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DESTAQUES DE BRASÍLIA

➔ Tebet é oficializada candidata do MDB

➔ União Brasil e MDB têm 6 e 5 candidatos, respectivamente, liderando nas disputas pelos governos estaduais

➔ Lula promete recriação de todos os ministérios que havia em seu governo e Bolsa Família de R$ 600

➔ Dividendos antecipados da Petrobras podem ajudar a cobrir o rombo da PEC dos Benefícios e da desoneração do
ICMS

➔ Febraban decide assinar manifesto pela democracia e Bolsonaro ironiza “cartinha”

Tebet é oficializada candidata do MDB

A senadora Simone Tebet (MS) foi confirmada ontem pelo MDB como candidata à Presidência da República. Dirigentes
do partido de Estados como Alagoas e Paraíba, que são abertamente favoráveis a uma aliança já no primeiro
turno com Lula, boicotaram a convenção, não registrando votos. Assim, Simone recebeu o aval da ampla maioria
votante da legenda, com 262 votos favoráveis e apenas nove contrários. (Valor)

União Brasil e MDB têm 6 e 5 candidatos, respectivamente, liderando nas disputas pelos governos estaduais

O União Brasil é o partido com mais candidatos competitivos aos governos estaduais no 1º turno das eleições de 2022.
A sigla resultado da fusão entre o DEM e o PSL tem 6 pré-candidatos liderando ou empatados tecnicamente nessa
posição. O MDB mostra que mantém a capilaridade construída nas últimas décadas e aparece na sequência do ranking.
Com a adição de Mato Grosso Sul e Roraima, ausentes no levantamento de maio, e o crescimento de intenções de voto
em Alagoas, a legenda foi de 2 para 5 nomes competitivos.

O PSB, que atraiu o deputado federal Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro, e João Azêvedo, na Paraíba, ganhou força e
somou aos Estados já governados por pessebistas que disputam a reeleição – Espírito Santo e Pernambuco.

O PT é um dos principais afetados pela ascensão do União Brasil. O partido encaminha a reeleição de Fátima
Bezerra no Rio Grande do Norte e lidera com Fernando Haddad em São Paulo. Está atrás, porém, no Piauí, Ceará e
Bahia, 3 Estados do Nordeste em que venceu em 2018. Partido do presidente Jair Bolsonaro, o PL tem 1 nome
competitivo: Cláudio Castro, atual governador do Rio de Janeiro –justamente no reduto eleitoral em que o chefe do
Executivo federal construiu sua carreira política. (Poder 360)

Lula promete recriação de todos os ministérios que havia em seu governo e Bolsa Família de R$ 600

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem que, se eleito, irá “retomar o Bolsa Família”, fixar o valor do
benefício em R$ 600 e restabelecer o critério de pagamento por grupo familiar, não por indivíduos. Prometeu ainda
recriar todos os ministérios que havia em seu governo (2003-2010), mas se esquivou de antecipar possíveis
nomes. Quando deixou o governo, em 31 de dezembro de 2010, o Brasil tinha 25 ministérios, dois a mais do que
atualmente. Havia entretanto 12 secretarias autônomas e órgãos com status de ministro, como as de Direitos
Humanos, Comunicação Social, Mulheres, Igualdade Racial, Relações Institucionais, Secretaria Geral, entre outras.
(Valor)
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Dividendos antecipados da Petrobras podem ajudar a cobrir o rombo da PEC dos Benefícios e da desoneração
do ICMS

O Conselho de Administração da Petrobras pode aprovar na manhã de hoje (28) o pagamento de um “megadividendo”
antecipado para os acionistas e, consequentemente para a União. O governo federal tem direito a uma fatia de
cerca de 37% do total de dinheiro distribuído, considerando também a participação do BNDES.

Os resultados da Petrobras no segundo trimestre de 2022 serão divulgados hoje (28) e comentados pela diretoria da
estatal na sexta-feira (29). Essa deve ser a primeira aparição pública de Caio Mario Paes de Andrade desde que assumiu
a presidência da Petrobras. Para este ano, a previsão até agora para os dividendos gira em torno de R$ 86
bilhões.

No início da semana, o secretário do Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, enviou um pedido para as estatais para a
antecipação dos dividendos. Nas contas do Ministério da Economia, a PEC dos Benefícios e a desoneração do
PIS/Cofins sobre a gasolina e o etanol geraram uma despesa extra de R$ 58 bilhões. O dinheiro dos dividendos
antecipados ajudaria a cobrir esse buraco. (CNN)

Febraban decide assinar manifesto pela democracia e Bolsonaro ironiza “cartinha”

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) anunciou ontem que irá aderir ao manifesto público de
entidades em defesa da democracia que está sendo organizado pela Fiesp. Este manifesto deverá ser divulgado
dia 11, pela manhã, na Faculdade de Direito de São Paulo, no mesmo dia e lugar da divulgação de outro texto, de
personalidades e empresários, que já reune cerca de 100 mil assinaturas.

A decisão contou com aval da maioria, mas ficaram contra Banco do Brasil, Caixa Econômica e BV. Ainda assim,
não se repetiu o mal-estar vivido no ano passado, também por conta de um manifesto pela democracia. Em 2021, a
Febraban decidiu apoiar o documento “A Praça é dos Três Poderes”, que também era capitaneado pela Fiesp. BB e
Caixa viram o movimento como uma crítica ao presidente Jair Bolsonaro e ameaçaram deixar a instituição. O mais
combativo era o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, muito próximo de Bolsonaro e que no mês passado deixou o
cargo após denúncias de assédio sexual.

Durante a convenção nacional do PP, em que a legenda formalizou o apoio a Bolsonaro, o presidente comentou sobre o
manifesto dizendo que “não precisamos de nenhuma cartinha para falar que defendemos a democracia, que queremos
cada vez mais cumprir e respeitar a Constituição”. Momentos antes, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL),
rompeu o silêncio de uma semana e disse, diante do chefe do Executivo, que confia no sistema eleitoral brasileiro.
(Valor)
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