesca ocorrem em alta proporção 
no litoral da região, em detrimento de seu interior, 
e diante da disponibilidade dos dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do 
segundo trimestre de 2019, do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística, levou-se em conta a 
totalidade das seguintes atividades correlatas para 
toda a região Nordeste.

Isto posto, pode-se observar um total de apro-
ximadamente 1,4 milhão de trabalhadores com 
seus empregos em risco, ou já com impedimento 
de atuação devido ao espalhamento do petróleo. 
Somente o público inicialmente mais afetado, os 
pescadores, somam mais de 180 mil pessoas na 
região, com uma massa de renda mensal superior a 
84 milhões de reais. A estes, urge que seja aciona-
do o seguro Defeso, para garantir sua sobrevivência 
econômica neste período.

Ao se contabilizar as demais atividades de hos-
pedagem, viagem e alimentação, chega-se a uma 
massa de renda mensal de quase 1,5 bilhão, que já 
deve estar sendo abalada desde o início de setem-
bro, com sua consequente redução de circulação 
na economia regional e nacional. 
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Inação e gafes do governo

Enquanto esse derramamento evoluía, o governo 
federal demonstrou sua já tradicional lentidão e 
descompromisso para lidar com situações ambien-
tais, começando a agir somente quando a catás-
trofe abalou mais fortemente sua imagem frente 
à população e comunidade internacional. Não bas-
tasse isto, vale a lembrança de que ele extinguiu, 
em abril deste ano, os comitês do plano de ação de 
incidentes com óleo, que poderiam agilizar e orga-
nizar atuações contra o espalhamento do óleo logo 
em seu início. Em um país com tamanha zona cos-
teira e com grandes explorações de petróleo essa 
extinção demonstrou-se uma atitude de grande 
irresponsabilidade.

E mesmo após dois meses do início de tal desastre, 
as respostas que o Ministério do Meio Ambiente e 
a Marinha dão à imprensa são muito genéricas, va-
gas, sem detalhar como estão de fato atuando. E 
o que se vê são soldados agindo muitas vezes em 
conjunto com a população na areia das praias. Re-
centemente, inclusive, circularam nas redes sociais 
alguns vídeos feitos por voluntários que trabalha-
vam em uma praia. Segundo eles, desde cinco ho-
ras da manhã, onde se vê os soldados chegando às 
10:30, expulsando-os de parte da praia e posando 
para as fotos da imprensa, que chegaram em con-
junto com os militares. 

Este conjunto de voluntários é que parece estar 
fazendo o grosso do trabalho, um trabalho impor-
tante, usando pás, enxadas, bateias ou as próprias 

mãos para recolher o óleo. No entanto, vale des-
tacar que eles estão fazendo um trabalho que não 
deveria ser deles, pois estão suprindo a ausência do 
Estado.

Enquanto isso o governo ora culpa a Venezuela, ora 
as ONGs, como no caso em que o ministro do Meio 
Ambiente, Ricardo Salles, divulgou num tuíte a fake 
news de que o derramamento poderia ter sido cau-
sado por um navio da ONG Greenpeace, que cos-
tumeiramente protesta contra o governo, inclusive 
em suas viagens ao exterior. O Senado brasileiro 
não fica muito atrás, pois seu presidente, Davi Al-
columbre (DEM-AP), segura desde 10 de outubro 
dois pedidos de explicações feitos pela Comissão 
de Meio Ambiente do Senado ao governo federal 
sobre as medidas adotadas para conter este vaza-
mento de óleo.

Recentemente, o Judiciário tem pressionado o go-
verno federal para melhores atuações, mas ainda 
sem a observância de resultados concretos. Em 
outubro, o Ministério Público do Tribunal de Contas 
da União pediu apuração da conduta do governo, 
indicando que este parece “desorientado ou inerte”. 
O Ministério Público Federal também entrou com 
uma ação contra a União por conta de sua omissão 
neste desastre, indicando que o “Plano nacional de 
contingência para incidentes de poluição por óleo 
em água” seja posto em prática. Para a Procurado-
ria, a União está sendo omissa por protelar medi-
das protetivas e não atuar de forma articulada na 
região atingida pelos vazamentos.

Tabela 1. Atividades profissionais diretamente afetadas pelo derramamento de óleo

Fonte: Elaboração Fundação Perseu Abramo a partir dos microdados da PNADC do 2º trimestre de 2019, IBGE.

