

As declarações do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) sobre o fechamento do
STF foram bastante criticadas por ministros da corte – especialmente, Celso de
Mello e Marco Aurélio. Segundo nosso analista político, as falas podem dificultar a
relação que Jair Bolsonaro (PSL) precisará estabelecer com o Poder Judiciário.



O presidente Michel Temer já começa a organizar a equipe de transição, que será
liderada por Eliseu Padilha, ministro-chefe da Casa Civil. Do lado de Bolsonaro,
favorito para vencer as eleições, a equipe deve ser chefiada por Onyx Lorenzoni
(DEM).



Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara, articula sua candidatura à
reeleição e tenta se aproximar do grupo político de Jair Bolsonaro. Maia está
disposto a pautar projetos na área de segurança pública e a trabalhar pela
aprovação da agenda de reformas.



Na última terça-feira, a pesquisa de intenções de voto do Ibope para presidência
da República mostrou Bolsonaro oscilando de 59% para 57% e Fernando Haddad
(PT) de 41% para 43%. A rejeição ao candidato do PSL passou de 35% para 40%
e ao petista de 47% para 41%.



Ontem, Bolsonaro sinalizou que gostaria de contar com a presença de dois
deputados do DEM que perderam a eleição – Pauderney Avelino e Alberto Fraga –
em seu futuro governo.



O presidenciável do PSL disse ter desistido da fusão entre os ministérios da
Agricultura e do Meio Ambiente e que vai manter a pasta de Indústria e Comércio
– antes prevista para ser incorporada à futura pasta da Economia.



O Estadão fez uma enquete com os novos parlamentares sobre a reforma da
previdência. Na nova Câmara dos Deputados, 227 se declararam favoráveis ao
endurecimento de regras previdenciárias, 59 contra, 17 indecisos e 210 não se
manifestaram.



O presidente do Ibope, Carlos Augusto Montenegro, afirmou que apenas um
"tsunami" poderia impedir a eleição de Jair Bolsonaro no próximo domingo. Ele
destaca o papel da abstenção nesse 2º turno. No Nordeste, única região do país
em que o candidato do PT está à frente, 7 dos 9 estados decidiram a eleição para
governador no 1º turno, o que pode acarretar menor comparecimento dos eleitores
no 2º turno.
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