A terceira semana de maio é bastante impactada pela aprovação da medida provisória que permite a negociação de dívidas do FIES, de acordo com o relator Hugo
Motta (Republicanos-PB), por meio da proposição: “podemos possibilitar que mais
pessoas tenham acesso à educação e possam adquirir seus diplomas”.
Pesquisa do Senado revela que houve um aumento do número de eleitores indecisos e de direita no Brasil. Com reforço à pauta liberal, Guedes defende a redução
dos encargos trabalhistas, TCU deu aval para a privatização da gigante estatal Eletrobras, ainda como destaque da pauta econômica, Banco Central (BC) informou
superávit primário de 4,3 bilhões em março. Assuntos em alta da semana.
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CÂMARA APROVA MP QUE PERMITE
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS DO FIES

D

e acordo com a Agência
Câmara de Notícias, na
última terça-feira (17), a Medida Provisória (MP) 1090/21,
que permite renegociação
de débitos do Fundo de
Financiamento Estudantil
(Fies), relativo a contratos
formulados até o segundo
semestre de 2017, foi aprovada no plenário da Câmara
dos Deputados.
A MP foi aprovada na forma de um substitutivo do
relator, deputado Hugo
Motta (Republicanos-PB).
No novo texto, Motta mudou as regras do instituto da

transação de qualquer tipo
de débito, permitiu que o
Ministério da Educação realizasse visitas virtuais para
avaliar cursos superiores e
criou um parcelamento de
dívidas para entidades beneficentes da área da saúde,
como as santas casas e hospitais filantrópicos.
A proposição permite descontos de até 99% das dívidas de estudantes de baixa
renda, e de acordo com o
relator da proposição, deputado Hugo Motta, o desconto para os alunos carentes
é praticamente uma anistia

e corresponde a quase metade dos inadimplentes do
programa.
O refinanciamento para
empresas, incluídas na MP,
é um incentivo econômico.
Segundo o relator, “nós conseguimos 65% de desconto,
e a divisão em até 120 parcelas. Na nossa avaliação, ficou
uma negociação extremamente atrativa para aqueles que procuraram tanto
a Receita Federal como a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para fazerem a
transação dos seus débitos”,
afirmou Hugo Motta.
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TCU DEU AVAL AO PROCESSO DE
PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS

N

a última quarta-feira
(19), foi veiculado pela
Folha de S.Paulo, que o Tribunal de Contas da União
(TCU) aprovou por 7 votos
a 1, a privatização da Eletrobras. O ministro, Vital
do Rêgo, votou contra, ele
apresentou uma lista do
que considerou como irregularidades, mas seus argumentos não convenceram
a corte.
Agora com a aprovação
do tribunal, em que serão
emitidas ações no Brasil e
nos EUA, a participação da
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União vai cair de 70% para
45%. O Governo ainda terá
direito a uma “golden share”, que possibilita poder
de veto caso não concorde com algum movimento
dos acionistas.
A Eletronuclear, que hoje
faz parte da Eletrobras, e
é dona de Angra 1 e Angra 2, e a Itaipu deixarão a
Eletrobras e serão transferidas para uma nova estatal,
a ENBPar.
O Governo Federal, receberá R$ 67 bilhões no processo de privatização, hoje

a empresa de energia é a
maior da América Latina.
Desse valor, R$ 25 bilhões
serão depositados à vista
na conta do Tesouro e R$32
bilhões vão para a Conta de
Desenvolvimento Energético, que busca reduzir o
peso dos encargos e aliviar
a conta de luz.
A data limite para o fim do
processo de privatização é
agosto, mas o governo e a
empresa querem fazer as
ofertas nas bolsas entre junho e julho, antes do início
das campanhas eleitorais.
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PESQUISA DO SENADO REVELA QUE
NO BRASIL OS ELEITORES DE DIREITA
SÃO MAIORES QUE OS DE ESQUERDA

D

ados da pesquisa Panorama Político, realizada pelo Senado indicam
que o número de eleitores
de direita são maiores que
os eleitores de esquerda.
Segundo o portal da CNN
Brasil, o número de eleitores que se dizem de direita chega a 21%, enquanto
aqueles que se identificam
com a esquerda representam 11% dos entrevistados.
Os demais se manifestaram
neutros.
Ainda de acordo com a
matéria, o Instituto Da-

taSenado realizou uma
pesquisa em dezembro
do ano passado com mais
de 5.850 pessoas e indicou
que os eleitores que não se
identificam com a direita,
esquerda ou centro cresceram de 50% para 55%,
no Brasil. Em 2019, 32%
afirmaram ser de centro,
em 2021 esse número caiu
para 11%, agora, o número
desceu para 9%. Em 2019,
os eleitores que se declararam de direita eram 29%,
em 2021 de 20%, e hoje,
esse número cresceu para

21%. O ritmo de decadência dos eleitores que se declaram de esquerda vem se
tornando mais dramática
a cada ano que passa, em
2019, eram 18%, em 2021,
15%, agora, esse número
caiu para 11%. Em conclusão, segundo a matéria, o
cientista político Antônio
Lavareda, especialista em
pesquisas eleitorais, declarou que: “O Brasil está
avançando para a direita
desde 2012, cresceu muito
o conservadorismo.”, afirmou Lavareda.
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GUEDES DEFENDE REDUÇÃO DOS
ENCARGOS TRABALHISTAS

