
CARTA SEMANAL DE
CONJUNTURA

A Polícia Militar armou uma emboscada durante um baile funk na madrugada do dia 1º de dezembro, no bairro de 
Paraisópolis, zona sul de São Paulo. Nove jovens morreram. Segundo a versão da PM, eles estavam perseguindo dois 
suspeitos em uma moto que acabaram seguindo em direção ao baile e teriam utilizado cerca de cinco mil pessoas 
como “escudos humanos”. De acordo com os moradores, a ação truculenta da PM aumentou desde a morte do sar-
gento Ronald Ruas Silva, em 1º de novembro. A emboscada de domingo seria, então, um ato de vingança por parte 
da polícia.  
A morte dos jovens trouxe à tona o debate sobre o excludente de ilicitude proposto no pacote anticrime do ministro 
da Justiça, Sergio Moro. Se estivesse em vigor, essa ação teria amparo legal, já que, basicamente, o excludente dá 
uma “licença para matar” para a polícia. 

A desvalorização do real observada nas últimas semanas levou o presidente Donald Trump a anunciar medidas 
de retaliação ao Brasil, aplicando tarifas extraordinárias sobre as nossas exportações de aço e alumínio para os 
Estados Unidos. A medida acrescenta dificuldades em nosso cambaleante setor exportador, que perdeu força ao 
longo de 2019.
No dia 3 de dezembro, o IBGE deve anunciar a taxa de crescimento do PIB do terceiro trimestre de 2019. A me-
diana das expectativas aponta para um crescimento de 0.4%, impulsionado pelo início da liberação dos saldos do 
FGTS no mês de setembro. O crescimento da massa salarial registrado no trimestre também é apontado como 
fator de propulsão do consumo e, consequentemente, do PIB. 
Nos temas sociais, o governo continua a tentar se defender por sua incapacidade de atacar a desigualdade, a 
pobreza, o desemprego. Adicione-se a isso o impacto social do aumento do preço da carne.
Além disso, parecer do Senado afirmou ser inconstitucional isentar empresas de contribuição sobre a folha, pon-
to central do Programa "Verde e Amarelo" (voltado a jovens de 18 a 29 anos). Questiona a legalidade da proposta 
de isentar o recolhimento de salário educação e a proposta de tributar o seguro-desemprego (a taxação das 
"grandes pobrezas" violaria o teto de gastos e a LRF). O fim da multa de 10% do FGTS em caso de demissão sem 
justa causa e os trabalhos aos domingos também são questionados, sendo que o último item já foi tratado (e 
rejeitado) pelo Congresso. Assim, Alcolumbre estuda a possibilidade de devolver a MP sem votar.

Começou nesta segunda, 2 de dezembro, em Madri, a Conferência da ONU sobre mudanças climáticas. Originalmente 
planejada para ocorrer no Brasil, ela foi cancelada ainda em dezembro de 2018 pelo então presidente eleito Jair Bolso-
naro, que também não compareceu à reunião de chefes de Estado que abriu a Conferência. O ministro do Meio Am-
biente Ricardo Salles deve aproveitar o encontro para solicitar recursos, apesar dos onze meses de péssimas notícias 
e ações antiambientais brasileiras. O principal objetivo da Conferência é garantir que os governos de todo o mundo 
ampliem seus esforços para combater o aquecimento global. O evento acontece até o dia 13 deste mês.
Servidores da Funai estão impedidos de atender áreas indígenas isoladas ainda não homologadas, o que, de 
pronto, atinge 97 dos 120 pedidos de registro pré-identificados destes povos. Somente por meio das expedições 
destes servidores é que tais povos poderiam ter sua localização e reconhecimento efetivados, passo legal crucial 
para homologação de suas terras. Em consequência, os povos isolados não homologados, que já são os indígenas 
mais vulneráveis às explorações e violências externas, ficam ainda mais vulneráveis, bem como suas terras.

Protestos e as mobilizações continuam na Bolívia, Chile, Colômbia e Haiti. Nos três últimos, a população que sai 
às ruas pede revogação de medidas neoliberais que pioram a vida da população e aumentam a desigualdade. Na 
Bolívia, apoiadores de Evo Morales ainda protestam contra o golpe de Estado do dia 10 de novembro que culmi-
nou com o exílio de Morales no México e que tem gerado um número enorme de mortos. A situação boliviana 
requer esforço internacional de denúncia das violências e solidariedade com o povo. 

