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ATUALIDADES BRASIL: POLÍTICA E ECONOMIA
Caro(a) aluno(a), nesta aula, apresento-lhes alguns fatos, fatores e também
dados de atualidades atinentes à nossa política e à nossa economia, apostando que
os fatos aqui tratados são os mais importantes para a boa feitura de questões de
atualidades sobre o nosso país. Então, vamos começar nossa aula!

1. A Política Brasileira


Obs.:
FORMA DE GOVERNO: REPUBLICANA


SISTEMA DE GOVERNO: PRESIDENCIALISMO

O Legislativo Federal, com sede em Brasília, adota o modelo bicameral. Na CÂMARA DOS DEPUTADOS, a composição é dada pelos representantes do POVO, com
513 parlamentares, e nela busca-se atender a uma representatividade que seja
proporcional à população de cada unidade da federação. São Paulo, nosso Estado
mais populoso, com 44 milhões de habitantes, possui 70 cadeiras; já Roraima, Acre
ou Amapá, com menos de 1 milhão de residentes cada, apenas 8. É interessante
notar que a proporção de deputados em estados com pequena população acaba
sendo mais favorável a estes, isso se comparado aos estados de grande contingente, havendo, portanto, distorções neste modelo representativo proporcional da
Câmara Federal.
Já o Senado Federal, a outra casa do Congresso Nacional, é composto por parlamentares representantes das UNIDADES DA FEDERAÇÃO para a qual são eleitos
81 senadores (em número de 3 senadores por cada uma, de um total de 27 UF’s,
para um mandato de oito anos).
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O Presidente do Congresso nacional é o Presidente do Senado Federal, já que o
Presidente da Câmara é o terceiro na linha de sucessão presidencial.
O sistema partidário brasileiro atualmente é constituído por 35 partidos. O último a receber o registro pelo TSE é o PMB – Partido da Mulher Brasileira, em setembro de 2015. A atual composição na Câmara dos Deputados possui somente
22 partidos com representantes. Interessante é que alguns, com vistas a dar uma
melhorada na combalida imagem da política nacional, retiraram o nome “Partido”
de sua sigla, criando novas denominações; com isso, o PTB tornou-se Avante, o
PSDC alterou o nome a Democracia Cristã, o PTN transformou-se no Podemos e o
PEN em Patriotas, entre outros.
As 4 maiores bancadas na Câmara atualmente para a legislatura 20192023 são:
1 – PT: 55 deputados;
2 – PSL: 55;
3 – PP: 38;
4 – PR: 38.
A regra da cláusula de barreira estipula que só terão direito ao Fundo Partidário
e ao tempo gratuito de rádio e TV no período de 2019 a 2023, os partidos que ultrapassaram as seguintes barreiras: eleitos pelo menos 9 deputados de 9 estados ou
que tiverem um desempenho mínimo nas urnas de 1,5% dos votos válidos distribuídos em pelo menos 9 estados e com, ao menos, 1% de votos em cada um deles.
Uma novidade recente na busca por dar-se mais lisura ao processo eleitoral no
Brasil foi a proibição do financiamento privado de campanhas por empresas.
Entre 1993 e 2014, as empresas brasileiras podiam fazer doações para campanhas
eleitorais. O limite legal era 2% do faturamento bruto da empresa no ano anterior
à eleição. O beneficiário podia tanto ser o candidato, quanto o partido político, que
transferia o recurso para os candidatos. A nova regra valeu já para as eleições municipais de 2016. Com o objetivo de facilitar a compreensão do novo modelo, apresento a seguir um quadro bastante elucidativo sobre as regras e suas mudanças.
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Fonte: : http://www.politize.com.br/financiamento-privado-de-campanhas/
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1.1. O Impeachment de Dilma Rousseff
Oriunda dos quadros do PDT, tendo ocupado o cargo de Chefe da Casa Civil ao
longo do segundo mandato do ex-presidente Lula (2007-2010), esta economista
de formação nascida em Belo Horizonte possui um passado vinculado à resistência
à Ditadura Militar. Sem ter jamais participado de alguma eleição antes de 2010,
Dilma adentrou em seu segundo mandato, em 1 de janeiro de 2015, eleita pela
coligação composta por 9 partidos denominada “Com a Força do Povo” (PT, PMDB,
PSD, PP, PR, PDT, PRB, PROS, PCdoB) recebendo 54 milhões de votos, no segundo
