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Leia o DIÁLOGO COM O ESPECIALISTA, escrito pelo analista 
político da FRB Gabriel Lana, com o tema: “Os grandes lances 
políticos da Copa do Mundo”.

 MOVIMENTAÇÃO 
NA CÂMARA

FALHA NA NEGOCIAÇÃO

DEMANDAS DOS 
PREFEITOS

Em Brasília a Frente Nacional de 
Prefeitos fala da necessidade de 
criação de um Comitê Federativo;

Republicanos oficializa apoio à ree-
leição de Arthur Lira (PP-AL) e de-
clara independência;

Partido dos Trabalhadores demons-
tra falta de capacidade de dialogar 
sobre PEC do Estouro;

IRREGULARIDADES 
ELEITORAIS

TRE aponta falhas graves na cam-
panha do ex-juiz Sérgio Moro que 
podem custar seu mandato;

 COP 27 

Países extrapolam o final da con-
ferência, mas chegam a um acor-
do sobre criação de um fundo 
internacional.

TRIBUTAÇÃO

Próximo governo planeja criação 
de impostos para sites de apostas 
que operam livremente no Brasil;
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Na última terça- 
feira (22), o por-

tal CNN divulgou 
que o Republicanos 
apoiará a reeleição 
de Arthur Lira (PP-AL) 
para a presidência da 
Câmara. Por meio de 
uma nota oficial do 
partido, ratificada 
pelo presidente da 
legenda, Marcos Pe-
reira (Republicanos-
-SP), o partido de-
clara apoio a Lira e 
a independência do 

partido na próxima 
legislatura. De acor-
do com a nota, o “Re-
publicanos decidiu, 
por unanimidade, 
atuar na próxima le-
gislatura de forma in-
dependente no Con-
gresso Nacional, sem 
se negar ao diálogo e 
à colaboração. O par-
tido seguirá manten-
do o apoio às propos-
tas que sejam positi-
vas para a população 
brasileira”. Marcos 

Pereira também foi 
perguntado sobre o 
apoio à PEC do Es-
touro, o presidente 
disse: “Vou avaliar o 

texto e discutir com 
a bancada. Não pos-
so externar opinião 
de algo que não te-
mos texto”.

Na última terça-
feira (22), o por-

tal Estadão divulgou 
que os atuais senado-
res se queixam da fal-
ta de diálogo do time 
de Lula para articular 
a PEC do Estouro. De 
acordo com o portal, 
o PT aparenta querer 
aprovar o texto sem 
se movimentar. Ange-
lo Coronel (PSD-BA) 
afirmou que “até ago-
ra só soube que existe 
a PEC pela imprensa, 

parece que é virtual”. 
Diante do fraco tra-
balho de negociação 
dos petistas, opções 
oferecidas por ou-
tros parlamentares 
ganham força, como 
a de Tasso Jereissati 
(PSDB-CE), que libera 
apenas R$ 80 bi para 
o próximo governo 
usar em 2023, bem 
abaixo dos R$ 200 bi 
pretendidos pelo PT. 
Além da crise na PEC 
do Estouro, de acordo 

com o Valor Econô-
mico, Lula também 
tem sido pressiona-
do a anunciar os seus 
principais ministros. 

As incertezas quan-
to às indicações têm 
gerado um crescen-
te descontentamento 
entre os aliados do PT.
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REPUBLICANOS APOIA ARTHUR 
LIRA E DECLARA INDEPENDÊNCIA

PT DEMONSTRA DESCASO EM 
NEGOCIAR PEC DO ESTOURO 
E SOFRE PRESSÕES

https://www.cnnbrasil.com.br/politica/bancadas-do-pdt-e-republicanos-decidem-apoiar-reeleicao-de-lira-na-presidencia-da-camara/
https://www.estadao.com.br/politica/coluna-do-estadao/senadores-se-queixam-de-falta-de-articulacao-do-time-de-lula-na-pec-da-transicao/
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/11/21/lula-enfrenta-pressao-para-indicar-ministros.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/11/21/lula-enfrenta-pressao-para-indicar-ministros.ghtml
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Na última terça-fei-
ra (22), o jornal 

Folha de S.P. veiculou 
que as prestações de 
contas da campanha 
eleitoral do ex-juiz 
Sérgio Mouro (União 
Brasil-PR), agora eleito 
senador pelo estado 
do Paraná, foram re-
provadas pela segun-
da vez. Técnicos do 
TRE já haviam apon-
tado ausência de do-
cumentos e incon-
sistência nos dados. 

