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ELEIÇÕES DAS MESAS DIRETORAS 
INAUGURAM DECISÕES DO LEGISLATIVO

VISÃO DO 
ESPECIALISTA

O Cientista Político Fábio Vidal 
fala sobre os ataques ao Estado 
democrático de direito e sobre a 
importância do republicanismo.

TEMPERATURA NO 
CONGRESSO

Alianças e demonstrações de poder 
político na Câmara e no Senado 
revelam tendências e desafios na 
disputa pela Mesa Diretora; 

DESTAQUE 
INTERNACIONAL

Novo posicionamento brasileiro 
atrai investidores nas agendas 
ambientais e coloca o Brasil na 
liderança do bloco Sul-Americano;  
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TEMPERATURA DO 
CONGRESSO 

PERMANECEM OS 
CHEFES DO LEGISLATIVO

Arthur Lira (PP/AL) e Rodrigo 
Pacheco (PSD/MG) começa-

ram a se articular para as eleições 
das presidências da Câmara e do 
Senado ainda em 2022, quando os 
futuros candidatos organizaram 
suas bases e iniciaram o diálogo 
com o atual presidente. Lira já havia 
conquistado a amizade dos depu-
tados da Câmara e, mesmo sendo 
um antigo aliado do ex-presiden-
te, forçou o atual presidente, Lula 
(PT), a aceitar sua candidatura, pois 
uma eventual derrota de uma in-
dicação governista tão próxima do 
início do pleito representaria uma 
grande demonstração de fraque-

za. A vitória de Lira trouxe aliados 
importantes, como o Dep. Marcos 
Pereira (Republicanos/SP), líder da 
sexta maior bancada da Câmara e 
de um partido com alta disciplina 
partidária. No Senado, a disputa 
ficou entre Rogério Marinho (PL/
RN) e Pacheco, no entanto, Mari-
nho saiu derrotado. Após o término 
das eleições, a Câmara aprovou 
a indicação do Dep. Jhonatan de 
Jesus (Republicanos/RR) para o 
cargo de Ministro do TCU. A vitória 
do parlamentar somada à eleição 
de Dep. Marcos Pereira aponta um 
papel ativo do Republicanos na 
Câmara dos Deputados.

Na Câmara dos Deputados, a 
mesa diretora foi completa-

mente eleita ainda no primeiro dia 
da nova legislatura. A composição 
principal da mesa conta com sete 
partidos diferentes, que se dividem 
em partidos de centro-direita a tra-
dicional esquerda. Os eleitos foram: 
na presidência, Arthur Lira (PP/AL); 
1º vice-presidente: Marcos Pereira 
(Republicanos/SP); 2º vice-presi-
dente: Sóstenes Cavalcante (PL/
RJ); 1º, 2º, 3º e 4º secretários são: 
Luciano Bivar (União Brasil-PE), Ma-
ria do Rosário (PT/RS), Júlio Cesar 
(PSD-PI) e Lucio Mosquini (MDB/
RO). Entre os suplentes, ficaram 

André Ferreira (PL/PE), Gilberto 
Nascimento (PSC/SP), Beto Perei-
ra (PSDB/MS) e Pompeo de Mattos 
(PDT/RS). A nova mesa indica uma 
frente ampla pela governabilidade 
e a futura reforma tributária, que 
será o desafio deste governo. No 
Senado, Rodrigo Pacheco (PSD/MG) 
foi eleito presidente, mas rivalizou 
com Rogério Marinho (PL/RN), que, 
mesmo sendo derrotado, forçou o 
governo a se mobilizar, prometen-
do cargos a senadores em órgãos 
ambicionados, como a Codevasf. 
Apesar da vitória, Pacheco é o se-
gundo senador a perder votos em 
uma reeleição. 

(Fonte: José Cruz/Agência Brasil)

(Fonte: Republicanos) 
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DESTAQUE 
INTERNACIONAL

DE OLHO NA 
ECONOMIA

O presidente Lula tem dedica-
do o primeiro mês de governo 

para estreitar laços e firmar acor-
dos internacionais com os países 
da América do Sul. A viagem do 
presidente visa conter o rompi-
mento no Mercosul e fortalecer a 
imagem de países ideologicamente 
parceiros.  Já o possível acordo do 
Uruguai com a China resultaria no 
descumprimento de regra base do 
Mercosul, e isso prejudicaria eco-
nomicamente os países do bloco. 
O presidente Lula também confir-

ma a intenção de financiar obras 
na Argentina com a finalidade de 
apoiar países parceiros. Além dis-
so, na última segunda-feira (30), 
o governo alemão visitou o Brasil 
e o encontro resultou em contri-
buições de 200 milhões de euros 
(aproximadamente mais de 1 bilhão 
de reais) para as ações ambientais 
no Brasil e também na confirmação 
de um encontro com o presidente 
Americano, Joe Biden, para discutir 
a respeito do apoio americano à 
democracia brasileira.   