turno, contra 51 milhões recebidos por Aécio Neves, do PSDB. Tornou-se a 36o Presidente do Brasil e primeira mulher a ocupar o posto.
Em sessão presidida pelo Presidente do STF, Ricardo Lewandowski, no Senado, Dilma perde, em 31 de agosto de 2016, o seu mandato em definitivo como
Chefe do Executivo, ao ser acusada de haver cometido crime de responsabilidade
ao autorizar que repasses governamentais obrigatórios para o Banco do Brasil
fossem adiados, com vistas a maquiar o balanço das contas públicas, votaram favoravelmente a cassá-la 61 senadores (contra 20). Na mesma sessão que perdera
o mandato, foi analisado também pelos senadores se Dilma Roussef devia ficar
inelegível por oito anos a partir de 1º de janeiro de 2019 e impedida de exercer
qualquer função pública. Na segunda votação, 42 senadores se posicionaram favoravelmente à inabilitação para funções públicas e 36 contrariamente. Outros 3
senadores se abstiveram. Para que ela ficasse impedida de exercer cargos públicos, eram necessários 54 votos favoráveis. Assim, após um pouco mais de 2.000
dias como Presidente, Dilma é defenestrada da presidência, mas mantém seus
direitos políticos.
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1.2. O Governo Temer
Em lugar de Dilma Rousseff, assumiu em definitivo Michel Temer, seu vice, um
jurista constitucionalista renomado e figura tarimbada da política nacional. Oriundo
dos quadros do PMDB paulista, conservador e de direita declaradamente, Temer
funcionou na chapa que elegeu Dilma em duas ocasiões, como vice e um articulador político, fazendo a ponte entre o seu poderoso partido e os anseios da direita,
frente ao PT e aos seguidores partidários de esquerda.
O ano de 2017 foi o primeiro completo de Michel Temer à frente da Presidência
da República. Revestido de uma impopularidade quase absoluta (em que por certos
institutos de pesquisa chegou a ser de 97%), desconfianças acerca de sua idoneidade e questionamentos acerca da legitimidade de seu governo (para muitos, houve um golpe contra Dilma orquestrado por ele), Temer soube articular um conluio
envolvendo seus anseios com o STF, o TSE e, principalmente, os parlamentares,
conseguindo manter-se no comando do Executivo às custas de muito clientelismo
e de um jogo político em que é hábil e em que sabe os caminhos.
Em seu primeiro ano completo como Presidente, Michel Temer se livrou, por
duas vezes, na Câmara dos Deputados, da admissibilidade do prosseguimento de processos contra ele para o STF. A primeira, nos primeiros dias de
agosto e a segunda no fim de outubro. Em ambas, o peso de acusações de corrupção passiva, em denúncias formuladas pelo ex-Procurador da República, Rodrigo Janot, e sempre a mesma retórica salvadora. Nas duas ocasiões, pareceres
pró-presidente emanados pela CCJ – a Comissão de Constituição e Justiça –, uma
comissão composta por 66 Deputados de caráter permanente, fizeram o piso a que
os deputados salvassem sua cabeça e justificassem apoiados por tais pareceres
que não recomendavam o prosseguimento das denúncias.
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Em julho de 2017, ocorre outra vitória de Temer, desta vez no TSE. Acusado de
ter se favorecido dentro da chapa que o elegera como vice de Dilma, de uso indevido do poder econômico e de caixa dois nas eleições, em uma ação protocolada
pelo PSDB contra a coligação Com a Força do Povo, por 4 votos a 3, ele consegue
manter seu mandato. No voto de desempate, Gilmar Mendes, ministro do STF e
Presidente do TSE, argumenta não ser interessante para o país mais uma troca de
comando no Executivo, chancelando, assim, a absolvição de Temer e sua chapa nas
eleições de 2014.
Em maio de 2018, o governo de Michel Temer completou dois anos, isso se levarmos em conta que ele assumiu provisoriamente o governo em maio de 2016,
exatamente para que Dilma pudesse se defender (legalmente ela tinha prazo de
180 dias) das acusações que pesavam contra ela, as quais, quando já estava totalmente abandonada por Temer, a impediram de vez de seguir no comando em
agosto de 2016.
Como legado político da Presidência de Temer tem-se:
• a aprovação da reforma trabalhista;
• marcos legais flexibilizando a participação de petrolíferas estrangeiras no
PRÉ-SAL;
• a flexibilização das regras de Licenciamento Ambiental, facilitando trâmites.

