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CENTRÃO AVANÇA  

NO GOVERNO BOLSONARO 

Jair Bolsonaro confirmou a nomeação 

do senador Ciro Nogueira (PI), presi-

dente do PP, como novo ministro da 

Casa Civil. É uma mudança de posição 

em relação ao discurso que o elegeu, 

quando defendia a “nova política” e cri-

ticava o Centrão. O presidente optou 

por garantir a governabilidade, afastan-

do qualquer risco de impeachment. 

Além disso, busca avançar no Congres-

so com projetos capazes de melhorar 

sua imagem e acelerar a retomada da 

economia, pontos fundamentais para a 

reeleição em 2022. A seguir, comentá-

rios sobre a nova fase do governo. 

  

Quem é o novo ministro 

Empresário, Ciro Nogueira é filho e neto 

de políticos do Piauí. Presidente nacio-

nal do PP, está há quase 30 anos no 

Congresso. Está no segundo mandato 

de senador, após quatro mandatos de 

deputado federal. Ciro Nogueira é alvo 

de investigações originadas da Lava Ja-

to, tendo sido denunciado em dois ca-

sos pela PGR. O ministro, no entanto, 

nega irregularidades. 

Ele é um parlamentar com atuação nos 

bastidores, com trânsito entre situação 

e oposição em diferentes governos. É 

conhecido por apoiar o presidente de 

turno e emplacar aliados em cargos fe-

derais. 

Foi aliado do PT em eleições desde o 

governo Lula. Não apoiou Bolsonaro em 

2018 e fez campanha por Fernando 

Haddad, inclusive citando em vídeo que 

Lula “foi o melhor presidente”. 

Nos últimos meses, aproximou-se aos 

poucos de Bolsonaro e ajudou no casa-

mento do governo com o Centrão. Foi 

um dos padrinhos da indicação de Kas-

sio Nunes Marques, jurista do Piauí, ao 

Supremo Tribunal Federal (STF). 

Uma das missões de Nogueira é atrair 

para o bloco governista parte dos sena-

dores independentes que estão na CPI 

da Covid. Nogueira quer a máquina do 

Planalto para turbinar uma possível 

candidatura ao governo do Piauí em 

2022. 

 

Político substitui militar 

Ao comentar a indicação de Ciro No-

gueira, Bolsonaro destacou que a Casa 

Civil é a “alma do governo”. Na prática, 

é o principal ministério entre os 23 

existentes. Seu chefe é um gerente-

geral da Esplanada: despacha no Pla-

nalto, tem reuniões diárias com o presi-

dente, coordena ações entre as pastas, 

trata de orçamento e controla as nome-

ações para cargos.  

Nogueira é o quarto Casa Civil de Bol-

sonaro em dois anos e sete meses. 

Após ter dois generais na função, o pre-

sidente trocou os militares pelos profis-

sionais da política. Consolidou o movi-

mento iniciado há quatro meses, quan-

do tirou um general da articulação polí-

tica, que ficou a cargo da deputada Flá-

via Arruda (DF), outro nome do Cen-

trão, filiada ao PL.  

Agora, o Centrão ocupa os dois ministé-

rios mais importantes dos quatro com 

sede no Palácio do Planalto. Ficaram 

com os generais a Secretaria-Geral, 

chamada de “zeladoria do palácio”, as-
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sim como o Gabinete de Segurança Ins-

titucional. 

Bolsonaro reconheceu que a escolha de 

Nogueira visa melhorar a interlocução 

com o Congresso, em especial junto ao 

Senado, onde o governo tem dificulda-

de para garantir maioria em votações 

de projetos e para conter o desgaste da 

CPI da Covid. 

 

A força do PP 

O PP se tornou o principal partido do 

Centrão (que também conta com PL, 

PSD, Republicanos e PTB). O PP já tinha 

o presidente da Câmara, Arthur Lira 

(AL), e agora tem o chefe da Casa Civil. 

A pouco mais de um ano das eleições 

comanda a pauta da Câmara e o Minis-

tério que libera recursos e faz nomea-

ções.   

O projeto do PP é eleger a maior ban-

cada da Câmara, o que garantirá a 

maior fatia dos fundos partidário e elei-

toral. Hoje, o partido tem a terceira 

bancada (41) ao lado do PL, atrás de 

PSL e PT (53 deputados cada). 

A presença de Nogueira na Casa Civil 

interessa, inclusive, a parlamentares 

que pretendem apoiar o ex-presidente 

Lula em 2022. São políticos que votarão 

projetos de Bolsonaro em troca de ver-

bas, mas que na campanha irão com o 

PT.  

A situação faz com que a filiação de 

Bolsonaro para concorrer à Presidência 

pelo PP seja vista com cautela. Há 

quem pregue calma para ver se o pre-

sidente conseguirá subir nas pesquisas 

até março de 2022. 

 

 

A volta do Ministério do Trabalho 

Para que o Centrão pudesse assumir a 

Casa Civil, Bolsonaro deslocou o gene-

ral Luiz Eduardo Ramos para a Secreta-

ria-Geral, onde estava Onyx Lorenzoni, 

que assumiu o recriado Ministério do 

Trabalho e Previdência.  

Bolsonaro prepara uma série de ações 

para distribuir renda à camada mais 

pobre da população e acelerar a criação 

de empregos.  