Moro apresentou sua 
defesa, mas ela foi re-
jeitada pela segunda 
vez. De acordo com 
o veículo, Moro tem 
direito a uma trépli-
ca e terá três dias para 
apresentá-la. Ainda 
de acordo com a Fo-
lha de S.P., além do 
TRE, o PT está fazen-
do uma”auditoria pa-
ralela”, para encontrar 
eventuais erros que 
possam anular a vi-
tória do ex-juiz. De 

acordo com a maté-
ria, os técnicos iden-
tificaram pelo me-
nos sete irregulari-
dades, dentre elas, 

inconsistências na 
declaração de gastos 
com adesivo e mate-
riais impressos, no va-
lor de R$ 61.770.
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TRE APONTA FALHAS GRAVES 
NA CAMPANHA DO EX-
JUIZ SÉRGIO MORO

Na última quar-
ta-feira (23), de 

acordo com portal 
G1, a Frente Nacio-
nal de Prefeitos (FNP) 
pediu ao vice-presi-
dente eleito, Geraldo 
Alckmin (PSB), que o 
novo governo recrie 
um Comitê Federati-
vo, formado por pre-
feitos e governado-
res, coordenados pelo 
presidente da Repú-
blica. De acordo com 

Edvaldo Nogueira, um 
dos fundadores do 
PCdoB e prefeito de 
Aracaju (SE), o comi-
tê servirá para reto-
mar o pacto federa-
tivo, que, na sua opi-
nião, ficou esquecido 
nos últimos anos. O 
antigo comitê conta-
va com a participação 
apenas de prefeitos, 
porém a FNP acredita 
que, atualmente, se-
rão necessárias a par-

ticipação dos gover-
nadores e uma me-
diação do presidente 
da República ou do vi-
ce-presidente. A fren-

te também defende a 
periodicidade de reu-
niões e uma estrutura 
técnico-administrati-
va própria. 
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FRENTE NACIONAL DE 
PREFEITOS QUER CRIAÇÃO 
DE COMITÊ FEDERATIVO

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2022/11/tre-volta-a-apontar-falhas-na-prestacao-de-contas-e-moro-pode-ser-investigado.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2022/11/pt-faz-auditoria-paralela-de-prestacao-de-contas-eleitorais-de-moro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2022/11/pt-faz-auditoria-paralela-de-prestacao-de-contas-eleitorais-de-moro.shtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/11/23/frente-de-prefeitos-pede-que-governo-eleito-recrie-comite-federativo-com-estados-e-municipios.ghtml
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Na última terça-
feira (22), o por-

tal oGlobo veiculou 
que a equipe de tran-
sição do governo elei-
to está mirando na re-
gulamentação da tri-
butação de sites de 
apostas que já ope-
ram no Brasil. O prefei-
to de Araraquara-SP, 
Edinho Silva (PT), in-
tegrante da equipe de 
transição, defendeu 
a tributação. Segun-
do ele, o projeto pode 

gerar um aumento de 
R$ 23 bilhões por ano. 
Um economista pró-
ximo a Lula disse sob 
reserva ao portal que 
a ideia de tributar é 
boa, mas que é im-
portante tomar cuida-
do com a criação de 
novos impostos e que 
a proposta deve ser 
direcionada apenas 
a sites de apostas e 
não para todos os jo-
gos de azar. Esses sites 
já são legais no Brasil 

desde 2018, quando a 
MP 846/2018 foi edi-
tada pelo governo de 
Michel Temer (MDB). 
O texto, no entanto, 

estabelecia a neces-
sidade de um decre-
to para regulamentar 
a atividade, que ainda 
não foi criado.
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NOVO GOVERNO QUER 
TRIBUTAR SITES DE APOSTAS 
QUE OPERAM NO BRASIL