Temer, contudo, enfrenta ainda uma série de acusações, que deverão ter
prosseguimento quando ele sair da presidência e perder seu foro privilegiado. As denúncias que a CÂMARA DOS DEPUTADOS arquivou de corrupção
passiva deverão voltar à baila, além de inquéritos em que Temer é acusado de
ter promovido, deliberadamente, via decretos presidenciais, o favorecimento de
grupos econômicos. Politicamente, uma perda sensível de Michel Temer foi não ter
conseguido emplacar a reforma da previdência.
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1.3. A Eleição de Jair Bolsonaro
Eleito em segundo turno, com vantagem de mais de 10 milhões de votos (55,
13% dos votos válidos) e bradando um discurso “contra tudo o que está aí”, Jair
Bolsonaro sai do baixo clero da Câmara dos Deputados, onde foi parlamentar por
quase 30 anos, para se tornar, para surpresa de muitos analistas políticos, o 38o
presidente do Brasil.
Em seu discurso de posse vocifera, com a bandeira do país em punho, que ela
nunca mais será vermelha, em clara oposição ao PT, partido dos Trabalhadores, que
governou o país entre 2003-2016.
Como primeira medida, forma um ministério mais enxuto, porém com sua cara,
ou seja, baseado no conservadorismo liberal, com 22 pastas, em que as principais
novidades são: a extinção do Ministério do Trabalho e a criação do super Ministério da Economia. Promove decreto facilitando a posse de armas e se alinha como
há muito tempo não se via igual aos EUA (e Israel por tabela) e se lança contra a
Venezuela.

Texto Complementar

O que É Cidadania?

Prof. Luís Felipe

A origem da palavra cidadania vem do latim civitas, que quer dizer cidade. Na
Grécia antiga, considerava-se cidadão aquele nascido em terras gregas. Em Roma,
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a palavra cidadania era usada para indicar a situação política de uma pessoa e os
direitos que essa pessoa tinha ou podia exercer.
Juridicamente, cidadão é o indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um
Estado. Em um conceito mais amplo, cidadania quer dizer a qualidade de ser cidadão, e consequentemente sujeito de direitos e deveres.
A relação do cidadão com o Estado é dúplice: de um lado, os cidadãos participam da fundação do Estado, e, portanto, estão sujeitos ao pacto que o criou, no
nosso caso a Constituição Federal de 1988. Portanto, sendo o Estado dos próprios
cidadãos, eles têm o dever de zelar pelo bem público e participar, seja por meio do
voto, seja por meio de outros meios, formais e informais, do acompanhamento e
fiscalização da atuação estatal.
Ao mesmo tempo, os agentes estatais, como cidadãos investidos de funções
públicas têm o dever de atuar com base nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, prestando contas de todos os seus atos. Uma relação
harmoniosa entre as expectativas dos cidadãos e a atuação estatal é o ideal a ser
alcançado por qualquer sociedade.
Mas nem tudo depende apenas do Estado. O conceito de cidadania vai muito
além, pois ser cidadão significa também tomar parte da vida em sociedade, tendo
uma participação ativa no que diz respeito aos problemas da comunidade. Segundo
Dalmo de Abreu Dallari: “A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à
pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo”.
Colocar o bem comum em primeiro lugar e atuar sempre que possível para
promovê-lo é dever de todo cidadão responsável. A cidadania deve ser entendida,
nesse sentido, como processo contínuo, uma construção coletiva que almeja a realização gradativa dos Direitos Humanos e de uma sociedade mais justa e solidária.
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2. A Economia Brasileira Atualmente
O Brasil vivenciou, ao longo dos anos de 2015/2016, a sua pior crise econômica
em décadas. Com perdas somadas nos dois anos de 7,3% do PIB, associadas a um
contexto de crescimento populacional ao redor de 1,5% em mesmo período, nosso
país empobreceu quase 9% no período.
As razões para este debacle são várias, mas as principais se encontram
relacionadas a um desajuste fiscal no orçamento do governo federal e à
falta por parte da equipe econômica de Dilma Rousseff de planos, estratégias e ajustes macro e microeconômicos que pudessem, de forma
antecipada, corrigir os rumos para manter-se o crescimento dos anos
anteriores.


