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Análise de Conjuntura Política – Cenário Nacional
Semana 04.05 – 08.05

➢ Poder Executivo:
o Presidente Jair Bolsonaro vai com comitiva ao STF: O presidente Jair
Bolsonaro deslocou-se nesta quinta-feira (07) do Palácio do Planalto ao
Supremo Tribunal, a pé, em uma comitiva com ministros, parlamentares e
empresários de diversos setores industriais do país. A visita ao presidente
da Suprema Corte, Dias Toffoli, ocorreu de última hora sem aviso prévio
ao ministro e foi pautada pelo apelo do governo e dos empresários para a
retomada de atividades econômicas em meio à pandemia do coronavírus.
A atitude, contudo, não foi bem avaliada por ministros do STF que
consideraram a visita uma pressão institucional do presidente Bolsonaro
à Corte com relação às medidas de lockdown que tem sido adotadas em
alguns estados brasileiros.
o Veto a reajuste salarial de servidores: Em entrevista concedida nesta
quinta-feira (07), o presidente Jair Bolsonaro disse, que orientado pelo
ministro Paulo Guedes, irá vetar trecho do projeto de ajuda aos estados
aprovado pelo Congresso que trata sobre o reajuste de servidores.
Inicialmente, o governo havia inserido somente os profissionais de saúde
e policiais como categorias que poderiam ter aumento salarial, contudo,
parlamentares inseriram outras categorias.
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➢ Poder Legislativo – Câmara dos Deputados
o Congresso Nacional promulga emenda do Orçamento de Guerra: Foi
promulgada nesta quinta-feira (07) a emenda constitucional 106,
‘Orçamento de Guerra’, a qual flexibiliza regras orçamentárias para a
União em decorrência da pandemia do coronavírus. O texto da emenda
permite que o Executivo realize despesas acima do orçamento
previamente estabelecido pelas leis fiscais e simplifica processos de
compras e contratação de pessoal, além disso, concede ao Banco Central
a possibilidade de compra e venda de direitos de crédito e títulos privados
no mercado financeiro.

➢ Poder Legislativo – Senado Federal
o

Senado aprova projeto que prevê ajuda a estados e municípios: Nesta
quarta-feira (06) o Senado Federal aprovou o Projeto de Lei
Complementar (PLP) 39/20 que prevê ajuda, que somada, alcança o
montante de R$ 125 bilhões a estados e municípios. O projeto prevê um
auxílio direto de R$ 60 bilhões a serem utilizados em ações para o
enfrentamento ao coronavírus, dos quais R$ 10 bilhões serão
direcionados para ações de saúde e os R$ 50 bilhões restantes
distribuídos para estados (60%) e municípios (40%). O montante de R$
125 bi é a soma desta distribuição inicial mais a suspensão de
pagamentos de dívidas com a União e Previdência Social, que totaliza R$
65 bilhões.
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➢ Poder Judiciário:
o Celso de Mello dá prazo para manifestação da PGR sobre vídeo: O ministro
do Supremo Tribunal Federal (STF), Celso de Mello, deu nesta sexta-feira
(08) prazo de 24 horas para que a Procuradoria-Geral da República (PGR)
se manifeste a respeito do pedido da Advocacia-Geral da União (AGU)
sobre o vídeo da reunião ministerial citada por Sérgio Moro em seu
depoimento à Polícia Federal (PF).
Foi solicitado pela AGU que o ministro do STF reconsiderasse a decisão de
que fossem entregues as gravações da reunião em questão, na qual
segundo Moro o presidente Jair Bolsonaro o teria pressionado para trocar
a Diretoria Geral da PF. Além disso, a AGU também solicitou que seja
entregue somente o trecho relacionado ao ex ministro Moro e quais
autoridades teriam acesso ao material.

o Governo recorre ao STJ em caso envolvendo exames de Bolsonaro: O
governo federal, por meio da Advocacia-Geral da União (AGU) recorreu ao
Superior Tribunal de Justiça (STJ) para que o presidente Jair Bolsonaro não
tenha que divulgar seu exame médico feito para o coronavírus. Uma
liminar da Justiça Federal, expedida pelo TRF-3 nesta quarta-feira (06),
determinou que o presidente dê acesso aos laudos do exame médico ao
jornal O Estado de São Paulo que os solicitou.
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Análise de Conjuntura Econômica – Cenário Nacional
Semana 04.05 – 08.05

➢ Retração do PIB: O banco francês Société Générale, um dos maiores bancos da
União Europeia, avaliou que o PIB brasileiro deverá recuar 7,4% este ano. Ainda
segundo o relatório apresentado esta semana pelo banco, estima-se que a dívida
pública brasileira cresça exponencialmente, podendo corresponder a 96,5% do
PIB este ano e 100% do PIB a partir de 2022.

➢ Ibovespa fecha em queda: Após fala do ministro da Economia, Paulo Guedes,
alertando que possivelmente o Brasil sofreria um colapso econômico em
decorrência da crise do coronavírus, a bolsa brasileira fechou nesta quinta-feira
(07) em queda de 1,2%.
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Conheça mais sobre a Fundação da Ordem Social. Acesse nossos canais de comunicação
e fique por dentro das ações que a FOS tem feito:

http://ordemsocial.org/
https://www.facebook.com/fundacaodaordemsocial/
https://www.instagram.com/fundacaodaordemsocial/
https://www.linkedin.com/in/fundacao-da-ordem-social/
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