PRÉ-RECESSO X PÓS-RECESSO 

CPI da Covid 

Pré-recesso: A CPI teve grande repercussão nos primeiros dias, mas depois foi per-

dendo força. Os depoimentos apontaram a demora na compra de vacinas e a insistên-

cia no kit-precoce. Ao final do semestre, surgiu a suspeita de pedido de propina no Mi-

nistério da Saúde para compra da vacina indiana Covaxin. A CPI teve os trabalhos 

prorrogados por mais 90 dias. 

Pós-recesso: A CPI retorna nesta primeira semana de agosto focada em aprofundar as 

apurações sobre irregularidades nas negociações de vacinas em busca de novas pro-

vas. O relatório final será concluído e deve recomendar o indiciamento de integrantes 

do governo Bolsonaro. 
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Privatizações 

Pré-recesso: O governo aprovou no Congresso, com apoio do Centrão, e sancionou a 

autonomia do Banco Central e a lei que viabiliza a privatização da Eletrobras, median-

te a venda de parte das ações da companhia de energia. A venda está prevista para 

ocorrer em 2022. 

Pós-recesso: A prioridade do governo e de Arthur Lira é aprovar ainda em agosto o 

projeto que viabiliza a privatização dos Correios, enviando o texto ao Senado. O proje-

to autoriza o governo a transformar os Correios, que é 100% estatal, em uma socie-

dade de economia mista. 

 

Reforma Tributária 

Pré-recesso: O governo apresentou a segunda etapa da Reforma Tributária, com des-

taque para mudanças no Imposto de Renda e a volta da taxação de dividendos. A pro-

posta foi muito criticada por empresários. Outra parte da reforma, com impostos sobre 

consumo, está em discussão no Senado. 

Pós-recesso: Lira quer aprovar ainda em agosto as mudanças do IR e a taxação de 

dividendos. Já o Senado discutirá a fusão de impostos de consumo, ficando com o Im-

posto sobre Bens e Consumo (estaduais e municipais) e a Contribuição sobre Bens e 

Serviços (impostos federais). São temas de difícil aprovação.  

 

Reforma Administrativa 

Pré-recesso: Enviada à Câmara no ano passado, a reforma teve aval da Comissão de 

Constituição e Justiça e está em discussão na comissão especial, etapa antes de ir ao 

plenário da Casa. O governo assegura que as mudanças não atingirão os atuais servi-

dores. 

Pós-recesso: O deputado Arthur Maia (DEM-BA) é o relator da reforma na comissão 

especial. A expectativa é apresentar um relatório em agosto. O governo sabe que a 

proposta será desidratada e que a aprovação não é assegurada até o final do ano na 

Câmara e no Senado. 

 

Auxílio emergencial e Bolsa Família 

Pré-recesso: Bolsonaro prorrogou o auxílio emergencial até novembro, quando pre-

tende ter vacinado a maior parte da população com mais de 18 anos. A inflação e o 

desemprego em alta pesam na avaliação do governo.  

Pós-recesso: Bolsonaro pretende pagar a partir de novembro um Bolsa Família turbi-

nado. O benefício deve subir, na média, de R$ 190 para R$ 300. Junto, o governo tra-

balha com o pagamento de um vale gás, diante da alta dos preços. 
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STF e PGR 

Pré-recesso: Bolsonaro indicou o advogado-geral da União, André Mendonça, para 

substituir Marco Aurélio Mello, que se aposentou no STF. O presidente também recon-

duziu Augusto Aras como procurador-geral da República. Os dois atos precisam ser 

aprovados pelo Senado. 

Pós-recesso: A recondução de Aras, crítico da Lava Jato, tem aprovação considerada 

tranquila, inclusive com votos da oposição. O governo será mais exigido na votação 

de Mendonça, mas Ciro Nogueira tem assegurado que o Senado aprovará ambos. 

 

Tensões com STF e TSE 

Pré-recesso: Bolsonaro questionou a segurança das urnas eletrônicas, porém viu cair 

a chance de aprovação do voto impresso no Congresso. O presidente fez ataques se-

guidos ao STF e ao TSE e chegou a ameaçar a realização das eleições de 2022. 

Pós-recesso: Após prometer apresentar provas de “fraudes” nas eleições, Bolsonaro 

fez uma live com vídeos que não podem ser chamados de provas. Bolsonaro insistirá 

na tese e na defesa do voto impresso auditável. 

  

Crise hídrica 

Pré-recesso: Bolsonaro criou um grupo para definir regras de gestão hídrica e energé-

tica diante do risco de apagão, provocado pela maior escassez de chuvas em 91 anos. 

O Ministério de Minas e Energia controla o grupo. Especialistas alertam há meses para 

o risco de apagão. 

Pós-recesso: O governo descarta o racionamento de energia e ampliou o uso de usi-

nas térmicas, que são mais caras. O governo admite que não sabe como estará o sis-

tema em outubro e novembro, meses considerados críticos, e estuda medidas para 

incentivar o consumo de energia fora dos horários de pico.  

 

Vacinação 

Pré-recesso: A vacinação contra Covid-19 avançou após meses a passos lentos, e o 

número de mortes e casos começou a cair. Bolsonaro solicitou estudo para liberar os 

vacinados do uso de máscara, porém o estudo não foi apresentado. Especialistas co-

meçaram a discutir a aplicação de uma terceira dose das vacinas. 

Pós-Recesso: O Brasil tem quase 560 mil mortos e deve passar dos 600 mil durante o 

semestre. Mais de 40 milhões de brasileiros estão totalmente imunizados (19%), en-

quanto quase metade da população recebeu a primeira dose. O governo espera con-

cluir a campanha até o final do ano. A variante delta está em circulação, com o risco 

de uma nova onda de casos. 
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