Obs.:
crescimento econômico:


2014: +0,5%



2015: – 3,8%



2016: – 3,6%



2017: + 1,0%



2018: + 1,0%
Se, em 2011, ao receber a faixa presidencial pela primeira vez, Dilma Rou-

sseff tinha um superavit em caixa em torno de 100 bilhões de reais, e crescimento econômico de 7,5% no ano de 2010, apenas cinco anos depois, nossas
contas públicas naufragaram no vermelho (o deficit primário) e o PIB em franca
retração.
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2.1. O Deficit Primário e a Fragilidade das Contas Públicas
Um ponto crucial acerca da atual situação econômica do Brasil e seus dados
macroeconômicos reside na questão do deficit primário, ou seja, o saldo entre
aquilo que o país arrecada e gasta, excetuado os juros da dívida pública.
Desde 2014, assola nossa contabilidade pública um contexto deficitário, o qual,
em 2017, foi de mais de 127 bilhões de reais. Em 2016, chegou a 159 bilhões, um
recorde histórico, sendo que a previsão é que tal buraco no orçamento se estenda
até o ano de 2020, sendo, assim, uma sequência de 7 anos seguidos de deficit.
É fundamental perceber que este quadro de endividamento público contínuo
promove uma fuga de capitais, seja ele tanto especulativo quanto do tipo
produtivo.
No caso do capital especulativo, os investidores passam a desconfiar da capacidade do país, que se encontra em deficit contábil em honrar o pagamento dos
juros e dividendos prometidos aos investidores. Com deficit em conta-corrente,
ocorrem rebaixamentos da nota do país por parte de agências internacionais que
medem o grau de confiabilidade, ou o nível de risco que o país representa em dar
um calote nos investidores.
Já o capital produtivo, aquele que é investido em setores de serviços e em
fábricas, tende a fugir de países com deficit primários, pois, sem saldos positivos
no balanço das finanças nacionais, as estruturas internas necessárias ao fomento
das atividades produtivas, tais quais portos, estradas e ferrovias, via de regra, tornam-se precárias. Além do mais, para piorar, sem dinheiro sobrando por parte do
governo, não ocorrem, logicamente, investimentos em novas infraestruturas, além
de que cenários internos sociais de relevância, como avanços nas questões educacionais, de saúde pública e segurança, entre outros, regridem também quando
imersos em quadro de saldos negativos orçamentários.
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Com vistas a tentar conter o deficit público, em 2017, o governo federal lançou
duas medidas de ortodoxia financeira.
A primeira é a chamada Emenda dos Gastos, ou EC n. 95/2016, a qual determina que as despesas do governo federal não podem subir acima do que fora gasto
no ano anterior, acrescentado apenas o índice de inflação. Em suma, os gastos
anuais ficam congelados havendo apenas um aumento para repor as perdas geradas pela elevação de preços do ano anterior. Tal medida vigora por
20 anos, revisada nos primeiros 10 anos, sendo o Presidente da República a única
autoridade capaz de apresentar qualquer alteração nesta matéria. Ela vale para
todos os poderes e o Ministério Público, mas afeta somente os gastos primários, ou
seja, obras, investimentos, programas e políticas. Excluem-se os gastos com dívidas e juros, e também não entram na contabilidade os orçamentos estaduais nem
municipais. Para o atual orçamento de 2018, já vigora tal regime de ortodoxia.
A gama de críticos desta nova forma de se balizar os gastos governamentais
considera que os gastos federais com saúde e educação deverão cair em termos
absolutos (mas há um piso para cada um destes, de 13,7% na educação e de 18%
em saúde) ao longo dos anos. Há, ainda, um questionamento acerca da longa duração deste novo regime de gastos e de sua blindagem frente a novos cenários de
crescimento econômico, os quais não possibilitam que novas quantias de gastos
possam ser acrescentadas no orçamento.
Outra medida para se tentar sair deste ciclo orçamentário deficitário, no caso
dos Estados em bancarrota financeira, em que os gastos com pessoal já ultrapassaram o teto da Lei de Responsabilidade Fiscal que é de 60 por cento da receita
líquida, é o Regime de Recuperação Fiscal. Por esse mecanismo, os estados
que forem aderentes de forma espontânea (não há a obrigação de participar)
vinculam-se, em compromisso com a União, com vistas a promover uma série de
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medidas de redução de gastos, tais quais a suspensão de contratações de servidores e a privatização de empresas públicas, entre outras. Em troca, a União
suspende os juros das dívidas dos Estados por 36 meses, sendo que atualmente
os estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, os mais endividados da Federação, já assinaram com a União e passaram a fazer parte deste
novo regime.

