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Análise de Conjuntura Política – Cenário Nacional
Semana 15.02 – 19.02

➢ Poder Executivo:
o Doses de vacinas contra COVID-19: O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello,
afirmou nesta quarta-feira (17) em audiência virtual com governadores,
que 230,7 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 serão entregues
até 31 de julho. A audiência foi organizada pelo governador do Piauí,
Wellington Dias (PT).
o Presidente critica Petrobras: O presidente Jair Bolsonaro criticou, nesta
quinta-feira (18), os recentes reajustes no combustível anunciados pela
Petrobras. Durante uma live, o presidente disse que considerou fora da
curva os reajustes tanto no aumento do preço da gasolina, quanto no
diesel. Já nesta sexta-feira (19), o presidente afirmou em Pernambuco que
haverá mudanças na Petrobras.
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➢ Poder Legislativo – Câmara dos Deputados
o Presidentes da Câmara e do Senado se reúnem com ministros: O
presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), juntamente
com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) se
reuniram nesta quinta-feira (18) com o ministro da Economia, Paulo
Guedes, e com o ministro da Secretaria de Governo, general Ramos, para
tratar da pauta econômica e do retorno do auxílio emergencial. A reunião
fez-se necessária como demonstração de que as votações ocorrerão no
Congresso Nacional, a despeito da turbulenta semana em decorrência da
prisão do deputado Daniel Silveira.

o Câmara realizará sessão para deliberar sobre prisão de Daniel Silveira:
Nesta sexta-feira (19) o Plenário da Câmara dos Deputados realizará uma
sessão deliberativa para apreciar a medida cautelar do Supremo Tribunal
Federal (STF) contra o deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) que encontra-se
preso desde a última terça-feira (16) por determinação do ministro do
Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

➢ Poder Legislativo – Senado Federal
o Pacheco promulga Decreto de Convenção Interamericana Contra o
Racismo: O Decreto Legislativo 1 de 2021 foi promulgado nesta semana
pelo presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). O
Decreto aprova a Convenção Interamericana Contra o Racismo, a
Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância e foi publicado
no nesta sexta-feira (19) no Diário Oficial da União.
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o Pacheco colocará em pauta PEC emergencial na próxima semana: O
Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) se reuniu
nesta quinta-feira (18) com alguns parlamentares e ministros para tratar
de projetos que entrarão em pauta na próxima semana na Casa, entre eles
a Proposta de Emenda à Constituição 186/2019, chamada PEC
Emergencial. Pacheco afirmou que a PEC será necessária para o
reequilíbrio fiscal e a renovação do auxílio emergencial.

➢ Poder Judiciário:
o Plenário do STF mantém decisão de Moraes sobre prisão de Daniel
Silveira: Após determinação de prisão para o deputado federal Daniel
Silveira (PSL-RJ) pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, o Plenário da
Suprema Corte do país se reuniu na última quarta-feira (17) e decidiram
em votação unânime respaldar a decisão de Moraes que levou à prisão do
deputado. Vale destacar que a prisão de um deputado federal precisa
passar pelo crivo da Câmara dos Deputados.
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o PGR apresenta denúncia contra deputado Daniel Silveira: A Procuradoria
Geral da República apresentou nesta quarta-feira (17) denúncia contra o
deputado Daniel Silveira (PSL-RJ). A denúncia apresentada ocorre no
âmbito do inquérito de atos antidemocráticos no STF. A denúncia da PGR
diz que o parlamentar cometeu crimes de agressão verbal e ameaça a
ministros do STF; estímulo ao uso de violência para tentar impedir o livre
exercício dos poderes Legislativo e Judiciário; incitar a animosidade entre
as forças armadas e o STF.
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Análise de Conjuntura Econômica – Cenário Nacional
Semana 15.02 – 19.02

➢ Ações da Petrobras: Após as críticas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro ao
reajuste dos combustíveis, as ações da Petrobrás tiveram forte queda. Nessa
sexta-feira (19) a estatal perdeu R$ 28,2 bilhões em valor de mercado. Segundo
avaliadores, a fala do presidente criticando os reajustes e sugerindo uma
mudança na estatal, foram fatores que influenciaram o mercado a reagir
negativamente às ações da Petrobras.
➢ Monitor do PIB-FGV: Dados divulgados nesta sexta-feira (19) pelo Instituto
Brasileiro de Economia da Fundação Getúlo Vargas (Ibre/FGV) apontam para uma
retração de 4% da atividade econômica do país em 2020.
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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.br/
https://www.facebook.com/fundacaodaordemsocial/
https://www.instagram.com/fundacaodaordemsocial/
https://www.linkedin.com/in/fundacao-da-ordem-social/
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