As incertezas quanto ao futu-
ro das políticas econômicas 

do novo governo têm gerado um 
impacto negativo na economia 
brasileira, que, apesar de estar 
com indicadores positivos, mostra 
uma desaceleração do crescimen-
to econômico. A expectativa é que 
a taxa de juros continue nos atuais 
13,75%. Essa alta na taxa de juros, 
apesar de segurar a inflação, tem 
impactos negativos no consumo 
das famílias, como pode ser ob-
servado pela queda do consumo 
e pela estagnação do setor de 
serviços em 2022. O novo governo 
também tenciona acabar com a 

desoneração dos combustíveis, 
o que pode resultar na alta dos 
preços de alimentos e pressionar 
a inflação. O Planalto tem apos-
tado no aumento de gastos junto 
com uma maior arrecadação, para 
garantir a redução do déficit, que 
já havia sido agravado pelo rombo 
de R$ 231 bilhões no orçamento, 
o qual extrapolou o teto de gas-
tos. A atual previsão do déficit 
orçamentário está em 2,16% do 
PIB. Na proposta do Ministério 
da Fazenda, por meio da reversão 
das desonerações extraordinárias 
e da renegociação do REFIS, esse 
número pode cair para 0,5% e 0,1%.

(Fonte: Agência Senado)

(Fonte: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
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EM AÇÃO
FRB

INDICA
FRB FILME: 

HOMEM IRRACIONAL

Esta é a nova configuração da Conjuntura Repu-
blicana. A proposta do material é entregar um 
conteúdo inovador e bastante instigante aos 
seus leitores, com uma verdadeira análise feita 
por especialistas.  A nova versão conta com um 
apanhado das principais movimentações no Con-
gresso, um olhar apurado da pauta econômica 
e os principais destaques internacionais.   Além 
disso, o material traz indicações de filmes e lei-
turas sobre política. 

“Homem Irracional” conta a história de Abe 
Lucas, um professor de Filosofia que acaba de 
chegar a uma faculdade no interior dos EUA para 
lecionar. No filme, o professor Abe se esforça 
para se manter racional diante das tentações e 
das contradições de pensar o mundo de forma 
idealizada e não como ele realmente é.

NOVA VERSÃO DA
CONJUNTURA
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O oito de janeiro de 2023 jamais sairá da 
história do nosso país como um retrato 

obscuro, o qual gera indignação com as de-
predações e com os vandalismos nas sedes 
dos Três Poderes em Brasília-DF.  

Sem sombra de dúvidas, o último 8 janeiro 
revelou algo nunca vivenciado pela nossa 
democracia. Homens e mulheres comuns que 
se propuseram a invadir a Esplanada do Minis-
térios com alvos pré-definidos: o Congresso 
Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo 
Tribunal Federal — STF.  Os prejuízos incalcu-
láveis de obras de artes, presentes de nações 
amigas e artefatos históricos violados estão 
marcados eternamente pela grosseria de gol-
pistas que cometeram grave crime contra a 
democracia.  
Embora muitos deles já estejam presos, se-
mana após semana surgem novos vídeos ou 
informações trazendo evidências de indivíduos 
que teriam participado dos atos de vandalis-
mo. Uma coisa nos deixa contentes: apesar 
das investidas de desordeiros, a nossa Repú-
blica continua de pé e vigorosa. A cerimônia 
de posse da última quarta-feira (1º) dos 513 
deputados federais e dos 27 senadores elei-
tos em 2022, além das eleições das mesas 
diretoras de ambas as casas, só ratifica que 
a República está a salvo.  

Ao enfrentar momentos de crise e perturbação 
da ordem pública, cabe a nós o desafio de 
refletir sobre a incapacidade das nossas 
instituições de gerar no coração do cida-
dão o amor e o respeito pela coisa pública, 
também conhecidos como virtude cívica. 
Afinal, é esse o real significado de res publica 

(coisa do povo).  

Devemos não apenas refletir, mas também 
agir, conversar e debater sobre os aconteci-
mentos do último 8 de janeiro para que jamais 
voltem a acontecer. Uma crise ou um desastre 
quando são discutidos e bem analisados pre-
vinem novas tragédias. É preciso mostrar para 
as pessoas que as sedes dos Três Poderes são 
espaços do público, ou seja, que pertencem 
a todos nós. A rua, a praça, o museu, todos 
os equipamentos públicos são bens comuns.  

O respeito que precisamos ter com um órgão 
público é o mesmo que temos com as coisas 
do nosso lar. Até porque a res publica é a casa 
de todos, ou melhor, a casa comum a todos! 

Apesar de tudo, a República segue firme. Aos 
que praticaram e financiaram atos de vanda-
lismo, cabe o rigor da lei para punir e gerar 
exemplo aos demais. Aos concidadãos, fica 
o desafio de gerar empatia e respeito pela 
coisa pública sempre.  

É preciso falar mais das virtudes cí-
vicas, é preciso mais amor pelo 
próximo, é preciso mais lição de 
republicanismo!   

A REPÚBLICA RESISTIU 
E SEGUE VIGOROSA 

É graduado em Ciência Política pela UnB e mestre em 
Sociologia também pela UnB, atua como professor e 
coordenador acadêmico na Faculdade Republicana, 
também é pesquisador e palestrante na Fundação 
Republicana Brasileira – FRB.

FÁBIO VIDAL
VISÃO DO
ESPE
CIALISTA
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