N

a última segunda-feira
(16), foi veiculado pelo
Correio Braziliense, a 36º
Edição da APAS show, evento realizado pela Associação
Paulista de Supermercados,
contou com a presença
do ministro Paulo Guedes
e também do presidente
Bolsonaro.
O ministro, na fala de abertura, comentou sobre os
encargos trabalhistas e a
implementação do Auxílio
Brasil, ao falar do programa comentou que o Brasil
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tem um programa de renda
básica e, “vamos melhorar
os programas sociais, a
rampa de ascensão social”.
Guedes também afirmou
que, o volume de encargos no país seriam, “armas
de destruição em massa
de empregos”. O ministro
ainda defendeu o setor de
supermercados e disse que
foram vitais para evitar desabastecimento durante a
pandemia.
Paulo Guedes falou sobre
os investimentos no país, o

ministro defendeu a venda
dos ativos do governo para
aplicar no fundo de reconstrução nacional que deve
ser usado para financiar
obras públicas de infraestrutura no país.
Sem mencionar as gestões
anteriores ou adversário
político, o ministro também alfinetou a oposição,
“se eles querem desfazer
todas as reformas que estamos fazendo, são os principais mentores da destruição de empregos”.
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CONTAS PÚBLICAS TÊM SUPERÁVIT,
DÍVIDA RECUA PELO QUINTO MÊS
SEGUIDO

N

a última segunda-feira
(16), foi noticiado pelo
portal G1, o superávit primário de 4,3 bilhões no mês
de março, o Banco Central
(BC) informou que o valor
abrange o Governo Federal,
estados, municípios e empresas estatais.
Segundo o BC, o Governo
Federal ficou com o saldo
negativo de R$ 7,8 bilhões,
no entanto, os estados e
municípios tiveram resultados positivos de R$ 11,9
bilhões e empresas estatais
tiveram superávit de R$ 242
milhões.

O superávit de 4,3 bilhões
representa uma piora em
relação ao mesmo período
do ano passado, quando
foi registrado R$5 bilhões.
No acumulado do primeiro
trimestre deste ano, o superávit foi de 109,6 bilhões,
novo recorde para o período desde 2001.
Quando se incorpora os
juros da dívida pública no
somatório, observa-se que
houve um déficit de R$ 26,5
bilhões nas contas do setor público em março. Essa
equação é chamada de
resultado nominal e sofre

impacto do déficit primário
da atuação do BC no câmbio e da taxa SELIC.
O Banco Central também
informou que houve recuo da dívida pública pelo
quinto mês seguido. Em
dezembro do ano passado
a dívida estava em 80,3%
do PIB e em março, recuou
para 78,5% do PIB. Esse é
o menor valor desde abril
de 2020, de acordo com o
BC, essa queda se dá pelo
crescimento do PIB nominal, além da queda do dólar
e dos resgates líquidos da
dívida pública.
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LIBERAÇÃO DE SAQUES DO FGTS
É USADO PARA MOVIMENTAR
ECONOMIA EM ANO ELEITORAL

D

e 2019 até 2022, o governo Bolsonaro autorizou diversos saques extraordinários que chegaram a R$
123,7 bilhões em valores corrigidos. Segundo o jornal O
Globo, o governo tem criado,
por meio medida provisória
novos tipos de saques, essas
medidas foram anunciadas
em ano eleitoral para investir recursos na economia em
um ano em que a previsão
de crescimento é de menos
de 1%.
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Ainda segundo o veículo,
o benefício foi produzido
há quase 60 anos como
uma poupança compulsória dos trabalhadores,
o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS),
foi criado para dar acesso
em caso de aposentadoria, doença grave, compra
de imóvel e morte, com o
objetivo de beneficiar os
herdeiros.
Desde a posse de Bolsonaro, três saques emergen-

ciais foram autorizados de
contas inativas e ativas do
FGTS. O governo Bolsonaro
foi o que mais usou recursos do FGTS para estímulos
econômicos e sociais, e a
previsão é que o Fundo aumente. Em 2019, o intuito
era de incentivar a economia, em 2020 e 2022, repetiu-se a decisão de usar
o Fundo a fim de reduzir
os efeitos econômicos da
pandemia no orçamento
das famílias brasileiras.

R

epublicanos e republicanas, na segunda-feira (25/4), foi o grande lançamento do Workshop Eleitoral 2022 da

Fundação Republicana Brasileira. Um super
time de especialistas foi reunido pela FRB
para ministrar cursos fundamentais para uma
campanha vitoriosa em 2022. Os cursos oferecidos neste workshop são: “Oratória”, “Político Pra Quê?”, “Marketing Político”, “Sistema
Eleitoral”, “Mulher e a Política”, “Prestação de
contas”, “Propaganda Eleitoral” e “Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD)”. São no total 8
cursos e todos eles dispõem de certificação,
o workshop foi aberto nacionalmente para
todos e gratuitamente, educação política
de qualidade oferecida pela Fundação Republicana Brasileira.

