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Algumas das medidas principais para se aferir a 
“saúde” de um país, são a economia e seus índices. 
Com uma breve comparação entre o ano de 2015, 
quando Dilma era presidente, e agora em 2019, em 
apenas 10 meses de governo Bolsonaro, podemos ter 
uma compreensão dos fatos. Fatos estes que revelam 
o compromisso deste governo.

Fonte: Banco Central
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1 - O fundo soberano da Arábia Saudita vai investi r 
cerca de R$ 40 bilhões em projetos no Brasil. O anúncio 
foi feito pelos ministros da Casa Civil e das Relações 
Exteriores.  O  ministro Onyx Lorenzoni afi rmou que 
será criado um conselho para defi nir quais áreas serão 
benefi ciadas.

2 - Com novo decreto que regulamenta a contratação 
temporária, o número de vagas no fi m do ano devem 
ser quase 24% maior em 2019.  A esti mati va é da 
Assertt em (Associação Brasileira do Trabalho Temporário).

3 - A Policia Federal inaugura a primeira delegacia 
modelo voltada ao combate à corrupção e crimes 
fi nanceiros. A unidade fi ca no Paraná. 

4 - Um edital publicado pelo governo vai ajudar a 
inserir jovens no mercado de trabalho. A medida 
prevê a contratação de insti tuição que faça qualifi cação 
profi ssional de jovens, de 18 a 29 anos, dentro de um 
modelo mais efi ciente.

5 - Taxa de desemprego cai para 11,8%, com recorde 
no emprego sem carteira. 
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6 - Governo Bolsonaro aumentará o alcance do bolsa 
atleta e com uma novidade, criando o bolsa atleta 
escolar. 

7 - Quatro empresas de baixo custo já estão 
autorizadas a operar voos no Brasil. A entrada delas 
poderá trazer mais competi ti vidades para o mercado 
aéreo brasileiro.

8 - Até agora, já foram recolhidas mais de 900 
toneladas de óleo nas praias do Nordeste. Para superar 
a retração nas ati vidades causada pelo vazamento, 
empresários do turismo na região terão acesso a uma 
linha de crédito especial de R$200 milhões.

9 - O Presidente Bolsonaro desti nou 67 novas 
ambulâncias para o Ceará por meio do Ministério 
da saúde. Já são 708 ambulâncias entregues em 
todo Brasil desde o início da gestão Bolsonaro, com 
investi mento de R$ 134 milhões.

10 - O governo sancionou esta semana lei que prevê 
que os exames para diagnósti co de câncer devem 
ser realizados no prazo de 30 dias após a primeira 
suspeita do médico, pelo SUS. 

11  - O governo  liberou R$ 2,8 milhões para dois 
hospitais universitários de Salvador. Os recursos 
fazem parte do Programa Nacional de Reestruturação 
dos Hospitais Universitários Federais. O programa visa 
reestruturar e revitalizar os hospitais universitários do 
Ministério da Educação integrados ao Sistema Único 
de Saúde (SUS).

12 - Em três meses já foram aplicados mais de R$ 
141,9 milhões em multas na Operação Verde Brasil de 
combate aos incêndios da fl oresta Amazônica. A força-
tarefa do governo não se limitou a combater incêndios, 
mas também atuou para apreender madeira ilegal e 
acabar com acampamentos clandesti nos. 


