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Nova pesquisa do Instituto Datafolha aponta que Moro possui avaliação positiva maior que a de Bolsonaro, en-
tre aqueles que conhecem o ministro (93% dos entrevistados). A avaliação negativa do governo oscilou dentro da 
margem de erro para 36%. Entre os mais pobres, o governo Bolsonaro é aprovado por 22% e rejeitado por 43%, 
enquanto entre os mais ricos 44% afirmam que seu governo é ótimo ou bom e 28% que é ruim ou péssimo. Avaliam 
o desempenho do governo na área econômica como ruim e regular 73% dos entrevistados.
O plenário da Câmara dos Deputados pode votar aumento do repasse da União para os municípios (PEC 391/17) e 
MP que transferiu o antigo Coaf (atual UIF) para o BC (MP 893/19). Há um projeto de lei de conversão também em 
pauta que reverte a mudança de nome do órgão e a alteração em sua estrutura deliberativa.
Já no Congresso, segue em pauta o veto presidencial a pontos da minirreforma eleitoral e partidária, além das libe-
rações de crédito orçamentário ao Executivo.
A diretoria do Banco Central (Copom) volta a se reunir nesta quarta-feira para definir a meta da taxa Selic. A expec-
tativa no mercado é que a taxa caia para 4,5% ao ano.
Além disso, a expectativa de um acordo comercial entre China e Estados Unidos a ser acertado ainda nesta semana 
poderá impactar a taxa de câmbio, valorizando o real, e trazer ainda algum ânimo adicional à Bovespa.
Vale destacar que a mídia corporativa continua a forçar a barra para demonstrar que o Brasil está melhorando, que 
a economia cresce e que o futuro é promissor.

O relator do marco regulatório do saneamento, deputado Geninho Zuliani (DEM-SP), acredita que o seu texto 
deve ser aprovado nesta semana e rapidamente encaminhado para votação no Senado, de forma a garantir a 
sanção do presidente Jair Bolsonaro ainda neste ano.
Zuliani acrescentou que as resistências em torno do projeto já foram superadas e agora há apoio das bancadas 
do Norte e do Nordeste, que se posicionaram inicialmente contra alguns pontos da proposta. “Nós temos votos 
para aprovar, e nasceu a possibilidade de um acordo que cria uma janela".

Na Bolívia, o MAS resolveu participar das eleições do ano que vem. Evo não será candidato. E continua a perseguição a 
membros do ex-governo, além de lideranças de esquerda.
No dia 12 ocorrerão as eleições parlamentares no Reino Unido. Elas foram antecipadas pelo primeiro ministro, Boris 
Johnson, da data regular de 2021 para este ano, pois ele tem a expectativa de vencê-las e assim implementar a retira-
da do país da União Europeia, com ou sem acordo. As pesquisas eleitorais até o momento indicam que seu partido, o 
Conservador, estaria na dianteira, mas o Partido Trabalhista, liderado por Jeremy Corbyn, estaria em segundo lugar e 
vem crescendo graças à sua plataforma, que é a mais social dos últimos tempos. Uma eventual vitória de Corbyn terá 
um forte impacto na política e na economia mundial, devido à radicalidade de seu programa, que retoma sua tradição 
de forte proteção social. O México descobriu seu maior campo de petróleo da história, o que deverá alterar a movi-
mentação política na região.

O secretário especial de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, Luiz Antônio Nabhan Garcia, confirmou 
que o governo federal vai assinar, em 10 de dezembro de 2019, a Medida Provisória da regularização fundiária. 
A MP pretende fazer a regularização fundiária por meio de autodeclaração dos proprietários invasores de terras, 
sendo que o Incra deve dispensar a fiscalização presencial na maioria dos casos de titulação de propriedades 
rurais. A medida pode ocasionar a formalização em grande escala de terras públicas invadidas por grileiros - fato 
que pode levar ao agravamento do desmatamento e dos conflitos pela terra no país.

