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Semana difícil para Bolsonaro. Os entreveros em seu partido, o PSL, continuam. Além da novela sobre a saída ou 
permanência do presidente na agremiação, o líder do partido no Senado, Major Olímpio, afirmou à imprensa que a 
equipe econômica não deve conseguir aprovar o pacote de medidas que Paulo Guedes pretende entregar e defen-
der no Congresso nesta semana.

O caso Marielle e o porteiro do condomínio (que não foi ouvido por nenhuma reportagem até o momento) conti-
nuam respingando no presidente, apesar do contra-ataque feroz que Bolsonaro protagonizou nas redes sociais. Há 
dúvidas e especulações sobre a existência de mais material contra o presidente em poder da Globo, reforçadas por 
memorando interno da direção de jornalismo da emissora, que cita fonte “próxima” do presidente que teria uma 
“bomba” para o caso. O episódio, de qualquer forma, explicita a proximidade dele com as milícias.

No Congresso, a CPMI das Fake News continua suas investigações, que caminham para descobertas bombásticas, a 
despeito do silêncio da mídia a respeito do tema. Nesta semana, será ouvido Allan dos Santos, personagem próximo 
da família Bolsonaro a quem caberia o comando de um dos braços da fábrica de fake news ainda em plena operação.

Por enquanto, acreditam analistas, a situação de Bolsonaro à frente do governo se sustenta principalmente por con-
ta da agenda econômica ultraneoliberal de Guedes, ao sabor dos especuladores e rentistas.

É com essa agenda de desmonte de direitos e do patrimônio nacional que Guedes faz périplo no Congresso nesta 
semana. O ministro da Economia pretende apresentar aos parlamentares seu pacote de reformas. Uma das me-
didas é a chamada “agenda de emergência” que, se aprovada, permitirá ao governo, já no ano que vem, cortar 
salários, jornada e suspender contratações no serviço público caso a situação fiscal exija.

Na mesma toada, o projeto de privatização de água e saneamento foi aprovado por comissão especial na Câmara.

Nesta semana estão previstas duas rodadas de leilão do pré-sal, na quarta e quinta-feira.

Uma enorme mancha de óleo aproxima-se do arquipélago de Abrolhos, prometendo mais destruição ambiental. 
Enquanto isso, o estado do Mato Grosso aprovou legislação que aumenta em quatro vezes o corte e uso de madeira 
florestal sem reposição. Estímulo para desmatamento e queimadas que pode ser copiado em outros entes da fede-
ração.

Nesta terça-feira, as frentes Povo sem Medo e Brasil Popular chamam protestos por justiça para Marielle e Ander-
son. O lema é “Basta Bolsonaro”.

 A Carta Semanal de Conjuntura é produzida pelo grupo de análise da conjuntura e pela equipe de comunicação da Fundação Perseu Abramo.

04 DE NOVEMBRO DE 2019

BOLSONARISMO SOB ATAQUE 

A DEMOLIDORA GUEDES 

A MANCHA DE ÓLEO NÃO PARA

PROTESTOS



RESUMO Nº 98 - DE 28 DE OUTUBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2019

 O informe semanal é produzido pelo grupo de análise da conjuntura e pela equipe de comunicação da Fundação Perseu Abramo.

30/10 - FPA lança Perseu número 18 no dia 11, em São Paulo 
A Fundação Perseu Abramo (FPA) realizará no dia 11 de novembro, às 18h30, o seminário de lançamento do número 18 
da revista “Perseu: História, Memória e Política”, com dossiê temático sobre os militares na política. O evento é gratuito e a 
participação depende de inscrição prévia. Continue lendo aqui

01/11 - ‘Brasil: incertezas e submissão?’ será lançado na UFABC 
O lançamento e debate do livro Brasil: incertezas e submissão? será realizado na quarta-feira, dia 13 de novembro, às 19h, 
no campus de São Bernardo da UFABC. Organizada por Márcio Pochmann e José Sergio Gabrielli de Azevedo, publicada 
pela Fundação Perseu Abramo, a coletânea reúne textos de autoria de professores e especialistas das mais diversas áreas, 
que versam sobre os primeiros meses do governo Bolsonaro. Continue lendo aqui

