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11 DE MARÇO DE 2020

O forte abalo nos mercados financeiros na última segunda-feira (9) é o principal tema da semana e deverá seguir 
produzindo efeitos nos próximos dias. Consequência direta das disputas no mercado mundial de petróleo, e tam-
bém sob influência dos avanços da epidemia do coronavírus, a crise instalada já é suficiente para reduzir as taxas de 
crescimento da economia mundial e poderá ainda se desdobrar em uma crise financeira de grandes proporções. No 
Brasil, as oscilações são mais agudas no mercado interno de capitais, tendo em vista as vulnerabilidades políticas e 
volatilidades econômicas. Além disso, parecem inescapáveis os efeitos depressores sobre as exportações de com-
modities, notadamente de petróleo e minério de ferro.

O governo vem sofrendo sucessivas derrotas na opinião pública quando o assunto é a crise econômica. Em parte 
pela ausência de respostas e em parte pela insistência de Guedes na aposta ultraneoliberal. O silêncio do Congresso 
com relação aos absurdos de Bolsonaro no último dia aponta para uma mudança de reação das instituições com 
relação ao método bolsonarista de apostar no caos e no confronto para enfrentar ou disfarçar suas fragilidades. A 
mudança na reação das instituições pode ter a ver com um aumento da insatisfação de atores próximos ao governo.

O diversionismo não tem funcionado quando a pauta é economia e isso demanda atenção prioritária do campo 
progressista no próximo período. 

Embora o ministro da Economia já fale em acelerar as reformas, cresce no país, mesmo entre representantes da 
ortodoxia econômica, o entendimento de que é preciso flexibilizar o receituário ultraliberal que tem pautado o país, 
inclusive ampliando o raio de ação do Estado como indutor da atividade econômica.

Nos EUA, continuam as primárias democratas com a votação em seis estados hoje, definindo a posição de 350 
delegados. Os dois últimos candidatos que desistiram foram Elisabeth Warren (que ainda não declarou seu apoio) 
e Mike Bloomberg que tentou disputar com muitos recursos em propaganda, no entanto, sem resultados. Ele de-
clarou apoio a Joe Biden. Este está ligeiramente adiante de Sanders e, portanto, as primárias de hoje terão um peso 
relevante. As pesquisas apontam que a indicação dos democratas deverá ser definida pelos superdelegados, que 
possuem uma conexão maior com a burocracia do partido, e portanto, seriam mais ligados à indicação de Biden. 

A semana também deverá ser marcada pelos embates entre Governo e Congresso ainda em torno do imbróglio 
do orçamento impositivo. Mesmo após o acordo com o Legislativo na semana passada, Bolsonaro subiu o tom nos 
últimos dias: convocou publicamente seus apoiadores para as manifestações do dia 15, cujo mote é atacar o Con-
gresso Nacional, e declarou que teria vencido a eleição presidencial de 2018 no primeiro turno, e que teria provas 
de fraude. A última declaração, além de antidemocrática, ataca diretamente o TSE e coloca sob suspeita a eleição 
de deputados e senadores, que se dá no primeiro turno.

Na última semana, a CCJ do Senado aprovou projeto de lei que obriga os presos a pagarem por suas despesas na 
prisão. Na ocasião, o projeto foi alterado para prever  que  o detento, caso não tenha recursos próprios, seguirá 
devendo para o estado independente do oferecimento de trabalho pelo estabelecimento prisional. O texto segue 
para o plenário do Senado. 

Há dúvidas sobre a apresentação da proposta da reforma administrativa. Guedes afirmou que anunciaria a reforma 
após o retorno de Bolsonaro ao Brasil. De outro lado, parte da imprensa afirma que ainda não há acordo interno no 
governo sobre o assunto. De qualquer forma, a MP 922 (em discussão na CCJ) já prevê contratações temporárias em 
diversos setores do serviço público.
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3/3 - Consumo das famílias é o verdadeiro desafio 
Bolsonaro, em vez de buscar soluções aos reais problemas, optou por apontar culpados e criar uma crise com os 
demais poderes. Continue lendo aqui 

5/3 - Pibinho no Brasil. E como anda o PIB dos municípios do país? 
Se no cenário nacional as coisas não estão indo bem, como anda a evolução do PIB nos municípios? 
Continue lendo aqui

5/3 - PIB de Bolsonaro é menor que o de Temer, e já não vale culpar o PT 
O PIB de 2019 é inferior à média dos valores observados em 2017 e 2018. O primeiro ano do mandato de Bolsona-
ro conseguiu a proeza de ser pior do que os dois anos de Temer. Continue lendo aqui

3/3 - Queimadas crescem em todos os biomas pela primeira vez 
É o que informa relatório do Inpe, que acompanha estes dados desde 2002. Continue lendo aqui

TERRITORIAL

2/3 - Voto aos 16: estudantes vitoriosos na Constituinte de 1988  
Há 32 anos, era aprovada emenda que institui o voto facultativo aos 16. Continue lendo aqui

6/3 - O 8 de março e a luta das brasileiras em 2020 
Ao contrário do que se viu nos governos petistas, o governo Bolsonaro impõe um retrocesso atrás do outro para as 
mulheres. Continue lendo aqui

MEMÓRIA

ECONOMIA

4/3 - Mulheres ganham 22% menos do que os homens no país  
Mesmo estudando mais, as mulheres brasileiras lideram as taxas de desempregoe ganham menos. Continue lendo aqui

4/3 - Indígenas do Jaraguá resistem à especulação imobiliária 
A Ocupação Yary Ty comunica estado de emergência do território indígena Jaraguá, em São Paulo.  
Continue lendo aqui

4/3 - 2019 foi marcado por retrocessos para os direitos humanos, afirma ONG  
É o que informa o relatório “Direitos Humanos nas Américas: retrospectiva 2019”, da ONG Anistia Internacional.  
Continue lendo aqui

8/3 - 8 de março: quatro mulheres e a busca diária por igualdade  
É no dia a dia que se dá a busca por uma sociedade mais justa e com igualdade. Continue lendo aqui

8/3 - Quatro pontos para o debate no Dia da Mulher 
Todo 8 de Março é dia de pensar sobre a situação da mulher. Continue lendo aqui

9/3 - Reformar o sistema tributário com justiça fiscal 
É preciso pensar em justiça fiscal. Para isso, contribui o documento publicado pela Friedrich-Ebert-Stiftung ( FES) 
Colômbia. Continue lendo aqui

SOCIAL

6/3 - Curso de maestria abre com aula magna de Dilma Rousseff 
Evento, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, inaugura ano letivo curso “Maestria Estado, Gobierno y Polí-
ticas Públicas”. Continue lendo aqui

6/3 - “Super Terça” acirra disputa entre Sanders e Biden 
Votos vão decidir quem vai enfrentar Donald Trump. Continue lendo aqui
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INTERNACIONAL
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