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DESTAQUES DE BRASÍLIA

➔ Novas indicações para a Petrobras (+detalhes)

➔ Negociações sobre fertilizantes do Irã (+detalhes)

➔ Líder do governo no Senado: Carlos Viana (PL-MG)  (+detalhes)

➔ Pesquisas de intenção de voto (+detalhes)

➔ O PL na disputa em SP (+detalhes)

➔ Terceira Via promete chapa única em maio (+detalhes)

Novas indicações para a Petrobras

O Ministério das Minas e Energia indicou nesta quarta (06) José Mauro Ferreira Coelho para presidir a
Petrobras e Márcio Andrade Weber para comandar o Conselho de Administração da estatal. Os
nomes fazem parte de uma solução interna do governo, que não encontrou pessoas da iniciativa privada
dispostas a ocupar os postos em meio à pressão do presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre os preços de
combustíveis. Coelho é presidente do Conselho de Administração da estatal PPSA (Pré-Sal Petróleo S.A.) e
estava cumprindo quarentena, após ter pedido demissão, em outubro do ano passado, do cargo de
secretário de Petróleo, Gás e Biocombustíveis do MME. Ele foi servidor público por 14 anos. Já Weber é
diretor da empresa Petroserv e trabalhou por 16 anos na Petrobras. Teve passagem por outras empresas e
prestou assessoria a grupos privados na operação de plataformas de exploração de petróleo. Ambos os
nomes precisam ser aprovados pela assembleia da Petrobras, marcada para a próxima quarta (13).
(Folha)

Negociações sobre fertilizantes do Irã

O Itamaraty continua negociando com o chefe do Departamento de Estado dos EUA, Anthony
Blinken, uma trégua que permita a compra, por parte de empresas brasileiras, de fertilizantes do
Irã. Essas negociações são necessárias porque os EUA impuseram sanções contra o Irã, e por isso as
empresas brasileiras não se sentem seguras para adquirir fertilizantes iranianos — negócios com o Irã
podem levar a punições por parte dos EUA. O acesso aos fertilizantes iranianos pode ser uma via para
que o Brasil não dependa do fornecimento de fertilizantes da Rússia, país responsável por quase
um terço das importações brasileiras desse insumo. O chanceler Carlos França comentou que “na
prática, o que fazemos com o Irã é um escambo, porque depositamos os recursos numa conta no Brasil, que
é usada pelo Irã na compra de insumos médicos e alimentos.” (Agência Senado)

Líder do governo no Senado: Carlos Viana (PL-MG)

Após quase quatro meses sem liderança do governo no Senado, o presidente Jair Bolsonaro (PL) decidiu
nesta quarta-feira (6) designar para o cargo o senador Carlos Viana (PL-MG). Viana migrou recentemente
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para do MDB para o PL, partido do chefe do Executivo, e é pré-candidato ao governo de Minas Gerais,
em uma disputa atualmente polarizada entre Romeu Zema (Novo) e Alexandre Kalil (PSD). Carlos Viana já
atuava como vice-líder do governo Bolsonaro no Senado. Na ausência de um líder oficial, o senador já vinha
sendo mais ativo, orientando voto e se manifestando em nome do governo. Bolsonaro estava sem líder
no Senado desde dezembro do ano passado, quando o senador Fernando Bezerra (MDB-PE)
abandonou a função após perder a disputa por uma vaga no Tribunal de Contas da União (TCU).
Com a escolha, o PL fica com a liderança do governo no Senado e também no Congresso. O líder no
Congresso, Eduardo Gomes (PL-TO), também trocou o MDB pelo PL. A legenda ficou com a terceira
maior bancada do Senado, com nove integrantes. A mudança ocorre no momento em que o presidente
do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), tenta aprovar a reforma tributária na Casa. A proposta, porém,
enfrenta resistências de governos regionais e setores da economia e corre o risco de ser enterrada. (Folha)

