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A PANDEMIA: UMA CRISE SEM PRECEDENTES
O mundo passa por uma crise sem precedentes. Os efeitos da pandemia de Coronavírus (Covid-19) seguem prioritários na pauta da semana. Dados referentes à economia chinesa no primeiro bimestre de 2020 vieram muito piores
do que estimavam os analistas e, somados à disputa entre os países produtores de petróleo e à parada súbita da economia mundial, indicam que deveremos assistir a uma recessão global com sérias implicações para todos os países.
O Brasil demonstra um crescimento inicial da infecção pelo vírus muito maior do que o apresentado por aqueles
que hoje figuram entre os com mais contaminados no mundo. Em apenas dezenove dias, o país foi do primeiro caso
confirmado a mais de duzentos. Nesse mesmo período de início dos contágios, Itália, Espanha, França, Alemanha
e Estados Unidos nem sequer apresentavam vinte casos cada. Isso reforça a urgência de o governo tomar medidas
adequadas imediatamente.

BOLSONARO SUBESTIMA CORONAVÍRUS E DEMONSTRA FALTA DE LIDERANÇA E PROPOSTAS
No Brasil, por seu turno, o governo segue apegado a uma perspectiva ideológica equivocada e disfuncional, se negando a expandir gastos fiscais e a agir como restaurador da demanda agregada. Era de se esperar que, em um quadro
como esses, o setor público não apenas facilitasse o crédito e aliviasse compromissos financeiros de empresas e famílias, mas principalmente atuasse como comprador de última instância, garantindo assim a manutenção da renda dos
assalariados, o nível de emprego e a sustentação da produção. Paulo Guedes, entretanto, nem sequer se preocupa
em disfarçar a intenção de utilizar a crise para chantagear o Congresso e aprovar as infindáveis reformas neoliberais,
as quais fariam agravar ainda mais o quadro de crise econômica e social.

CONGRESSO ARTICULA AÇÕES E PROPOSTAS CONTRA CORONAVÍRUS
Os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremos Tribunal Federal (STF) se reuniram no salão nobre do Supremo
com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS), para discutir o combate ao novo coronavirus. A reunião
foi vista como um contraponto ao presidente da República e seus atos irresponsáveis em meio à pandemia. Após a
reunião, medidas foram tomadas em relação ao funcionamento dos Poderes: o STF ampliará o funcionamento do
plenário virtual, sem suspender sessões presenciais, no entanto, e o STJ suspendeu as sessões até o dia 27 de março.
Maia e Alcolumbre já haviam restringido a circulação dentro da Câmara e do Senado, respectivamente, e sessões
plenárias só devem ocorrer para votar projetos de combate ao COVID-19 ou para projetos que tenham acordo com
todos os partidos, necessitando apenas de votação simbólica.
Em resposta à reunião entre Legislativo, Judiciário e Ministério da Saúde, Bolsonaro criou seu próprio comitê de
crise para combate ao novo coronavirus. O general da ativa que comanda a Casa-Civil, general Walter Braga Netto,
coordenará o grupo, composto por dezessete ministros, os presidentes da Caixa, Banco do Brasil, BNDES, Anvisa e a
coordenação do Centro de Operações de Emergências em Sáude Pública.

NA PLANÍCIE, POPULAÇÃO CARCERÁRIA REAGE AO CORONAVIRUS
A rebelião e/ou fuga de mais de oitocentos presos em regime semi-aberto ontem em cinco unidades prisionais de SP
faz refletir sobre como o Estado lidará com uma população de mais de mais de oitocentos mil presos que vivem em
em condições de superlotação e, muitas vezes, alto grau de insalubridade.