2.2. A Economia em 2017

O ano de 2017 apresentou alguns resultados positivos em nossa economia, que
contrastam com os anos anteriores. Vejamos alguns deles.
O primeiro foi a volta do crescimento econômico após dois anos de profunda
recessão. Em 2017, nossa economia cresceu 0,9%, sendo que, para 2018, o Banco
Central estima crescermos em torno de 2,5%.
Outro dado positivo de 2017 foi uma inflação abaixo da meta estipulada pelo
Banco Central que era de 4,5%. Se, nos anos anteriores, o aumento de preços ao
consumidor esteve rondando na casa dos 10% ao ano (2015/2016), para 2017, o
índice despencou, ficando na casa dos 2,8%.
Em 2017, nas quatro reuniões realizadas pelo COPOM, o Conselho de Política
Monetária do Banco Central, houve queda nas taxas de juros CELIC.
Por fim, nunca antes, desde que fora iniciada a série histórica para se apurar
nosso saldo em balança comercial, o Brasil experimentou um superavit tão grande.
Em 2017, atingimos o recorde de 67 bilhões de reais a mais exportados que importados.
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2.3. O Contexto do Comércio Exterior

E, já que estamos falando sobre o comércio internacional e o Brasil, vale destacar algumas particularidades importantes desse contexto em atualidades.
O Brasil representa uma ínfima parcela do comércio internacional global. Como
comparação, enquanto a nossa economia é responsável por quase 3% da produção total de valor no globo (e ainda somos a 9a maior economia global), a nossa
participação no comércio global é diminuta, representando algo em torno
de 1,2% das trocas comerciais. Além de possuirmos uma baixa participação
no contexto do comércio global, as commodities vêm crescendo, cada vez mais
proporcionalmente, em nossa pauta de exportações. Produtos brutos minerais ou
agrícolas, ou com baixo nível de manufaturação, respondem há anos por algo em
torno de 65 a 68% de nossas exportações. Sendo assim, exportamos produtos de
baixo valor agregado os quais, além de tudo, possuem seus preços controlados de
fora, pelas bolsas de commodities como as de Chicago, Amsterdã ou Seul.
Líder em nossas exportações, a soja vem seguida por minério de ferro e petróleo bruto.
Por fim, como nossos maiores parceiros comerciais a China disparou
em primeiro lugar tanto em exportações como importações para o Brasil,
sendo seguida pelos EUA e, bem abaixo, em terceiro lugar, nossa vizinha
Argentina se equilibra com apenas um terço das trocas comerciais que realizamos
hoje com os chineses, mesmo fazendo parte do Mercosul desde os seus primórdios.
Outros parceiros comerciais do Brasil de destaque são a Holanda, Alemanha e a
Rússia.
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2.4. A Divisão do PIB Nacional e o Agronegócio

