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13 DE JANEIRO DE 2020

Depois de o governo iraniano ter assumido a culpa pela derrubada do avião Ucrânia, o que levou à morte de 170 
pessoas, voltaram a ocorrer manifestações de rua contra o governo do país.

Na Índia, o governo acentua sua posição extremista e indica que deverá considerar como indiano apenas aqueles 
cidadãos que se declararem seguidores do hinduísmo, com o objetivo de restringir a representatividade dos muçul-
manos no país.

Na Bolívia, crescem as expectativas sobre a eleição presidencial, marcada para abril, para a qual o partido do ex-
-presidente Evo Morales (MAS) é o favorito. Há dúvidas, entretanto, sobre a plena realização do pleito, visto que há 
notícias de articulações das forças golpistas para vetar a participação do MAS nas eleições.

Com o desenrolar dos conflitos entre os Estados Unidos e o Irã e a postura estadunidense de intensificar os em-
bargos econômicos contra os persas, surgem novas dúvidas quanto à pacificação da guerra comercial que vinha 
sendo acertada entre a China e os EUA. Estes últimos ameaçam retaliar os chineses caso continuem comprando 
petróleo dos iranianos. Se isso se confirmar, a anemia que se observa no comércio mundial deve se agravar, difi-
cultando mais uma vez a aguardada retomada da economia nacional.

Crescem as especulações sobre a intenção do governo de autorizar a exploração mineral em terras indígenas.

Com a proximidade das eleições municipais de 2020, aumenta a tensão dentro dos partidos, com cisões e conflitos 
em torno de candidaturas. Além da crise do PSL, no PROS se observa um grave racha interno, com denúncias contra 
o presidente da agremiação. No PSDB, cresce a disputa entre as alas lideradas por Aécio Neves e João Doria.

INTERNACIONAL

ECONOMIA

MEIO AMBIENTE

POLÍTICA

Com a inflação de 2019 tendo alcançado 4,31%, o valor do Salário Mínimo para 2020 (1.039 reais) acabou ficando 
abaixo daquele que seria necessário para repor a inflação (1.045 reais). O governo, entretanto, comemora o fato, 
argumentando que economizará 1,9 bilhão de reais no ano.

Segue dentro da equipe do governo federal a polêmica em torno do que fazer com o Bolsa Família. Apesar das 
propostas de aumentar valores e alterar o nome do programa e os critérios para acesso, o governo não sabe de 
onde conseguirá tirar recursos adicionais para financiar o novo Bolsa Família.

SOCIAL

A Petrobras anunciou que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social pretende se desfazer das ações 
da empresa e que, a partir disso, haveria uma queda expressiva (12%) do capital público no total da petrolífera. Além 
disso, o governo anunciou que pretende avançar na venda de sua participação na BR Distribuidora.

ESTADO
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6/01 - Carmem e Preta: conhecimento e ficar junto vencem o medo 
Mãe e filha, Carmem e Preta Ferreira deveriam ter entrado para o noticiário nacional por serem lideranças de um 
dos mais bem-sucedidos e organizados movimentos de luta por moradia digna do Brasil e por seus talentos artísticos. 
Carmem é atriz bissexta, tendo brilhado no longa-metragem Era o Hotel Cambridge, dirigido por Eliane Caffé, além de 
exibir sua veia artística no modo despojado com que conta histórias. Preta é cantora, e prepara o lançamento de um 
álbum, com produção de Maria Gadú. Continue lendo aqui

8/01 - Incêndios da Austrália, na Amazônia e os riscos para a nossa sobrevivência 
Os incêndios na Austrália tomaram proporções inéditas, atingindo cerca de 58 mil km2, o que corresponde a uma 
área maior do que o estado de Sergipe e também superior em seis vezes ao que foi queimado na Amazônia brasileira 
em 2019. Por lá, pelo menos 25 pessoas já faleceram, mais de cem mil foram desalojadas e há a estimativa de quase 
quinhentos milhões de animais mortos. Com várias cidades em estado de emergência, ainda existem no país 135 
incêndios a conter, sendo que setenta ainda estão descontrolados. Continue lendo aqui

PERIFERIAS

INTERNACIONAL

Cidadania LGBT é tema de novo curso de difusão  
Estão abertas até o dia 7 de fevereiro as inscrições para o curso EAD “Cidadania LGBT e o respeito à diversidade”, 
realizado pela Secretaria Nacional LGBT do Partido dos Trabalhadores (PT) e pela Fundação Perseu Abramo (FPA). O 
curso é gratuito, aberto não filiados, online e não depende de formação prévia, bastando que a pessoa interessada 
seja alfabetizada e tenha um computador com acesso à internet. Continue lendo aqui

AGENDA

10/01 - Reforma Tributária deve ser prioridade do governo em 2020
O governo deve priorizar a aprovação das reformas Administrativa e Tributária no Legislativo em 2020. A intenção 
é dar continuidade à redução das contas públicas, introduzindo novas regras tributárias e reduzindo os custos do 
funcionalismo público. Continue lendo aqui

9/01 - Festival PT 40 anos contará com debates políticos e atrações culturais
Avançam os preparativos para o Festival PT 40 anos. Em menos de um mês, o Partido dos Trabalhadores celebra-
rá seus quarenta anos de história. O evento ocorrerá no Rio de Janeiro (RJ) entre os dias 7 e 9 de fevereiro e será 
sediado no Armazém da Utopia, localizado na zona portuária da cidade, próximo ao Centro, à Lapa e a instituições 
como o Museu do Amanhã, o Museu de Arte do Rio de Janeiro. A melhor forma de acesso ao Armazém é por meio 
dos VLTs que cortam toda a região central conectando com ônibus e metrô. Continue lendo aqui

POLÍTICA

8/01 - Retomar os trilhos do desenvolvimento 
Entre as décadas de 1930 e 1980, a economia brasileira cresceu em média 7% ao ano. A redução do PIB em 4,1% de 
1981 em relação a 1980 marcou o final deste ciclo de crescimento. Durante o período o país deixou de ser uma eco-
nomia agrária exportadora de primários e se transformou em país de predomínio urbano, dotado de uma economia 
complexa. Continue lendo aqui

8/01 - Geração de energia solar: debate ainda sem solução 
A regulamentação do setor gerador de energia solar entrou para o debate nacional dessa semana. O motivo foi a 
possibilidade de retirada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) de um subsídio que beneficia os geradores 
pelo custo do serviço de transmissão e distribuição da energia solar. Continue lendo aqui

ECONOMIA
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