
UMA NOVA ERA PARA O BRASIL E O MÉXICO: COMO SERÃO OS GOVERNOS DE 

BOLSONARO E AMLO 

NA NOVA EDIÇÃO DA AMERICAS QUARTERLY 

 

Nova York, 28 de janeiro de 2019 — No começo de 2018,  Americas Quarterly—a 

principal publicação sobre política, negócios e cultura na América Latina — 

chamou a atenção para dois candidatos nacionalistas e fora do convencional que 

viriam a se tornar presidentes das duas maiores economias da região: Jair 

Bolsonaro e Andrés Manuel López Obrador.  

Na primeira edição de 2019, Americas Quarterly traz um olhar detalhado sobre 

como os recém empossados líderes do Brasil e do Mexico irão governar. O editor 

chefe da AQ, Brian Winter viajou para uma área rural da Virginia para escrever o 

perfil de Olavo de Carvalho, o intelectual favorito de Bolsonaro e possivelmente 

uma das pessoas mais influentes do novo governo brasileiro. Em entrevista a 

Benjamin Russell, o historiador mexicano Lorenzo Meyer fala sobre os momentos 

mais determinantes na carreira de López Obrador e dá algumas pistas sobre como 

ele governará. A reportagem de Manuela Andreoni é sobre o movimento 

deflagrado pela morte da vereadora Marielle Franco que levou várias mulheres 

negras a se candidatarem, e se elegerem, para diversos cargos no país. Brendan 

O’Boyle e Benjamin Russell exploram os círculos mais próximos a Bolsonaro e 

AMLO— assim como a oposição a ambos. Eles também examinam as políticas 

prioritárias de cada um e o que os livros que eles leem podem dizer sobre seus 

estilos de liderança. E ainda, Ximena Enríquez traça o apoio que cada um dos 

presidentes tem nos respectivos congressos e Roberto Simon resenha o mais 

recente livro de ensaios sobre diplomacia internacional editado por dois 

diplomatas brasileiros.   

Ainda nessa edição:  

• Top 5 da AQ: Cinco latinoamericanos, um deles brasileiro, criaram soluções 

para problemas desde a poluição do ar até os riscos enfrentados por 

cineastas negros brasileiros.  

• Em editorial o ex-vice-presidente americano Joe Biden pede uma maior 

integração entre a América Latina e os Estados Unidos. 
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• The Long View, um olhar sobre a história:  nações latino americanas 

ajudaram a preservar a paz na Antártida durante as negociações para o 

Tratado que comemora 60 anos em 2019. 

• Uma reportagem especial sobre pirataria na América Latina e os desafíos 

enfrentados pelos gênios criativos da região. 

Para saber mais ou para agendar entrevistas com os autores, por favor entre em 

contato com a assessoria de imprensa da AS/COA: mediarelations@as-coa.org | 

1-212-277-8333 

A versão completa da primeira edição de 2019 da Americas Quarterly estará 

disponível online dia 31 de janeiro em AmericasQuarterly.org 

Americas Quarterly é uma publicação premiada dedicada à política, negócios e 

cultura nas Américas. Com elementos emprestados da The Economist, Foreign 

Affairs e National Geographic — mas com foco na América Latina — a AQ dedica-

se a cobrir a região em toda a sua diversidade. A base de leitores da AQ inclui uma 

elite de formadores de opinião, líderes empresariais e altos funcionários de 

governos, bem como um público amplo apaixonado pelas Américas. Lançada  em 

2007 e com sede em Nova York, a AQ é uma publicação independente da 

Americas Society/Council of the Americas, organização que há mais de 50 anos 

vem promovendo o diálogo no nosso hemisfério. 
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