Com uma participação em torno de 72% de nosso PIB (em média parecida com
a global), o setor de serviços, ou 3° setor, lidera a produção de valor no Brasil. Bem
atrás, vemos o 2o setor, a indústria, com participação na casa dos 22%, e, em último, temos a agropecuária respondendo, isoladamente, por algo em torno de 6%
da produção do valor total.
Sobre estes dados, valem duas análises muito importantes.
Em primeiro lugar, embora a agropecuária tenha uma baixa participação relativa
no PIB, ao levarmos em conta o PIB do agronegócio, ou seja, o encadeamento industrial da produção de alimentos e, também, os serviços prestados pela gama de
profissionais que prestam serviços no campo, tal resultado sobe para algo em torno de 25%, ou seja, por ser uma interação entre o setor primário e/ou os setores
secundário e terciário, o agronegócio representa parcela imensamente maior
que apenas o setor primário isoladamente. O Brasil tornou-se uma potência no
campo exatamente em função da expansão do agronegócio.
Caro(a) aluno(a), para encerrarmos nossa aula com chave de ouro, apresento
a seguir uma matéria sobre a previsão da Confederação Nacional da Agricultura,
dando a dimensão de que podemos nos tornar o maior exportador global de
alimentos (estamos, ainda, bem atrás dos EUA) já em 2024. Vale lembrar
que já temos a liderança global na exportação de café, suco de laranja, açúcar,
carne bovina e de frango, entre outros produtos. Para 2019, devemos ultrapassar
os EUA também na produção de soja, na medida em que já somos os maiores exportadores globais desta oleaginosa também.
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Matéria
Brasil deve assumir liderança na exportação de produtos agrícolas a partir
de 2024.
Produtividade e aumento da área plantada de alimentos vão transformar o
país em líder, segundo estudo da ONU
O Brasil deverá assumir a liderança mundial na exportação de produtos agrícolas a partir de 2024, quando a área plantada será de 69,4 milhões de hectares,
segundo estudo da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), comentado em nota pela Confederação da Agricultura e Pecuária do
Brasil (CNA). Grande parte do crescimento da área plantada se dará nas culturas
de cana-de-açúcar, com aumento de 37%; algodão (35%) e oleaginosas, especialmente soja (23%).
Esse aumento da área plantada, segundo a CNA, é resultado do avanço da produção agrícola sobre áreas de pecuária degradada, áreas de abertura (aquelas de
primeiro plantio) e, principalmente do aumento do plantio da segunda safra no
Centro-Oeste e no Matopiba (região produtiva nos estados de Maranhão, Tocantins,
Piauí e Bahia).
A CNA estima que, até o fim de 2015, as vendas externas do setor agropecuário
brasileiro deverão atingir US$ 88,3 bilhões. O desempenho é inferior ao de 2014,
mas, ainda assim, a entidade considera o resultado bom, diante de estimativas de
queda ao redor de 3% do Produto Interno Bruto (o PIB é a soma da produção de
bens e serviços do país).
O campo brasileiro já avançou bastante, tendo em vista que o Brasil saiu da posição de importador de alimentos até metade da década de 1970, para ocupar lugar
entre as potências agrícolas do mundo. De acordo com a CNA, esse feito é resultado de uma produtividade agrícola que cresceu nos últimos 25 anos, mantendo
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medidas de preservação ambiental, e do uso de tecnologia moderna. Assim, o país
se tornou o terceiro maior exportador mundial de grãos, perdendo só para a Comunidade Europeia e os Estados Unidos.
Fonte: https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2015/11/09/internas_economia,705850/
oferta-mundial-nas-maos-do-brasil.shtml
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