No último sábado 
(19), a COP 27 che-

gou a uma conclusão 
sobre a criação do fun-
do de perdas e danos 
para ajudar países em 
desenvolvimento que 
são particularmente 
vulneráveis aos efei-
tos adversos das mu-
danças climáticas. De 
acordo com o Valor 
Econômico da última 
segunda-feira (21), o 
texto publicado pela 
COP 27 é vago e não dá 

muitas informações so-
bre como deverá fun-
cionar. Países do bloco 
europeu foram os prin-
cipais atores contrários 
à pauta por medo de o 
acordo ser uma admis-
são formal de culpa pe-
los danos ao meio am-
biente. Os países de-
senvolvidos também 
demandaram que paí-
ses emergentes como 
China e Índia, respon-
sáveis por um grande 
volume das emissões 

globais de carbono, co-
laborem com o fundo. 
Os detalhes sobre o fi-
nanciamento e sobre 
trâmites para acessar 

recursos do fundo de-
vem ser discutidos na 
COP 28, que ocorrerá 
nos Emirados Árabes 
Unidos em 2023. 
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FUNDO INTERNACIONAL PARA 
OS PAÍSES MAIS VULNERÁVEIS 
ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

https://oglobo.globo.com/politica/noticia/2022/11/aliado-de-lula-edinho-silva-fala-em-taxar-sites-de-aposta.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/11/21/cop-27-chega-a-acordo-sobre-fundo-para-perdas-e-danos.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/11/21/cop-27-chega-a-acordo-sobre-fundo-para-perdas-e-danos.ghtml
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A Copa do Mundo da FIFA, o maior evento 
esportivo internacional, atualmente está 

na sua 22ª edição, que está acontecendo no 
Catar e conta com 32 seleções de países de 
todos os continentes. Além de sua importân-
cia para o mundo do esporte, a Copa tem uma 
enorme importância política. Em 2018, durante 
a Copa na Rússia, alguns eventos marcaram a 
competição muito mais do que os gols da vi-
toriosa França. Por exemplo, após o jogo entre 
Alemanha e Suécia, torcedores dirigiram insul-
tos racistas e islamofóbicos contra o jogador 
Durmaz, expondo o lado fascista da extrema-
-direita sueca. O principal jogador da seleção 
egípcia, Mohamed Salah, foi assediado por po-
líticos do Egito, que insistiam na participação 
do jogador em jantares políticos.
A Copa do Catar não foi diferente. O primeiro 
fato que marcou o início dos jogos ocorreu du-
rante a construção dos estádios, dos aeropor-
tos, dos shoppings centers e de outras obras 
de infraestruturas no Catar. O país foi acusado 

pela organização de direitos humanos Equi-
dem de submeter trabalhadores a traba-
lhos análogos à escravidão, com salários 
baixos, alimentação insuficiente, excesso 
de jornada e tráfico de trabalhadores sem 
experiência para atividades de alto risco. 

As denúncias foram ig-
noradas pela FIFA e a 
comunidade interna-

cional. No entanto, as 
ações do Catar resulta-
ram na morte de cerca 
de 6.500 trabalhadores 

migrantes do sul da Ásia, de acordo com o 
The Guardian. 
Apesar das mortes e de muitas outras polê-
micas, a Copa está acontecendo e todos es-
tão com os olhos fixos no país para assistir ao 
evento e é nesse momento que os jogadores 
estão aproveitando para se manifestarem con-
tra decisões e ações da FIFA e de outros países 
que participam do evento. Entre os exemplos 
dessas manifestações, temos o ato da seleção 
alemã de cobrir a boca durantes as fotos do 
pré-jogo em protesto contra a FIFA, que proi-
biu os capitães de usarem braçadeiras com 
cores da comunidade LGBTQIAP+, e a seleção 
iraniana, que não cantou o hino nacional em 
apoio aos protestos que estão acontecendo 
no país por conta da morte de Mahsa Amini, 
que morreu espancada pela polícia iraniana. 
O show não pode parar, apesar das polêmicas, 
a Copa está acontecendo, e todos nós esta-
mos torcendo com bastante força pela se-
leção brasileira. Os jogadores e os po-
líticos seguem utilizando os seus mo-
mentos sob os holofotes da Copa para 
manifestarem suas opiniões. Nós, como 
espectadores, podemos aproveitar o 
momento para observar os con-
trastes da realidade brasilei-
ra e do Catar. O Brasil, apesar 
de inúmeras falhas e dificul-
dades, ainda se mantém de-
mocrático e garante muitos 
dos direitos que a população 
do Catar não têm. 

É graduado em Ciência Política 
pela UDF, pós-graduando 
em Assessoria Parlamentar 
pela Faculdade Republicana e 
atua como analista político da 
Fundação Republicana — FRB

GABRIEL LANA

OS GRANDES LANCES POLÍTICOS 
DA COPA DO MUNDO 
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