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Política Nacional

Covid-19

Deputado Daniel Silveira foi condenado pelo
Supremo Tribunal Federal a 8 anos de prisão
por atos antidemocráticos. No dia seguinte,
Bolsonaro lhe concedeu indulto, o que
incomodou o judiciário e tensionou a relação
entre os poderes.

Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, decretou
o fim do estado de emergência de saúde
pública. Estados e municípios têm autonomia
para decidir sobre medidas de saúde pública
que julgarem pertinentes. A medida, criticada
por gestores de saúde e cientistas devido à
ausência de um plano de transição, passa a
valer em 22 de maio.

Transparência

Pauta do Congresso

Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal,
afirmou que as Forças Armadas têm sido
orientadas à atacar o processo eleitoral, o que
criou um conflito com o ministro da Defesa. Em
seguida, o líder das Forças Armadas pediu ao
Tribunal Superior Eleitoral que seja dada
publicidade a todos os documentos que foram
trocados entre as duas instituições.

De volta ao trabalho presencial, a Câmara
instalou 22 das 25 comissões permanentes. No
Congresso, 20 vetos presidenciais estavam
trancando a pauta, 8 foram mantidos, 1
derrubado parcialmente e 11 não foram
apreciados.

Condenação e Indulto à deputado

Criptomoedas
O Senado aprovou o Projeto de Lei 3825/2019,
que regulamenta o mercado de criptomoedas
no Brasil. A proposta segue para análise da
Câmara dos Deputados.

Economia
Inflação e taxa juros
Em relatório divulgado pelo Banco Central, o
Índice de Preços do Consumidor deve fechar o
ano em 7,89%, a 16ª alta consecutiva na
estimativa. O Comitê de Política
Monetária aumentou a taxa básica de juros
para 12,75% ao ano, o que faz o país ter a
maior taxa de juros reais do mundo.

Endividamento das famílias
Endividamento e inadimplência das famílias
brasileiras bateu novo recorde em abril. Dados
da Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo apontam que cerca
de 78% das famílias fecharam o mês com
alguma dívida. As três dívidas mais comuns
foram de cartão de crédito, carnês de loja e
financiamento automotivo.

Terras Indígenas
Mais de 6 mil índios marcharam rumo ao
Congresso em defesa dos direitos dos
indígenas. Na pauta, a rejeição ao Projeto de
Lei 191/2020, que autoriza a mineração em
terras indígenas.

Redução de impostos
Bolsonaro editou um decreto que amplia o corte
no Imposto sobre Produtos Industrializados de
25% para 35%. Visando estimular a economia,
a medida abrange produtos como calçados e
eletrodomésticos.

Imposto arrecadado 2022
No início de maio, o impostômetro, que
computa o total da arrecadação para governos
federal, estaduais e municipais, atingiu a marca
de R$ 1 trilhão.

Desemprego
A taxa média de desemprego fechou abril em
13,7%, segundo levantamento feito a partir das
projeções do Fundo Monetário Internacional.
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Presidenciáveis

Palanques
O Dia do Trabalhador contou com
manifestações de apoio aos dois précandidatos que lideram a corrida presidencial.
Em São Paulo, Lula participou do ato das
centrais sindicais, enquanto Bolsonaro
participou de ato que criticava o Supremo
Tribunal Federal pela condenação do deputado
Daniel Silveira.

Observação Internacional
Ministério das Relações Exteriores fez objeções
ao convite do Tribunal Superior Eleitoral para a
União Europeia atuar como observadora das
Eleições 2022. A Corte deu declarações
distintas, primeiro de que não mais convidaria e
depois de que insistiria no convite a
observadores europeus, alegando que quanto
mais instituições acompanharem as eleições,
maiores as garantias de que o pleito irá ocorrer
sob normalidade democrática. Até o momento,
estão confirmadas presenças de missões da
Organização dos Estados Americanos, do
Parlamento do Mercosul e da Rede Eleitoral da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

Em jantar com políticos de diferentes partidos,
Lula afirmou desejar construir uma frente
ampla. No início de maio, o ex-presidente
também foi capa da revista Time. Bolsonaro
participou de diversas motociatas pelo centrooeste e sudeste. Doria ainda enfrenta
resistência dentro de seu partido, já que alguns
membros buscam outras opções da terceira via
para apoiar. Ciro mantém críticas ao PT e a
Bolsonaro e defendeu uma frente ampla de
centro-esquerda. Sérgio Moro não será mais
candidato à presidência.

Terceira via
Membros de partidos da terceira via se
reuniram para avançar na definição de um
nome, que deverá ser apresentado até 18 de
maio. A senadora Simone Tebet segue sendo o
nome de preferência por boa parte dos
envolvidos, entretanto, alguns membros de seu
partido divergem e cogitam apoio a Lula ou
Bolsonaro.

Pesquisas de opinião
Bolsonaro reduziu a distância para Lula na
corrida eleitoral. A diferença nas intenções de
votos está em seu menor patamar. Em 3 das 5
regiões, os dois estão tecnicamente
empatados. Juntas, as 3 somam 65% dos
votos. Na região Norte, com 11,8 mi de
eleitores, Bolsonaro lidera. No Nordeste, que
conta com 39,8 mi eleitores, Lula lidera.
Os dados foram coletados de 24 a 26 de abril
de 2022. Foram 3.000 entrevistas, em 283
municípios, nas 27 unidades da Federação. A
margem de erro é de 2 pontos percentuais.
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