TERRITORIAL
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O tema vazamento de óleo provocou um enorme 
engajamento nas redes sociais online. Sozinho, foi 
responsável por mais de vinte mil artigos em blogs 
e sites de notícias no último mês, gerando mais de 
onze milhões de compartilhamentos. O pico de 
publicações ocorre no dia 25 de outubro, com 1.6 
milhão de compartilhamentos em apenas um dia. 

Na cobertura sobre o tema se destacaram os mais 
variados portais, dentre eles Uol, G1, Carta Capital, 
Folha de São Paulo, O Globo, BBC, DCM, Estadão e 
El País. Entre as notícias únicas com maior volume 
de compartilhamentos estão “Foto de menino co-
berto de óleo viraliza e traduz a tragédia do litoral 

nordestino” (Carta Capital, 376 mil compartilha-
mentos), Óleo vaza há cinquenta dias, e Bolsona-
ro não tem noção de sua função, diz senador (Uol, 
262 mil compartilhamentos), Esquerda cala sobre 
óleo no mar (Estadão, 182 mil compartilhamentos), 
Em protesto, Bahia utilizará uniforme sujo de óleo 
no Brasileirão (Carta Capital, 156 mil compartilha-
mentos), Golfinho é primeiro mamífero atingido 
por óleo a surgir morto em praia de Alagoas (UOL, 
150 mil compartilhamentos) e governo Bolsonaro 
extinguiu comitês do plano de ação de incidentes 
com óleo (Uol, 144 mil compartilhamentos).

No Facebook o engajamento tem o mesmo impac-

Pelo segundo mês consecutivo Bolsonaro é retratado como responsável pela devastação ambiental.  
Esta seção analisa a repercussão do vazamento de óleo que se espalha pelas praias do Nordeste como 
um dos principais temas que renderam críticas ao governo Bolsonaro na imprensa tradicional brasileira  
e provocaram engajamento nas redes sociais.  E também dá um panorama das notícias sobre o Brasil na 
imprensa mundial.

Vazamento de óleo gera enorme engajamento nas redes sociais
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to: mais de quarenta mil publicações em páginas 
públicas, com catorze milhões de interações nes-
sas publicações. O pico de ocorrências se dá no 
mesmo dia 25, com mais de 1,3 milhão de intera-
ções. Entre as publicações de destaque, aqui Bol-
sonaro assume um papel central na defesa de seu 
governo e na linha de defesa bolsonarista: é dele 
que partem as três principais publicações sobre o 
tema, atacando ONGs e dizendo que está fazendo 
o possível para investigar o vazamento. Já entre os 
ataques à Bolsonaro e à ineficiência do governo fe-
deral, destaque para imagens que explorem a mo-
bilização popular em defesa do meio ambiente e 
na remoção do conteúdo vazado das praias.

Em suma, o debate nas redes pode ser sintetizado 
no combate entre os ataques a ONGs e ao que a 
rede bolsonarista define como “o silêncio da es-
querda”, enquanto a rede de esquerda/progressis-
ta mescla a cobrança frente à ineficiência do go-
verno federal e as ações populares em defesa das 
praias do Nordeste. Observa-se o papel essencial 
de clubes de futebol na amplificação do tema, com 
destaque para o Bahia e sua campanha que culmi-
nou em um uniforme personalizado que pautou o 
tema: “Vazou... também na camisa do Esquadrão. 
Por medidas de redução do impacto ambiental e 
pela punição aos responsáveis, nossas camisas 
estarão manchadas de óleo no jogo de amanhã - 
como as praias do Nordeste”. 

Devastação ambiental na imprensa brasileira

A devastação ambiental promovida pelo governo 
Bolsonaro, particularmente com o óleo derramado 
que atinge as praias do Nordeste, foi um dos prin-
cipais assuntos que renderam desgaste, de acordo 
com a análise dos editoriais dos três principais gru-
pos da imprensa tradicional brasileira. Eles criticam 
a demora do governo em reagir e a falta de trans-
parência para lidar com a apuração dos responsá-
veis pelo crime. 

A Folha de S.Paulo publicou já no dia 12 o texto “Óleo 
nas praias”, no qual afirma que embora o Ibama já 
atuasse desde o aparecimento das primeiras man-
chas, apenas no dia 5 de outubro, mais de um mês 
após os primeiros registros, o presidente Jair Bolso-
naro (PSL) determinou que a Polícia Federal, a Ma-

rinha e o Ministério do Meio Ambiente iniciassem a 
apuração das causas e das responsabilidades pelo 
derramamento.

