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Trocas nos Ministérios

Após o fim do prazo para que ministros deixem 

seus cargos para concorrer à eleições, 10 

ministérios sofreram mudanças. A Lei de 

Inelegibilidade prevê que ministros que 

desejarem concorrer ao pleito deixem seus 

cargos até 02/04. No entanto, espera-se que 

não haja grandes mudanças nos ministérios, 

visto que os substitutos são próximos e 

alinhados aos ex-ministros. A movimentação 

faz parte da estratégia de preencher o 

legislativo federal e governos estaduais com 

candidatos apoiados pelo presidente Bolsonaro.

PIB

Inflação e Juros

O governo reduziu a expectativa de 

crescimento do PIB para 2022 de 2,1% para 

1,5%. O valor é superior ao estimado pelo 

mercado, de 0,5%. As projeções consideram as 

constantes altas da inflação e da taxa de juros, 

e refletem os níveis de endividamento e de 

redução de gastos da população.

O Banco Central elevou a expectativa de 

inflação de 4,7% para 7,1%, que supera o teto 

do sistema de metas, que é de 5% em 2022.

A taxa de juros, uma das maiores do mundo, 

também tem nova expectativa de alta, podendo 

chegar a 13%.

Mudanças na Petrobras

Bolsonaro fez nova troca no comando da 

Petrobras. O constante aumento nos preços 

dos combustíveis, associado ao aumento da 

inflação, tem incomodando o Planalto.

Renda e Oportunidade

Governo lançou um pacote de medidas para 

incentivar a geração de renda e injetar até R$ 

165 bilhões na economia, atingindo mais de 80 

milhões de pessoas. Um dos destaques é a 

autorização para trabalhadores sacarem até R$ 

1 mil de suas contas do FGTS.
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Ministério Candidatura Substituto

Turismo - Gilson Machado Senado - PE Carlos Brito

Desenvolvimento 

Regional - Rogério 

Marinho

Senado - RN Daniel Oliveira

Infraestrutura - Tarcisio de 

Freitas
Governo - SP

Marcelo 

Sampaio

Mulher, da Família e dos 

Direitos Humanos -

Damares Alves

Senado - AP Cristiane Britto

Trabalho e Previdência -

Onyx Lorenzoni
Governo - RS José Oliveira

Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento - Tereza 

Cristina

Senado - MS
Marcos 

Montes

Cidadania - João Roma Governo - BA Ronaldo Vieira

Ciência, Tecnologia e 

Inovações - Marcos 

Pontes

Deputado 

Federal - SP
Paulo Alvim

Secretaria de Governo-

Flávia Arruda
Senado - DF Célio Júnior

Defesa - Braga Netto
Vice-

Presidência
Paulo Nogueira

Baixa na Educação 

Em meio a denúncias de corrupção no 

Ministério de Educação envolvendo pastores 

sem cargo na pasta e o possível repasse 

irregular de verbas para munícipios, o agora ex-

ministro, Milton Ribeiro deixa o cargo. O 

Superior Tribunal Federal instaurou inquérito 

para investigar.

Carga tributária atingiu nível recorde de 33,90% 

do PIB de 2021, que representa um aumento de 

2,14% em relação ao PIB 2020 (31,76%). É o 

patamar mais alto da série histórica iniciada em 

2010. Divulgado pelo Tesouro Nacional, o dado 

precisa ser confirmado pela Receita Federal.

Nível recorde de tributos
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Bolsonaro anunciou sua pré-candidatura e 

manteve agenda de visitas ao Nordeste. Lula 

priorizou encontros com movimentos sociais e 

lançou pré-candidatos aos governos de São 

Paulo e Bahia. Como esperado, Alckmin foi 

anunciado como seu vice. Moro mudou de 

partido e levantou dúvidas sobre sua 

candidatura. Após ameaçar abandonar a 

disputa, Doria confirmou sua pré-candidatura. 

Ciro segue focado em consolidar sua presença 

nas redes sociais.

Quatro partidos de centro anunciaram que 

devem formalizar a apresentação de um único 

candidato, como terceira via, até 18 de 

maio para concorrer com Lula e Bolsonaro.

Janela partidária

Durante o período de 30 dias da janela 

partidária, 122 deputados federais trocaram de 

partido, o que representa 23,8% da Câmara dos 

Deputados. O atual partido do presidente 

Bolsonaro foi o que recebeu novos deputados, 

ampliando a bancada de 33 para 78 deputados 

federais. Passou a ser o maior partido da casa.

Em pesquisa realizada entre 02/04 e 05/04, a 

primeira desconsiderando Moro como 

candidato, Lula lidera a corrida presidencial 

com 44% das intenções de votos, seguido por 

Bolsonaro, com 30%. Ciro e Doria somam 9% e 

3%, respectivamente, enquanto Tebet tem 2%. 

Para o segundo turno, Lula conta com 53% das 

intenções de votos, contra 33% de Bolsonaro, 

que subiu 4 pontos percentuais em relação à 

pesquisa anterior.

Pesquisas de opinião

Campanha eleitoral

Partido do presidente Bolsonaro acionou o 

Tribunal Superior Eleitoral, TSE, contra a 

organização do festival Lollapalooza Brasil, sob 

a alegação de campanha eleitoral irregular feita 

por artistas a favor de Lula. O TSE acatou o 

pedido e proibiu manifestações políticas no 

festival, mas reverteu a decisão dias depois, 

após inúmeras críticas.

Artistas participam de campanha nas redes 

sociais para incentivar jovens de 16 e 17 anos a 

emitirem o título de eleitor e votar nas eleições. 

Em fevereiro, o TSE registrou o menor número 

(830 mil) de adolescentes com título de eleitor 

da história. O prazo final para emissão do 

título se encerra em 4 de maio. Em março já foi 

registrado o aumento de 26%.

Jovens eleitores Combate à desinformação

A Câmara dos Deputados e o TSE assinaram 

termo de cooperação para combater a 

desinformação durante as eleições. Entre as 

ações previstas estão a de promover 

campanhas de conscientização contra práticas 

ilegais e difundir conteúdos oficiais produzidos 

pelo tribunal.
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