A sessão no dia 3 de dezembro deve votar 24 projetos de abertura de créditos orçamentários e vetos presidenciais. 
Destacam-se: veto 35/19, que barrou trechos da reforma eleitoral e partidária, como regras para prestação de con-
tas e multas, além da volta dos programas partidários semestrais de TV e rádio.
O Plenário da Câmara pode apreciar a MP 839/19, que transferiu o antigo Coaf para o Banco Central. Já no Senado, a 
pauta do Plenário inclui o PLC 137/2017, que cria o Sistema Nacional e a Política Nacional de Economia Solidária e o PLP 
55/2019, que isenta templos religiosos e entidades beneficentes da cobrança de ICMS. Na CCJ do Senado serão lidos os 
relatórios da PEC Emergencial (186/2019) e a PEC da Revisão dos Fundos (187/2019), que integram o Plano Mais Brasil.
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26/11 - Mudar a estrutura social para eliminar a violência contra as mulheres 
O Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra a Mulher tem origem com a história das irmãs Mirabal, mundial-
mente conhecidas por formarem o grupo Las Mariposas ou “As Borboletas”. Continue lendo aqui

27/11 - Mais de 1,2 milhão de mulheres foi vítima de violência entre 2010 e 2017 
No Brasil, 1,23 milhão de mulheres reportou ser vítima de violência entre 2010 e 2017. No mesmo período, mais de 177 
mil mulheres e meninas foram vítimas de violência sexual e 38 mil mulheres foram assassinadas. Continue lendo aqui

29/11 - Bolsonaro quer usar GLO contra movimentos sociais do campo 
Bolsonaro declarou que irá enviar para o Congresso Nacional um projeto de lei para autorizar o uso da Garantia da Lei e da 
Ordem para reintegração de posse. Continue lendo aqui

SOCIAL

27/11 - Em acordo sobre 2ª instância, Senado fecha com proposta da Câmara  
Após decisão do Supremo Tribunal Federal de cumprir uma das cláusulas pétreas da Constituição que confere que 
ninguém pode ser preso em segunda instância, deputados e senadores tentam reverter o dispositivo constitucional. 
Continue lendo aqui

27/11 - Procuradores condenam projeto bolsonarista para matar manifestantes  
Dois órgãos do Ministério Público Federal (MPF), avaliam que o Projeto de Lei 6.125 vai criar “um regime de impunidade 
para crimes praticados por militares ou policiais”.. Continue lendo aqui

28/11 - Poder militar-miliciano está nas veias do governo Bolsonaro 
O governo Bolsonaro constrói uma narrativa autoritária que estabelece a ordem para matar com a proposta de exclu-
dente de ilicitude e, em perspectiva, aponta para um golpe de Estado. Continue lendo aqui

28/11 - Jacobin chega ao Brasil para dinamizar debate socialista 
A versão brasileira da Revista Jacobin foi lançada no último dia 17, na Ocupação 9 de Julho, em São Paulo. Criada nos 
Estados Unidas por um jovem novaiorquino, Bhaskar Sunkara - cuja família, de origem indiana, é de Trinidad Tobago, 
Caribe -, a publicação pretende ser um instrumento de intervenção no debate e na atividade socialista, ligada à luta 
dos trabalhadores. Continue lendo aqui

28/11 - Novo julgamento de Lula: vexame do Judiciário 
O julgamento do processo do ex-presidente Lula da Silva relacionado ao sítio de Atibaia é mais uma página repugnan-
te de uma arquitetura judicial que, há muito, já demonstrou não possuir nenhum pudor com os pressupostos míni-
mos do Estado de direito. Continue lendo aqui

28/11 - Bolsonaro é denunciado por crime contra a humanidade 
Bolsonaro é acusado de incitar o genocídio contra os povos indígenas do Brasil, através de declarações, discursos e 
políticas do seu governo. A denúncia foi apresentada ao  Tribunal Penal Internacional. Continue lendo aqui

POLÍTICA

28/11 - A população do Haiti também está nas ruas contra o neoliberalismo
Negligenciado pela mídia, o Haiti também passa por protestos, assim como Chile, Bolívia, Equador e Peru recente-
mente. Continue lendo aqui 

28/11 - Podcast Nossa América Nuestra #2 – Chile contra o neoliberalismo
O novo podcast do Grupo de Conjuntura da Fundação Perseu Abramo, o Nossa América Nuestra, aborda nesta edi-
ção as manifestações e protestos no Chile. Continue lendo aqui

INTERNACIONAL

28/11 - Jornal Em Tempo digitalizado está disponível na base de dados do CSBH 
O Centro Sérgio Buarque de Holanda disponibiliza o jornal Em Tempo na íntegra, em formato digital. Continue lendo aqui

26/11 - Soja volta a ameaçar a Amazônia 
A moratória da soja, mecanismo importante para frear o plantio da leguminosa em áreas recém-desmatadas da Amazônia, corre 
o risco de ser suspensa. Continue lendo aqui
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