


ELEIÇÕES 2022 

CONVOCAÇÃO 
DE CIDADÃOS

Leia os destaques do DIÁLOGO DO ESPECIALISTA com 
Rosano Camargo Garbin, consultor da FRB, graduado em 
Pedagogia e Gestão Comercial, com o tema: “É pra frente 
que se anda: Brasil acima de tudo”.

RESTITUIÇÃO DE  
VERBAS

MOVIMENTAÇÃO 
NO SENADO

Má distribuição do fundo eleitoral 
prejudica candidaturas pequenas e 
beneficia candidaturas fantasmas;

Governo russo decreta mobilização 
de 300 mil homens para servirem 
no conflito com a Ucrânia;

Mais de R$ 100 bilhões em em-
préstimos irregulares devem ser 
restituídos aos cofres públicos por 
bancos estatais;

Senadores enfrentam impasse em 
relação ao aumento nas contas de 
energia a 12 dias das eleições.

POLÍTICA 
ECONÔMICA

Comitê de Política Monetária de-
cide manter a taxa de juros em 
13,75% ao ano;

ORGANIZAÇÃO DAS 
NAÇÕES UNIDAS

Bolsonaro faz discurso com tom 
político na abertura da Assembleia 
Geral da ONU;
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O presidente Jair 
Bolsonaro abriu 

o debate-geral da 77ª 
Assembleia Geral das 
Nações Unidas em 
Nova Iorque. Segundo 
o portal G1 da última 
terça-feira (20), o dis-
curso ocorreu após o 
presidente, junto com 
a primeira-dama, Mi-
chelle Bolsonaro, com-
parecer ao funeral da 
rainha Elizabeth II, em 
Londres. 

Ainda de acordo com 
o veículo, o tema da 
Assembleia Geral 
deste ano está sendo: 
“Um momento divisor 
de águas: soluções 
transformadoras para 
desafios interligados”. 
Em seu discurso, o 
presidente defendeu 
pautas conservadoras, 
tratou de temas de 
campanha eleitoral e 
atacou o ex-presiden-
te petista brasileiro. Jair 

afirmou que: “No meu 
governo, extirpamos 
a corrupção sistêmica 
que existia no país [...] 

O responsável por isso 
(corrupção) foi conde-
nado em três instân-
cias por unanimidade”.

Na última quar-
ta-feira (21), o 

Comitê de Política 
Monetária (Copom), 
do Banco Central, en-
cerrou a reunião para 
definir a taxa Selic. De 
acordo com o portal 
de notícias CNN, o co-
mitê decidiu manter 
a taxa em 13,75% ao 
ano, patamar que já 
está em vigor desde 
o início de agosto. É 
importante destacar 

que, desde março de 
2021, a taxa básica 
de juros já havia sido 
elevada por 12 vezes 
consecutivas. A inter-
rupção da alta dos 
juros acontece após 
um cenário de desa-
celeração da inflação, 
influenciada pelo pre-
ço dos combustíveis, 
pelo corte de impos-
tos sobre itens essen-
ciais e pela redução 
do preço internacio-

nal do petróleo. De 
acordo com a notícia, 
o movimento iniciado 
na quarta-feira marca 
o fim do maior ciclo 

de aperto monetário 
do Brasil desde 1999, 
quando começou o 
sistema de metas de 
inflação. 
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BOLSONARO DISCURSA NA 77ª 
ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES 
UNIDAS EM NOVA IORQUE

TAXA DE JUROS SE MANTÉM 
ESTÁVEL DEPOIS DE 12 
AUMENTOS CONSECUTIVOS

https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/09/20/bolsonaro-faz-discurso-de-abertura-da-77a-assembleia-geral-da-onu-em-nova-york-nesta-terca.ghtml
https://www.cnnbrasil.com.br/business/copom-mantem-selic-em-1375-ao-ano-apos-doze-altas-seguidas/
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As regras de finan-
ciamento eleito-

ral definem que a prin-
cipal fonte de recursos 
para uma campanha 
eleitoral vem do “fun-
dão”, reserva pública 
para financiamento 
de campanha. A divi-
são do “fundão” conta 
com cotas de gênero e 
etnia. O portal de no-
tícias G1 divulgou, na 
última terça-feira (20), 
que cerca de 33% dos 
candidatos aptos não 

receberam nenhum di-
nheiro do partido para 
a campanha deste ano. 
Entre os partidos que 
melhor distribuíram 
seu dinheiro, desta-
cam-se: PC do B, PDT, 
União e Republicanos. 
Entre os partidos que 
não distribuíram re-
cursos, encontra-se o 
Novo, que, por ques-
tão ideológica, não uti-
liza o fundo. Já segun-
do matéria divulgada 
pelo Estadão na última 

terça-feira, candidatos 
“fantasmas” recebem 
R$ 5,8 milhões do fun-
do eleitoral. De acordo 
com o portal, o dinhei-

ro público caiu na con-
ta de políticos que, a 
12 dias das eleições, 
praticamente não fi-
zeram campanha.