Se em 2005 o IDH do Brasil era de 0,700 e em 2010 0,755 (média de alta de 0,011 por ano), de 2017 a 2018 o país 
cresceu somente 0,001. Com o IDH de 0,761 em 2018, o Brasil fica em 79º lugar no mundo e em 4º na América do 
Sul. Em 2017, o Brasil ocupou o 78º posto no ranking em um total de 189 países. O índice é divulgado pelo Pro-
grama das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) com base em dados de expectativa de vida ao nascer, 
escolaridade e renda per capita (quanto mais próximo de 1, melhor o desenvolvimento). O principal componente 
responsável pela estagnação do índice no caso brasileiro é a renda.
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3/12 - Os novos ataques de Bolsonaro ao meio ambiente 
Não bastassem os onze meses de desmonte da política pública ambiental brasileira e os desastres ecológicos corro-
borados pela inação do governo federal neste ano, Bolsonaro e sua equipe lançam o que parece ser uma nova frente 
de ataques ao meio ambiente do país, desta vez de forma um pouco mais silenciosa. Continue lendo aqui

4/12 - Eduardo Bolsonaro é punido por PSL e perde a liderança do partido 
A Executiva Nacional do PSL vai punir o deputado Eduardo Bolsonaro (SP) com suspensão das atividades partidárias 
por um ano devido aos processos disciplinares abertos pelo partido contra ele e mais dezessete parlamentares da 
legenda. Continue lendo aqui

5/12 - Pacote anticrime aprovado. E aí? 
Na última quarta-feira, 4 de dezembro, foi aprovado por 408 votos favoráveis, na Câmara Federal, o projeto de lei 
10.372/18, conhecido como pacote anticrime. A votação foi lida como uma derrota para o ministro da Justiça e Segu-
rança Pública, Sergio Moro, já que os principais pontos do seu projeto foram derrubados. Continue lendo aqui

5/12 - “Quadrilhão do PT” foi mais uma farsa da Operação Lava Jato 
A Justiça Federal absolveu no dia 4 de dezembro os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, os 
ex-ministros Guido Mantega e Antônio Palocci e o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto na ação penal chamada de 
"quadrilhão do PT". Continue lendo aqui
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4/12 - Seminários avançados: origens do bolsonarismo em pauta na terça  
O tema do encontro marcado para o dia 10 de dezembro será "As origens do Bolsonarismo", com palestra da pesqui-
sadora, antropóloga e cientista política Isabela Kalil. Continue lendo aqui

6/12 - Lula lança “A verdade vencerá” na Quadra dos Bancários  
Na terça-feira, dia 10 de dezembro de 2019, às 18h, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de ato e debate 
de lançamento da edição especial de seu livro “A verdade vencerá: o povo sabe por que me condenam” (Boitempo) na 
Quadra Dos Bancários, em São Paulo. Continue lendo aqui

9/12 - FPA e Instituto lançam livros da Coleção MAG nesta quinta-feira  
No dia 12 de dezembro (quinta), a partir das 19h, a Fundação Perseu Abramo e o Instituto Marco Aurélio Garcia lançam 
os volumes 2 e 3 da Coleção MAG, ambos com textos selecionados de Marco Aurélio Garcia. O evento será transmitido 
ao vivo pela TevêFPA e poderá ser acompanhado no canal da FPA no Youtube ou pelo Facebook. Continue lendo aqui

AGENDA

4/12 - Impeachment de Trump avança no Congresso estadunidense
O processo de impeachment do presidente dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump, avançou mais um 
passo na terça-feira, dia 3 de dezembro. Segundo relatório produzido por três Comissões da Câmara dos Deputa-
dos, Trump teria utilizado seu cargo para benefício próprio ao tentar interferir nas próximas eleições, que aconte-
cerão em 2020, prejudicando um dos seus prováveis adversários, o democrata Joe Biden. Continue lendo aqui

5/12 - Ato contra massacre de Paraisópolis abre o Seminário Reconexão
A abertura do Seminário Nacional Reconexão Periferias, na tarde de ontem, 4 de dezembro, foi marcada pela lem-
brança dos nove mortos no massacre de Paraisópolis. Continue lendo aqui 

6/12 - Reconectar é fazer junto com a periferia, conclui seminário
Das palavras, das intenções, aos gestos. Essa passagem do plano ideal à prática foi, em resumo, o principal tema 
de debates e formulação de propostas do Seminário Nacional Reconexão Periferias, encerrado nesta sexta, 6 de 
dezembro, em São Paulo. Continue lendo aqui

INTERNACIONAL

PERIFERIAS

2/12 - Precariedade sobe no Brasil e governo propõe aumentá-la 
O IBGE mostrou que a taxa de desocupação (11,6%) no trimestre móvel de agosto a outubro de 2019 ficou esta-
tisticamente estável tanto em relação ao trimestre de maio a julho de 2019 (11,8%) quanto em relação ao mesmo 
trimestre de 2018 (11,7%), ou seja, parou de cair. Continue lendo aqui

ECONOMIA
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