No dia 28 mais um espaço editorial foi dedicado ao 
tema, com o texto ”Óleo sobre o fogo”, no qual o 
jornal retoma o assunto das queimadas. “O petró-
leo derramado em 233 praias de todo o Nordes-
te como que obliterou o desastre anterior, com as 
queimadas e o desmatamento que lhes dá origem. 
Deixar as manchetes, porém, não significa que o 
governo de Jair Bolsonaro (PSL) tenha controlado 
a devastação.” O texto critica o argumento utiliza-
do por Bolsonaro de que as queimadas ocorrem 
todo ano, são práticas indígenas e não têm relação 
com o desmatamento. “Não é verdade: queimam-
-se pastagens que um dia foram floresta, e um au-
mento significativo de focos indica o uso do fogo 
para limpar resíduos em áreas recém-derrubadas.” 
E conclui que, com o habitual diversionismo, o go-
verno que já havia acusado as ONGs pelas queima-
das  insinua agora um complô da Venezuela.

O Globo foi na mesma linha no texto publicado no 
dia 16 de outubro, “Manchas de óleo no Nordes-
te expõem vulnerabilidade da costa”, que destaca 
que as manchas de óleo começaram a aparecer em 
praias do Nordeste em 2 de setembro, porém, a des-
peito disso, “o governo federal só despertou para o 
desastre ambiental um mês depois”. “Certo mesmo 
é que a resposta do governo foi demasiadamente 
lenta, não só para se dar conta da gravidade do fato, 
como também para adotar, de forma coordenada 
com os estados, medidas de contenção de danos. 
Deveria haver protocolos para situações como essa. 
Se existem, teriam de ser colocados em prática, com 
a necessária rapidez “, conclui.

No Estadão, o editorial “Águas turvas”, publica-
do em 23 de outubro, destaca que “a mancha de 
óleo se espalhou pelo litoral do Nordeste também 
como consequência da dificuldade do atual gover-
no de tratar deste ou de qualquer outro tema de 
forma realista, preferindo quase sempre atribuir os 
problemas a criativas conspirações”. E afirma que 
Bolsonaro e o Ministério do Meio Ambiente agiram 
tardiamente e de forma atabalhoada. “Enquanto 
o governo parece mais empenhado em implicar a 
ditadura venezuelana no caso, o óleo se espalha.”

COMUNICAÇÃO
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Crise no Chile - De acordo com o Manchetômetro, 
a onda de protestos que ocorre no Chile foi tema 
presente nos editoriais dos três principais grupos 
da imprensa brasileira em outubro. Todos traçaram 
comparações entre o que ocorre no país andino e 
os protestos de 2013 no Brasil. A Folha destaca as 
reformas liberais chilenas como um caso de suces-
so. O Globo descreve a tensão nas ruas do Chile, 
mas descola a revolta da população das reformas 
e medidas de austeridade econômica do gover-
no de centro-direita, argumentando que a razão 
para o quadro atual é a “má qualidade dos servi-
ços públicos”. E defende o governo Piñera dizendo 
que são “inegáveis os avanços chilenos”, embora a 
renda tenha ficado mais concentrada.  Já o Estadão 
aborda a questão concluindo que lá, como aqui, há 
desigualdade misturando pobreza e alta taxa de 
desemprego. O jornal destaca, ainda, o risco de o 
Brasil passar por caos semelhante caso não atente 
para esse quadro.

O Brasil na imprensa estrangeira

O noticiário dos jornais estrangeiros sobre o Brasil 
não acompanha os principais fatos da política na-
cional. No início de outubro, por exemplo, as men-
sagens trocadas entre os integrantes da força tarefa 
da Lava Jato que foram vazadas pela série de re-
portagens Vaza Jato, capitaneada pelo site The In-
tercept, eram um dos principais assuntos tratados 
pelos jornais brasileiros, mas nada foi publicado 
fora do Brasil.

O mais próximo deste tema foi uma reportagem do 
Financial Times de 4 de outubro. O jornal afirmou 
que a militância política em defesa do ex-presidente 
Lula se mantinha no Brasil governado por Jair Bolso-
naro. O veículo voltado para o mercado tratou essa 
militância como se fosse um culto e sugeriu que 
Lula seja uma figura polarizadora no país. De um 
lado, aqueles que o defendem e, do outro, os que 
o veem como a representação do Estado corrupto.

Apesar da abordagem pouco amigável, o Financial 
Times reconheceu que o processo contra o ex-pre-
sidente tem uma série de erros jurídicos e que as 
suspeitas aumentaram após Sergio Moro ter assu-
mido um ministério no atual governo. O FT consi-
derou que aumentam as sugestões sobre um con-

luio da direita para prender Luiz Inácio Lula da Silva. 