AGENDA

29/10 - Sínodo apresenta síntese com propostas de atuação na Amazônia  
Chegou ao fim no domingo, 27 de outubro, o tão polemizado Sínodo para a Amazônia, evento da igreja católica, que 
ocorreu no Vaticano, e onde se debateram medidas de proteção para a Floresta Amazônica e seus povos, bem como 
a atuação da igreja na região. Continue lendo aqui

31/10 - A importância da agricultura familiar para economia  
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) acabou de lançar novos dados sobre a importância da agricul-
tura familiar para a economia e para o nível de ocupação do país. Após ser tratado como prioridade pelos governos 
petistas, o segmento da agricultura familiar foi esquecido pelos governos de Temer e Bolsonaro, passando a assistir a 
uma diminuição no orçamento de seus principais programas governamentais. Continue lendo aqui

01/11 - Viver em cidade poluída aumenta chance de infarto  
O estudo “Personalising the Health Impacts of Air Pollution: Interim Statistics Summary for a Selection of State-
ments”, escrito por Dimitris Evangelopoulos, Klea Katsouyanni, Heather Walton e Martin Williams do King’s College 
de Londres busca discutir os efeitos da poluição na saúde humana, usando como campo cidades da Inglaterra (Bir-
mingham, Bristol, Derby, Liverpool, Londres, Manchester, Nottingham, Oxford e Southampton) e, mais do que isso, 
apresentá-los de forma clara para o público leigo. Continue lendo aqui

SOCIAL

31/10 - Para que nunca mais aconteça: AI-5 confere poder total aos militares
Nesta quinta-feira, dia 31 de outubro, o deputado federal, filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro decla-
rou em entrevista que "se a esquerda radicalizar a esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta 
pode ser via um novo AI-5”. Em mais uma demonstração do flerte do atual governo com a ditadura, Eduardo evoca o 
pior da nossa história. Continue lendo aqui

29/10 - Curso Flacso: inscrições homologadas no processo seletivo 2020
O processo seletivo de bolsas da Fundação Perseu Abramo (FPA) para a edição de 2020 do curso “Estado, Gobierno y Políticas 
Públicas”, da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso Brasil) anunciou nesta terça-feira, 29 de outubro, que 
1.116 inscrições foram homologadas nesta edição do processo seletivo e concorrem a trezentas bolsas para realização do curso 
em seis cidades-polo. Continue lendo aqui

31/10 - Brasil tem 28 milhões de carros e treze milhões de motos a mais
Entre 2008 e 2018 foram acrescidos à frota brasileira um total de 28,6 milhões de automóveis e 13,7 milhões de motocicletas. É o 
que aponta o Mapa da Motorização Individual no Brasil 2019, realizado pelo Observatório das Metrópoles.  Continue lendo aqui

01/11 - Reforma tributária e o bolso
Um bom programa para o final de domingo é uma ida ao cinema, depois levar a família à pizzaria. Esse entretenimento tão
comum às famílias paulistanas de classe média tem declinado por conta das restrições orçamentárias causadas pela crise eco-
nômica. Até porque a pizza e o cinema vêm acompanhados de um ingrediente indigesto: no preço da pizza estão embutidos
36,54% em impostos, e no cinema 20,85%. Esse ingrediente chama-se imposto sobre o consumo.  Continue lendo aqui

MEMÓRIA

FORMAÇÃO

ECONOMIA

https://fpabramo.org.br/2019/10/30/fpa-lanca-perseu-18-no-dia-11-em-sao-paulo/
https://fpabramo.org.br/2019/11/01/brasil-incertezas-e-submissao-sera-lancado-na-ufabc/
https://fpabramo.org.br/2019/10/29/sinodo-apresenta-sintese-com-propostas-de-atuacao-na-amazonia/
https://fpabramo.org.br/2019/10/31/a-importancia-da-agricultura-familiar-para-economia/
https://fpabramo.org.br/2019/11/01/viver-em-cidade-poluida-aumenta-chance-de-infarto/
https://fpabramo.org.br/2019/10/31/para-que-nunca-mais-aconteca-ai-5-confere-poder-total-aos-militares/
https://fpabramo.org.br/2019/10/29/curso-flacso-lista-de-inscricoes-homologadas-no-processo-seletivo-2020/
https://fpabramo.org.br/2019/10/31/brasil-tem-28-milhoes-de-carros-e-13-milhoes-de-motos-a-mais/
https://fpabramo.org.br/2019/11/01/reforma-tributaria-e-o-bolso/

