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O MOTIM DOS POLICIAIS NO CEARÁ
Terminou em 1º de março, após treze dias, o motim dos policiais no Ceará. O acordo garantiu a manutenção da proposta salarial do governo, com rediscussão sobre as parcelas do aumento e a não anistia dos policiais amotinados. O
motim pareceu ter uma motivação mais imediata relacionada às eleições locais, mas não deixou de revelar também
o potencial de organização dos PM’s nos estados. O governador Camilo Santana defende uma lei federal que garanta
quarentena para policial que entrar na política.

CORONAVÍRUS, “PIBINHO” E ORÇAMENTO IMPOSITIVO
Já não há mais dúvidas de que o coronavírus irá impactar negativamente o PIB mundial, talvez até transformando
a desaceleração prevista em recessão.
No dia 4 será divulgado o resultado oficial do PIB de 2019 e há razoável consenso de que o crescimento deve ter
ficado muito próximo de 1%, isto é, ainda mais baixo do que os "pibinhos" registrados nos dois anos do governo
Temer (1,3%).
O Congresso Nacional pode votar hoje vetos presidenciais. No centro da discussão está o veto 52, que barrou
trecho aprovado no Congresso que tornava obrigatória a execução orçamentária de emendas do relator-geral do
Orçamento, medida que foi batizada de "orçamento impositivo".

AGENDA SOCIAL
Uma comissão especial pode votar nesta quarta-feira o parecer da deputada Professora Dorinha Seabra Rezende
(DEM-TO) à proposta que torna permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb.
Será instalada também nesta quarta-feira a Comissão Mista da Reforma Tributária, composta por 25 senadores e 25 deputados. Para elaborar sua proposta de reforma tributária, os parlamentares terão como base as propostas de emenda
à Constituição sobre o tema que tramitam na Câmara (PEC 45/19) e no Senado (PEC 110/19). Além disso, o governo
também deve enviar uma proposta para o Congresso.
Foi publicada nesta terça-feira (3), no Diário Oficial da União, a Medida Provisória 923/2020, que permite o retorno
da realização de sorteios por canais da rede nacional de TV aberta. A medida pode dar muito lucro para as emissoras.

PRIMÁRIAS DEMOCRATAS DOS EUA E ELEIÇÃO EM ISRAEL
Hoje ocorre nos Estados Unidos a "Super Terça", que definirá um terço dos delegados em disputa nas primárias do Partido Democrata. São ao todo 3980 delegados, dos quais é necessário um deles obter 1991 para se tornar o oponente
de Donald Trump, candidato à reeleição, em novembro. Na "Super Terça" 14 estados terão votação, entre eles Califórnia, Texas e Virgínia, onde serão disputados 1357 delegados. As pesquisas indicam que Bernie Sanders deverá sair na
frente nos estados mais populosos, Califórnia e Texas, e Joe Biden, que atualmente está em segundo lugar após vencer
a última primária que aconteceu na Carolina do Sul, poderá se fortalecer após três candidatos considerados moderados
saírem da disputa nos últimos dias, Pete Buttigieg, Tom Steyer e Amy Klobuchar.
Em Israel foi realizada no dia 2 a terceira eleição parlamentar em um ano. Com 90% das urnas apuradas, o partido do
atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, o Likud, está em primeiro lugar com 36 cadeiras das 120 em disputa.
A coalizão entre o Likud e partidos judeus ultraortodoxos e da extrema direita deverá conquistar 59 cadeiras, duas a
menos do que a maioria necessária de 61.

MANIFESTAÇÕES EM MARÇO
No dia 8 de março acontecerão manifestações que serão o abre-alas das disputas simbólicas nas ruas daqui a até, pelo
menos, o dia 18 de março, quando servidores das três esferas de governo prometem um dia de paralisação, com apoio
dos movimentos sociais. Dia 15 devem ocorrer as manifestações convocadas por Bolsonaro contra o Estado de Direito.
Dia 14, manifestações marcarão dois anos de assassinato de Marielle Franco.
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POLÍTICA
3/3 - Após ser condecorado e aplaudido em Paris, Lula se reúne com Piketty
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou, nesta terça-feira, com o economista Thomas Piketty na
Escola de Economia de Paris. Piketty é autor de “O Capital no século XXI” e tem coordenado um laboratório de
estudos sobre a desigualdade no mundo. Continue lendo aqui

ECONOMIA
26/2 - A promessa de campanha e o leão
Caso você tenha um rendimento médio mensal superior a R$1.903,98 até R$3.881,85 está entre os 10 milhões de
brasileiros que seriam isentos de imposto de renda, caso a tabela do imposto de renda fosse atualizada com a inflação acumulada desde 1996. Aqueles que ganham até R$ 4.770,00 estariam isentos caso o presidente Bolsonaro cumprisse a sua promessa de campanha. O que não ocorreu, a faixa de isenção não vai ser corrigida nem pela inflação.
Continue lendo aqui
3/3 - Consumo das famílias é o verdadeiro desafio
A divulgação do IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central) de 0,87% de crescimento do PIB, em 2019,
jogou areia nas expectativas de crescimento para 2020. Continue lendo aqui

MEIO AMBIENTE
3/3 - Queimadas crescem em todos os biomas pela primeira vez
De acordo com os dados do Programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 2019 foi o primeiro ano em que aumentaram as áreas degradadas por queimadas em todos os seis biomas terrestres brasileiros. O
programa acompanha estes dados desde 2002. Continue lendo aqui

MEMÓRIA
28/2 - CSBH disponibiliza o jornal PT Na Luta da Constituinte
O Centro Sérgio Buarque de Holanda, da Fundação Perseu Abramo, disponibiliza online o jornal PT na Luta da
Constituinte, meio de comunicação da atuação dos parlamentares petistas no processo Constituinte. Para contextualizar a importância do jornal no período, e relatar um pouco da experiência do PT na Assembleia Nacional
Constituinte, lançamos juntamente com o jornal uma entrevista com José Genoino, um dos deputados da bancada petista. Continue lendo aqui
2/3 - Voto aos 16: estudantes vitoriosos na Constituinte de 1988
Após um forte movimento encabeçado por entidades estudantis, a Assembleia Constituinte aprovou no dia 2 de
março de 1988, há 32 anos, a emenda proposta pelo deputado Hermes Zanetti (PMDB-RS) que institui o voto facultativo aos 16. Continue lendo aqui
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