Pesquisas de intenção de voto

Pesquisa XP/Ipespe divulgada ontem (06.) indica que com a saída de Sergio Moro, o presidente Jair
Bolsonaro (PL) ganhou 4 pontos percentuais acima do levantamento anterior, chegando a 30%.
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua como líder das intenções de voto na corrida eleitoral para o Palácio do
Planalto, com 44%. Ciro Gomes (PDT) está em 3º lugar, com 9%. Nos levantamentos anteriores, estava
empatado tecnicamente com Sergio Moro (União Brasil). Em seguida estão João Doria (PSDB), com 3%,
Simone Tebet (MDB), que marca 2%, André Janones (Avante) com 1%. Eymayel (DC), Luiz Felipe D’Ávila
(Novo) e Vera Lúcia (PSTU) não pontuam. São 9% os que não votam em nenhum, branco, nulo ou não iriam
votar e 3% não sabem ou não responderam. Na Pesquisa Quaest/Genial, divulgada nesta quinta-feira (07),
traz, no cenário com o maior número de candidatos, sem a exclusão de Moro, Lula (PT) também aparece
à frente, com 44% das intenções de voto no primeiro turno, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro
(PL), com 29%. Sergio Moro (União Brasil) tem 6%; Ciro Gomes (PDT), 5%; André Janones (Avante), 3%;
João Doria (PSDB), 1%; Simone Tebet (MDB), 1%. É importante notar que mesmo em um cenário ainda
com Moro na disputa, Bolsonaro teve uma melhor desempenho diminuindo a diferença para Lula.
(Poder 360 / CNN)

O PL na disputa em SP

Com a saída de João Doria do governo de SP, Rodrigo Garcia (PSDB) assumiu o posto e já conquistou o
apoio de parte importante da bancada do PL. Mais da metade da bancada estadual, dois deputados
federais, 30 prefeitos, 15 vice-prefeitos e 80 vereadores da legenda anunciaram ontem apoio ao governador
e pré-candidato do PSDB. O PL, partido de Bolsonaro, estava alinhado com o ex-ministro da
Infraestrutura e pré-candidato Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos). Rodrigo Garcia já conta com
o MDB e União Brasil, além de prefeitos do Podemos, em acordo que deve garantir o maior tempo de
televisão e de recursos públicos para sua campanha. Tarcísio tem PTB e PSC, além do Republicanos. Agora,
PSDB e Republicanos tentam atrair o PP, que, assim como o PL, faz parte da base de apoio do presidente
Bolsonaro e, ao mesmo tempo, do governo tucano em São Paulo. Na última pesquisa eleitoral, Fernando
Haddad tinha 31,1% das intenções de voto, seguido pelo ex-governador Márcio França (PSB) com
17,6%. Tarcísio de Freitas aparece em terceiro com 12,7% e Rodrigo Garcia com 3,8%. (Valor)

2

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/04/bolsonaro-escolhe-pre-candidato-em-minas-como-lider-do-governo-no-senado.shtml
https://www.poder360.com.br/pesquisas/xp-ipespe-em-1a-pesquisa-sem-moro-bolsonaro-marca-30/
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/quaest-genial-lula-tem-44-bolsonaro-29-moro-6-ciro-5-janones-3-doria-1-tebet-1/
https://veja.abril.com.br/coluna/maquiavel/haddad-lidera-disputa-ao-governo-de-sao-paulo-aponta-pesquisa/
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/04/04/leite-indica-que-pode-ser-vice-de-simone-tebet-mas-que-e-prematuro-falar-sobre-posicao-numa-chapa.ghtml


Panorama Político | 07.04.2022

Terceira Via promete chapa única em maio

União Brasil, MDB, PSDB e Cidadania prometeram anunciar pré-candidatura única da terceira via à
Presidência da República no dia 18 de maio. A decisão foi tomada após reunião na tarde de ontem, em
Brasília, com os presidentes nacionais das quatro legendas: Baleia Rossi (MDB), Luciano Bivar (União Brasil),
Bruno Araújo (PSDB) e Roberto Freire (Cidadania). (Valor)
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