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PLANALTO

NOVO CAPÍTULO DO 
EMBATE PLANALTO - STF

No dia 9 de abril, o minis-
tro Barroso, do STF, concedeu  
liminar para instauração de CPI 
no Senado que analisa gas-
tos do governo no combate ao  
Covid. No dia seguinte, Bolso-
naro acusa o ministro de fazer 

“politicalha” e sugere impeachment de membros do Su-
premo. Na tréplica, STF e AJUFE reforçam que Barroso 
atua segundo a Constituição e que as queixas do pre-
sidente deveriam ser apresentadas nas vias recursais  
próprias. Atrito entre os dois poderes volta com  
tudo ao cenário nacional.

BRASÍLIA POR UM FIO 

NÓ 1
Da Covid ao Congresso. 
Março foi o mês 
que mais brasileiros 
morreram por COVID: 
58.675 óbitos. Dia 
22, com 2.327 óbitos, 
desponta como o 
pico da tragédia até o 
momento.

NÓ 2
Em meio a isso, 
a liberação de 
cultos presenciais 
entrou em pauta no 
Congresso. Governo 
e bancada evangélica 
foram a favor da 
medida que, no 
entanto, foi vetada.

NÓ 4
Para completar, o 
Butantan alertou para 
a possibilidade de falta 
de insumos para fabricá-
las, enquanto alguns 
estados ficaram sem 
vacinas e pausaram seus 
planos de imunização.

NÓ 5
Devido a liminar do 
ministro Barroso, após 
consulta com demais 
membros do STF, o 
presidente do Senado 
deve autorizar CPI  
sobre gastos federais  
com a pandemia  
(CPI do COVID).

NÓ 3
Por outro lado, a 
proposta de liberar 
a compra de vacinas 
pelo empresariado, 
com a contrapartida 
de doar metade  
delas ao SUS,  
seguiu adiante.

CONGRESSO

Forçado pelo STF a destravar a CPI de gastos do 
governo na pandemia, o presidente da Casa, Rodrigo 
Pacheco (DEM-RO), afirmou que não moverá um 
milímetro para mitigá-la. Inflamando a questão, o 
senador Kajuru divulgou áudio em que Bolsonaro 
pede investigação de governadores e prefeitos, 
afastamento de ministros do STF e ameaça ‘sair na 
porrada’ com o outro requerente da CPI, senador 
Randolfe Rodrigues, a quem chama de ‘bosta’.

CLASSE EMPRESARIAL ENTRA NA BRIGA 
POR MAIS VACINAS

Em breve entrará em vigor, após polêmica no âmbito 
legislativo, a medida que autoriza a compra de 
vacinas por parte do empresariado e obriga o repasse 
de metade ao SUS. Defendida como aceleração 
da imunização no país, inclusive permite que se 
adquiram vacinas sem aprovação da Anvisa. Apesar 
de apoiada pelo governo, esse adendo contradiz 
declarações anteriores de Bolsonaro.

GUEDES SOB PRESSÃO DO CENTRÃO 

Devido às trocas no primeiro escalão do governo  
nas últimas semanas e após desconforto gerado com 
as falhas no Orçamento da União para 2021, Paulo 
Guedes está pressionado. A guerra em torno do 
Orçamento foi apenas mais um capítulo de uma gestão 
que coleciona desgastes. O objetivo do Centrão é a 
retirada do ministro do comando ou o esvaziamento 
da pasta da Economia. 

SENADO FEDERAL 
EM CLIMA DE CPI
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OUÇA AQUI

NOVOS DECRETOS DE ARMAS 
ENTRAM EM VIGOR COM VETOS

Defendidas por Bolsonaro, as novas normas de porte e 
compra de armas sofreram um revés de última hora. O 
texto, que facilitava o acesso e ampliava a quantidade 
de armas permitidas para cada brasileiro, havia passado 
pelo Senado recentemente. No entanto, a ministra Rosa 
Weber suspendeu alguns trechos sob a alegação de 
fortalecimento de milícias. Com a decisão, os decretos 
entram em vigor parcialmente até que os demais ministros 
do STF analisem a matéria.

MERCADO

COMPARAÇÃO INDEVIDA

No ano de 2020, o sistema de avaliação do emprego for-
mal mensal no Brasil foi substituído pelo “Novo CAGED”. 
Ocorre que essa mudança metodológica inviabiliza pes-
quisas comparativas com relação à série histórica iniciada 
nos anos 1990. O novo sistema inclui novas modalidades 
de empregados registrados que anteriormente não eram 
contabilizados no CAGED, tais como bolsistas, autôno-
mos, temporários e dirigentes sindicais. É isso que explica 
a diferença substancial de avaliação de desempenho no 
mercado de trabalho medido pelo Novo Caged e a PNAD 
contínua do IBGE. Enquanto no primeiro o Brasil apresen-
tou saldo positivo de 260 mil novos trabalhadores nos 
últimos 12 meses, pela PNAD o emprego no setor formal 
encolheu 3,9 milhões no mesmo período.

Juliane Furno (Economista-Chefe do IREE)

IREE EM DESTAQUE

A POLÍTICA  
DA JUSTIÇA E  
SEUS CUSTOS

Na quinta-feira (15), a partir das 10h, acontece 
o IREE Webinar “A política da justiça e seus 
custos”, um debate sobre economia política, 
democracia racial e os limites da justiça no 
Brasil. O evento conta com  Felipe da Silva 
Freitas, Jean Peres, Luciana Zaffalon e Riccardo 
Cappi com mediação da economista-chefe do 
IREE, Juliane Furno. A transmissão é gratuita e 
aberta ao público no canal IREETV no YouTube.
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