CENTRAIS SINDICAIS E PT APRESENTAM PROPOSTA CONTRA CORONAVIRUS
Além da suspensão dos atos de rua previstos para o dia 18, as centrais sindicais preparam uma série de propostas/reivindicações para enfrentamento da crise impulsionada pelo coronavírus. As propostas serão entregues ao Congresso
ainda nesta terça, conforme anunciado pelas entidades.
As propostas incluem estabilidade no emprego a todos os trabalhadores e trabalhadoras durante o período da crise, ampliação do seguro-desemprego, suspensão de atividades onde houver confirmação de casos e jornadas alternativas para evitar aglomerações.
As centrais também vão exigir medidas econômicas como a suspensão do pagamento da dívida pública pelo governo
Federal, a suspensão da Emenda Constitucional 95, do teto dos gastos públicos, que congelou investimentos em áreas
como saúde e educação por 20 anos, para que mais recursos sejam investidos na saúde.
As centrais reivindicam, ainda, a suspensão da Lei de Responsabilidade Fiscal, para dar mais condições para prefeitos
e governadores também investirem na luta contra a pandemia.
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AGENDA
FPA comemora aniversário do PT com projeto de História Oral
Como uma das iniciativas de comemoração dos 40 anos do PT, a Fundação Perseu Abramo (FPA), através de seu
centro de documentação e memória, Centro Sérgio Buarque de Holanda (CSBH), está compondo um acervo de
registros de história oral, com depoimentos de integrantes do partido desde a fundação até os dias atuais, dentre
os que estiveram nas primeiras Comissões Executivas Nacionais do PT. Continue lendo aqui

MEIO AMBIENTE
12/3 - Infestação de gafanhotos gera impacto na África, Oriente Médio e Ásia
O fenômeno referente à infestação de gafanhotos-do-deserto vem causando forte impacto na economia da África
Oriental, Oriente Médio e Sul da Ásia. Iniciadas em dezembro do ano passado, estima-se que as recorrentes invasões
contenham cerca de oitenta milhões de gafanhotos por quilômetro quadrado e consumam diariamente a mesma
quantidade de alimentos de 35 mil pessoas. Continue lendo aqui
13/3 - Há 41 anos: a grande greve dos trabalhadores do ABC
Há 41 anos, em 13 de março de 1979, metalúrgicos de São Bernardo, Diadema, Santo André e São Caetano deflagraram
a primeira greve geral de uma categoria no país desde a paralisação de Contagem (MG), em 1968. Continue lendo aqui

POLÍTICA
12/3 - Vetos a LDO expõem queda de braço entre parlamento e governo
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
12/3 - Presos vão pagar suas despesas nas prisões
Na última semana a Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou Projeto de Lei (PL) n° 580/2015 do então senador Waldemir Moka (MDB-MS). O PL altera a Lei de Execução Penal e obriga presos a pagarem por suas
despesas na prisão. O senador e relator do projeto Alessandro Vieira (Cidadania-SE) apresentou um substitutivo,
ainda na Comissão de Constituição e Justiça em fevereiro, que detalha mais as regras. Continue lendo aqui

SOCIAL
13/3 - Diante do Covid-19, como ficam os trabalhadores informais?
Diante do avanço da pandemia de Covid-19 no Brasil, como ficam os trabalhadores informais, aqueles que não têm
direitos trabalhistas e não podem "se dar ao luxo" de ficar sem trabalhar para evitar o vírus ou, mesmo doentes,
precisarão trabalhar? E, para além dos efeitos diretos aos trabalhadores em si e na economia, quais impactos esse
avanço da precarização pode ter na propagação do vírus no país? Continue lendo aqui
16/3 - Plano Guedes: menos serviços públicos em tempos de pandemia?
O Covid-19 chegou ao Brasil e Paulo Guedes segue na insistência quanto às "reformas", como se as reformas fossem
proteger a economia do forte choque que virá. Uma delas, a PEC Emergencial é parte do apelidado "Plano Mais Brasil" e
tramita na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Vale lembrar que a tramitação está na fase de audiências
públicas, que deve ser afetada por restrição de circulação no Congresso devido ao Covid-19. Continue lendo aqui

INTERNACIONAL
17/3 - O impacto do coronavírus nas eleições americanas
Em novembro deste ano ocorrerá a eleição presidencial nos Estados Unidos, evento considerado o principal na política internacional pois os rumos tomados pelo governo do país influencia todo o sistema mundial. Continue lendo aqui
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