INSCREVAM-SE JÁ E FAÇAM A DIFERENÇA

https://abre.ai/eoA5

Continua na próxima página >>>
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Jornalismo e Marketing Digital.

DIÁLOGOS COM O

ESPECIALISTA

POR QUE CANDIDATOS NÃO
FICAM MUITO TEMPO EM
REUNIÕES COM EQUIPES
VIRTUAIS
A dependência digital e o desconhecimento de
termos do cotidiano
O distanciamento cotidiano e contínuo do mundo on-line, tem criado
uma grande barreira entre especialistas, compradores de serviços e
soluções digitais. É comum que candidatos e candidatas, ao pleito de
2022, cheguem atrasados, toquem no celular com frequência ou saiam no
meio de reuniões com profissionais da área de marketing, comunicação
tradicional e plataformas digitais. As dificuldades digitais encontradas pela
grande maioria de candidatos e candidatas nestas eleições só não são
maiores que os termos cunhados pelos especialistas das áreas. É comum,
no cotidiano de necessidades, os clientes se depararem com profissionais
utilizando linguagem característica, sem, no entanto, conseguir traduzir
os termos para incautos dependentes das tecnologias e soluções.

Continua na próxima página >>>

Termos, palavras, conteúdos como:
Â Bio (mini currículo ou página principal);
Â Algoritmo (regras que pontuam e entregam os conteúdos);
Â Hashtag (mecanismo que categoriza e
filtrar determinado tema);
Â Reels (ferramenta de vídeo com filtros
próprios acoplado para a plataforma
Instagram)
Â Stories (recortes de determinado momento que não fica publicado no feed
– fica 24h);
Â Feed (onde ficam as postagens selecionadas);
Â Renderizar (subir material pesado permitindo que seja editado);
Â Podcast (nova rádio mais interativa e
responsiva);
Â Avatar (foto de perfil);
Â Inbox (envio em particular);
Â Leads (dados, acessos);
Â Likes (curtidas);
Â Súmula (texto de apoio que acompanha
postagens);
Â Ranqueamento (posicionamento na
rede mundial em função dos acessos);
Â Enquadramento (adequação de dimensões de arquivos);
Â Engajamento (alcance de público de
acordo com a proposta);
Â Pixels (elementos que compõem a qualidade da imagem);
Â Roteiro (guia, orientação);
Â Live (transmissão ao vivo);
Â Spam (envio não autorizado ou confirmado);
Â Hacker (indivíduo que atua de forma
autônoma ou invasiva buscando informações);
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Â Hater (internautas determinados a atacar);
Â Streaming (plataforma de transmissão de
conteúdos);
Â Emoji (símbolos, avatares, figuras, que simbolizam emoções e encurtam respostas
de textos);
Â Meme (forma cômica ou fenômeno de viralização de conteúdo em alta no momento)
Â Direct (mensagem direta – particular);
Â Bug (pane);
Â Layout (design);
Â Add (adicionar);
Â Gif (elemento animado, símbolos animados);
Â Sticker (figurinhas do WhatsApp);
Â Cookies (elementos de proteção ou anúncios de cada página, home, site);
Â Branding (firmamento de marca);
Â Wiki (termo de busca);
Â Carrossel (conjunto de peças publicitárias
ou imagens);
Â Trending topics (assuntos mais comentados mundialmente no Twitter);
Â Home page (página inicial, exibição principal);
Â Link (URL – endereço eletrônico que direciona para conteúdo);
Â Login (entrar, cadastrar);
Â Password (senha);
Â Backup (sistema de armazenamento e
proteção de arquivos).

Então, muito cuidado com a linguagem digital
que não chega na ponta, no usuário e este por
desconhecimento não consegue desenvolver
funções e comandos básicos por absoluta falta de
conhecimento ou familiaridade com palavras e
termos.

Rosano Camargo Garbin

CALENDÁRIO ELEITORAL
DO TSE
Fonte: TSE

FIQUE LIGADO NAS PRINCIPAIS
DATAS DO CALENDÁRIO ELEITORAL!
PUBLICAÇÕES SOBRE OUTRAS DATAS SERÃO
POSTADAS NAS PRÓXIMAS EDIÇÕES.

CONCLUSÕES COMISSÃO AVALIADORA 2021
30 DE
MAIO

O TSE publicará toda a documentação e as conclusões produzidas pela Comissão
Avaliadora do TPS 2021.

FUNDO ELEITORAL
1 DE
JUNHO

Marca o prazo final para que partidos políticos comuniquem ao TSE a renúncia ao
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). A quantia a ser disponibilizada deverá ser divulgada pelo TSE até 16 de junho.

QUANTITATIVO DO ELEITORADO
11 DE
JULHO

O Tribunal Superior Eleitoral publicará, na internet, o número oficial de eleitores e
eleitores aptos a votar. Esse número servirá de base para fins de cálculo do limite de
gastos dos partidos e candidatos nas respectivas campanhas.

www.tse.jus.br
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