FO
TO

: G
1/

 T
IA

G
O

 G
H

IZ
O

N
I/N

SC

MÁ DISTRIBUIÇÃO DO 
FUNDO ELEITORAL IMPACTA 
CANDIDATURAS PEQUENAS

A Rússia está mo-
bilizando parte 

dos cidadãos russos 
para a guerra a fim 
de reforçar o con-
tingente. Segundo 
o portal CNN Brasil 
da última quarta-fei-
ra (21), o governo 
russo pretende lan-
çar um decreto para 
convocar esses cida-
dãos para a guerra, 
mas os estudantes, 
aqueles que servem 

como recrutas e a 
maioria dos milhões 
de reservistas não 
seriam convocados. 
Essa ação é uma con-
traofensiva à vitória 
da Ucrânia da última 
semana.
Ainda de acordo 
com o portal, Vladi-
mir Putin, o presi-
dente russo, decla-
rou: “Repito, estamos 
falando apenas de 
mobilização parcial. 

Ou seja, apenas os ci-
dadãos que estão na 
reserva e, sobretudo, 
aqueles que serviram 
nas Forças Armadas e 

têm certas especiali-
dades militares e ex-
periências relevantes 
estarão sujeitos ao 
recrutamento”.
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VLADIMIR PUTIN DISSE QUE 
CONVOCARÁ 300 MIL CIDADÃOS 
PARA A GUERRA NA UCRÂNIA 

https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2022/eleicao-em-numeros/noticia/2022/09/20/a-12-dias-das-eleicoes-33percent-dos-candidatos-nao-receberam-nenhum-dinheiro-publico-dos-partidos.ghtml
https://www.estadao.com.br/politica/candidatos-fantasmas-recebem-r-58-milhoes-do-fundo-eleitoral/
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/putin-anuncia-mobilizacao-parcial-de-cidadaos-russos-para-guerra-na-ucrania/
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Na última segunda-
-feira (19), segun-

do matéria divulgada 
pela Folha de S.P, se-
nadores discutiram o 
impasse no Senado 
Federal perto das elei-
ções. A MP (Medida 
Provisória) 1118/2022 
impõem aos senado-
res uma saia justa: a 
proposta caduca no 
dia 27 de setembro 
e pode impactar na 
conta de luz nos esta-
dos. De acordo com 

o portal, o impasse 
foi consequência de 
dois “jabutis” incluí-
dos na Câmara dos 
Deputados. Um deles 
trata da proporciona-
lidade de custos com 
o transporte da ener-
gia, tornando mais 
cara aquela produzida 
mais distante do local 
de consumo. O outro 
prorroga subsídios 
para energia reno-
vável e acrescentaria 
R$ 8 bilhões à Conta 

de Desenvolvimento 
Energético (CDE). De 
acordo com estimati-
vas de associações de 
consumidores de ener-

gia, em Minas Gerais, 
o impacto pode che-
gar a 4%; em Alagoas, 
pode chegar a 6% e, 
em São Paulo, a 3%. 

O governo federal 
aguarda a devo-

lução de empréstimos 
feitos aos bancos pú-
blicos de 2008 a 2015. 
Conforme informação 
do Ministério da Eco-
nomia, o valor em-
prestado superava os 
R$ 200 bilhões. Segun-
do o portal G1 da últi-
ma terça-feira (20), os 
empréstimos tinham o 
objetivo de capitalizar 

os bancos a fim de es-
timular projetos. Em ja-
neiro do ano passado, 
o TCU considerou que 
as operações foram ir-
regulares e que as ma-
nobras orçamentárias 
foram feitas fora da Lei 
Orçamentária. 
Ainda de acordo com 
a notícia, o TCU afir-
mou que os bancos 
públicos já se compro-
meteram a devolver os 

valores irregulares.
Já foram devolvidos 
para a União R$ 99,7 
bilhões desde a de-

cisão do TCU, mas o 
Tesouro ainda espera 
receber mais R$ 99,2 
bilhões.
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POSSÍVEL AUMENTO NAS CONTAS DE 
ENERGIA GERA IMPASSE NO SENADO

TCU DETERMINA QUE EMPRÉSTIMOS 
A BANCOS FORAM IRREGULARES

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2022/09/aumento-na-conta-de-luz-impoe-saia-justa-a-senadores-as-vesperas-da-eleicao.shtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/09/20/governo-espera-receber-quase-r-100-bilhoes-de-bancos-publicos-por-emprestimos-considerados-irregulares.ghtml


DIÁLOGO COM O 
ESPECIALISTA

É PRA FRENTE QUE SE ANDA: 
BRASIL ACIMA DE TUDO

Graduado em Pedagogia, Gestão 
Comercial, pós-graduado em 
Docência Superior e Direito 
Constitucional, em andamento 
pós-graduação em Jornalismo 
e Marketing Digital.