A reportagem conclui que o movimento perma-
nente pela liberdade de Lula está produzindo efei-
tos e que é cada vez mais provável que ele seja li-
bertado. O que resta saber, de acordo com o jornal, 
é se o ex-presidente terá capacidade de construir 
uma nova aliança política ao seu redor. No entanto, 
o texto afirma que mesmo de dentro da cadeia Lula 
é capaz de tornar viável alguma proposta que tenha 
chance real de concorrer contra Jair Bolsonaro. 

A publicação do Financial Times indica que as reve-
lações feitas pelo The Intercept já foram suficientes 
para convencer a comunidade internacional de que 
Sergio Moro e a Lava Jato promoveram uma perse-
guição política, que não eram o que diziam ser. Outra 
evidência para essa conclusão é o fato de a imprensa 
estrangeira não estar acompanhando as últimas re-
velações feitas pelo Intercept. Isso quer dizer que as 
novas informações já não produzem novidades, que 
está clara a existência de erros no processo tal como 
foi publicado em meses anteriores no mundo todo. 

Ao longo do mês de outubro, poucas reportagens 
foram publicadas sobre o Brasil. A maior parte tra-
tava de questões ambientais, como o acompanha-
mento da situação na região amazônica e a mais 
recente emergência ambiental brasileira, como foi 
tratada pelo New York Times, o vazamento de óleo 
em praias do Nordeste.

Sobre o drama ambiental brasileiro, o jornal inglês 
The Guardian é um dos mais críticos à atuação do 
governo brasileiro. Reportagem publicada no dia 
22 de outubro, sobre o aparecimento de óleo em 
praias do Nordeste, o jornal aponta que Jair Bol-
sonaro tenta elencar inimigos que poderiam ser 
os responsáveis pelo desastre ambiental, mas que 
esta é uma estratégia retórica para tentar esconder 
a ineficácia do seu próprio governo. O cientista po-
lítico e professor da USP, José Álvaro Moisés, de-
clarou que o “governo é contra a defesa do meio 
ambiente”. 

Em 18 de outubro, o estadunidense New York Times 
publicou um artigo sobre a atuação da China no 
drama amazônico. O texto assinado pelo jornalis-
ta brasileiro Heriberto Araújo, que está produzindo 
um livro sobre a violência na Amazônia, afirma que 
diferente da comunidade internacional que adotou 
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uma postura crítica, os chineses preferiram o silên-
cio. Porém, ele considera a China uma das princi-
pais defensoras de ações contra o aquecimento 
global e o desmatamento de florestas e que o país 
asiático deve usar seu poder para tentar brecar o 
avanço do desmatamento na Amazônia. 

O Brasil também foi alvo de algumas reportagens 
em função da agenda econômica brasileira. Ana-
listas estrangeiros consideraram que pouca coisa 
mudou desde que Jair Bolsonaro tomou posse, que 
a agenda de reformas avançou muito pouco e que 
isso não permite saber qual será, de fato, o cami-
nho que o Brasil vai tomar. 

Esse tipo de análise aparece em textos publicados 
no site da Al Jazeera, do Financial Times, Le Monde e 
também em reportagens feitas por agências de no-
tícias internacionais. Entre as fontes ligadas ao mer-
cado que foram ouvidas, aparece ainda um certo re-
ceio com relação a Paulo Guedes porque ele poderia 
abandonar o governo a qualquer momento. 

Mais interessantes foram as menções feitas ao Bra-
sil em textos de opinião que falavam da ascensão 
de governos autoritários. No New York Times, um 
artigo aponta que governantes como Jair Bolsonaro 
têm trabalhado para “caçar” livros que apresentam 
ideias diferentes das que são adotadas por esses 
líderes. O objetivo seria tentar esconder as limita-
ções cada vez mais evidentes destes governos. O 
artigo é assinado por Duncan White, professor de 
História e Literatura em Harvard. 

O jornal novaiorquino também publicou texto so-
bre como a pós-verdade afeta países do Hemisfé-
rio Sul. A autora foi Laura Chinchilla, ex-presidenta 
da Costa Rica. Ela aponta que as novas tecnologias, 
antes consideradas ferramentas de um possível 
aprofundamento das democracias, têm se tornado 
instrumentos de propagação de discursos de ódio 
e notícias falsas e que este é um problema cada vez 
maior em países do Hemisfério Sul, como o Brasil.

COMUNICAÇÃO
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