ROSANO GARBIN

Uma eleição começa no 
dia seguinte ao encerra-

mento da anterior. O processo 
eleitoral de 2022, que está a 
uma semana do seu veredito, 
teve seu início acirrado e de-
flagrado já nos primeiros dias 
de 2019, mantendo-se todo 
tempo polarizado em nosso 
país. Nesses 45 meses, muitos 
acontecimentos nacionais e 
internacionais arrefeceram o 
comportamento, o entendi-
mento e a visão do eleitorado 
brasileiro. Vejamos:   

2019: No cenário internacio-
nal, as excepcionais ondas 
de calor desde a metade do 
ano foram mundiais, além de 
incêndios sem precedentes 
nas regiões da Amazônia e na 
Austrália. Uma adolescente 
ativista do clima, Greta Thun-
berg, faz jovens se juntarem 
à sua iniciativa: “Sextas-feiras 
pelo futuro”  -- tendo como 
foco a Amazônia. Na América 
Latina, crises na Venezuela e 
no Equador. No Chile, mani-
festações violentas contra de-
sigualdades socioeconômicas. 

Já a Bolívia cancela a polêmica 
reeleição de Evo Morales. E, na 
Colômbia, protestos com gre-
ves nacionais e manifestações 
em massa. Por fim, no Brasil, 
ocorrem manifestações em ca-
pitais do Nordeste, com saques 
a supermercados e rebeliões 
em presídios.     

2020: Grande crise de água 
no Rio de Janeiro. Declarou-
-se a pandemia de Covid-19. 
Governador do Rio de Janeiro 
é afastado do cargo. Impos-
to zerado para baixar o preço 
do arroz. Apagão no Amapá. 
Pantanal tem momentos de 
grandes dificuldades com in-
cêndios. Eleições municipais 
com índices de insatisfação 
política.    

2021: Marcado pela esperança 
da vacina. Relatório da ONU 
alerta que a atividade humana 
está mudando o clima de ma-
neira sem precedentes. Onda 
de frio intenso, seca, vulcões 
em erupção. Crises entre po-
deres: Executivo, Legislativo e 
Judiciário.   

2022: Crise internacional de 
preços e de desenvolvimento 
provocada pela Guerra Rússia 
x Ucrânia. Varíola dos Macacos. 
No Brasil, o cenário é diferen-
ciado, vimos com sutileza o 
mover de um gigante adorme-
cido com a reformulação do 
novo Auxílio Brasil. Queda nos 
preços dos combustíveis, auxí-
lio para taxistas, conclusões de 
importantes obras de infraes-
trutura e logística. Todo o ano 
de 2022 tem se caracterizado 
por um tensionamento sem 
precedentes de puxa e estica 
político, protagonizado por for-
ças conservadoras e grupos 
intitulados como resistência, 
pintando um cenário de caos. 

O histórico internacional e os 
acontecimentos nacionais des-
ses 45 meses, resumidamente 
relatados, continuam muito 
presentes na mente dos brasi-
leiros, que em breve darão seu 
veredito sobre a futura gestão 
do Brasil. Que, nesta eleição 
decisiva para o futuro, possa-
mos caminhar na direção da 
luz, com Deus acima de todos.



FIQUE LIGADO NAS PRINCIPAIS 
DATAS DO CALENDÁRIO ELEITORAL! 

PUBLICAÇÕES SOBRE OUTRAS DATAS SERÃO 
POSTADAS NAS PRÓXIMAS EDIÇÕES.

CALENDÁRIO 
ELEITORAL DO TSE

FIM DOS COMÍCIOS
Último dia para propaganda política mediante reuniões públicas ou promoção de comícios e 
utilização de aparelhagem de sonorização fixa, entre as 8h (oito horas) e as 24h (vinte e quatro 
horas), com exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado por 
mais 2 (duas) horas (Código Eleitoral, art. 240, parágrafo único, lei n.º 9.504/1997, art. 39, § 4º e 
Res.-TSE n.º 23.610/19, art. 15, § 1º).

29 DE 
SETEMBRO

Fonte: TSE

www.tse.jus.br

FIM DOS DEBATES NA TV OU NO RÁDIO

DIVULGAÇÃO PAGA

Último dia para a realização de debate no rádio e na televisão, admitida sua extensão até as 7h 
(sete horas) do dia 30 de setembro de 2022 (Res.-TSE n.º 21.223/2002 e Res.-TSE n.º 23.610/19, 
art. 46, inciso IV).

Último dia para divulgação paga na imprensa escrita e reprodução na internet de jornal impres-
so, de até 10 (dez) anúncios de propaganda eleitoral, por veículo, em datas diversas, para cada 
candidata ou candidato, sendo o espaço máximo, por edição, de 1/8 (um oitavo) de página de 
jornal padrão e de 1/4 (um quarto) de página de revista ou tabloide (Lei n.º 9.504/1997, art. 43, 
caput e Res.-TSE n.º 23.610/19, art. 42).

29 DE 
SETEMBRO

30 DE 
SETEMBRO

https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2022/Janeiro/confira-as-principais-datas-do-calendario-eleitoral-de-2022
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