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DESTAQUES 

 

Novas regras do FUST prometem uso de R$ 1,2 bilhão via BNDES 

Poder Executivo | 17/01/2023 

 

O Diário Oficial da União de terça, 17/1, traz as regras aprovadas na última reunião do 

Conselho Gestor do FUST, em 29/12. Elas disciplinam o uso de recursos para projetos de 

conectividade, com espaço para financiamentos reembolsáveis e não reembolsáveis. O 

BNDES já tinha sido anunciado como parceiro financeiro, com um primeiro repasse de R$ 797 

milhões no começo de dezembro, e outros R$ 401 milhões também aprovados na última 

reunião do conselho gestor do fundo. No total, são R$ 1,2 bilhão. Desse total, cerca de R$ 30 

milhões são para financiamentos não reembolsáveis. Até aqui, nos projetos esperados para 

2023 há 11 iniciativas voltadas à conectividade em escolas públicas e à expansão, uso e 

melhoria das redes e dos serviços de telecomunicações. O documento serve como parâmetro 

para orientar a seleção dos projetos que poderão receber a subvenção ou financiamento. Fonte: 

Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ANPD divulga balanço de acompanhamento e execução da Agenda Regulatória 

2021/2022 referente ao 2º semestre de 2022 

Poder Executivo | 16/01/2023 – 17h43min 

 

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) disponibilizou o Balanço de 

Acompanhamento e Execução da Agenda Regulatória da ANPD para o biênio 2021-2022 

(Acesse aqui), em atendimento ao art. 4º da Portaria nº 11, de 27 de janeiro de 2021. O 

documento detalha o andamento dos projetos da Agenda e apresenta os números das 

participações da sociedade nos processos de regulamentação. Fonte: ASCOM ANPD  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Brasil revisitará acordo entre Mercosul e União Europeia, diz Marina Silva 

Poder Executivo | 17/01/2023 – 11h53min 



 
 
 

 

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou na terça-feira, 17, que o Brasil vai 

revisitar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Ela defendeu uma coalizão de ações 

para endereçar essa agenda e disse que está tendo encontros bilaterais no Fórum Econômico 

Mundial, em Davos, em prol de interesses do Brasil e também se países que formam o bloco 

da América do Sul. “Obviamente, o Brasil vai revisitar o acordo para ver quais são os outros 

elementos que gostaríamos de revisitar, mas tem um caminho que já está em andamento”, 

disse Marina, a jornalistas, em Davos. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

Governo e Congresso buscam aprovar reforma tributária ainda neste ano 

Poder Legislativo | 17/01/2023 – 11h57min 

 

A reforma tributária é apontada como uma das pautas prioritárias do novo governo e do 

Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, estão em discussão algumas propostas de 

emenda à Constituição (PECs) que têm o propósito modificar as normas de tributação. Três 

delas (PECs 45/19, 110/19 e 7/20) foram objeto de debate nos últimos três anos. A PEC 7, 

aprovada na comissão especial, pretende cobrar o imposto sobre o consumo apenas na venda 

final ao consumidor. As demais propostas têm um mecanismo que busca descontar o imposto 

pago em fases anteriores, permite aos estados a adoção de alíquotas complementares de 

imposto de renda e busca retirar encargos da folha de salários. Em 2020 e 2021, o deputado 

Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) produziu um relatório, unificando os textos das PECs 45 e 110 (esta 

última aguarda votação no Senado Federal). A PEC 45, que chegou a ser avocada para ser 

votada diretamente pelo Plenário, foi baseada em estudos realizados pelo novo secretário 

especial da Reforma Tributária, Bernard Appy. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministro da Fazenda afirma em Davos que reforma tributária é essencial para o 

crescimento brasileiro 

Poder Executivo | 16/01/2023 – 20h19min 

 

A reforma tributária é peça essencial para a retomada do crescimento brasileiro, 

afirmou na segunda-feira (16) o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. “A reforma das 

reformas é a tributária”, disse a jornalistas, em Davos, na Suíça, onde participa das reuniões do 

Fórum Econômico Mundial. O ministro cumpriu na segunda (16) uma agenda de reuniões com 

o chefe do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Achim Steiner; e 

com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Godfajn. Ele 

também destacou a importância da reforma do crédito e da construção de um novo arcabouço 

fiscal, mas ressaltou que a reforma tributária é questão prioritária. Para o ministro, essa é uma 

discussão já amadurecida no Congresso Nacional e entre os diversos segmentos da 

sociedade. A ideia, segundo ele, é construir uma mudança neutra, transparente e capaz de 

distribuir a carga tributária de maneira mais justa. O ministro explicou que a proposta de 

reforma tributária proposta pelo governo – e já em tramitação no Congresso – foi capitaneada 

por Bernardo Appy, que agora vai encaminhar o debate no posto de secretário especial para a 

Reforma Tributária do Ministério da Fazenda. Fonte: ASCOM MF 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Desafio inicial da Secom é recuperar credibilidade, diz Pimenta 

Poder Executivo | 17/01/2023 –08h35min 

 

O ministro-chefe da Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência), Paulo 

Pimenta, disse que seu 1º desafio à frente do órgão será “recuperar o governo como o grande 

difusor em verdades” e “fonte confiável de informação”. Segundo Pimenta, durante a gestão do 

ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a comunicação governamental foi “capturada pela visão 

política-ideológica” do grupo que estava no poder, que “descredenciou o governo como uma 

fonte respeitada de credibilidade”. A declaração foi dada em entrevista ao jornal Correio 

Braziliense, publicada na terça-feira (17). Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Haddad diz que Brasil voltará a crescer acima da média mundial 

Poder Executivo | 17/01/2023 – 14h12min 

 

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reforçou na terça-feira (17) a importância da 

reforma tributária como peça-chave para promover o crescimento do país. “Com reforma 

tributária, vamos conseguir equilibrar as contas. Se tivermos agenda correta, com contas 

equilibradas, o Brasil vai voltar a crescer acima da média mundial”, disse, durante sessão 

especial no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. O painel “Brazil: A New 

Roadmap” (Brasil: Um Novo Roteiro) foi conduzido pela diretora para a América Latina do 

Fórum Econômico Mundial, Marisol Argueta de Barillas. O debate contou também com a 

participação da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Além do foco na reforma tributária e 

na retomada do equilíbrio das contas públicas (com objetivo de zerar o déficit em dois anos), o 

ministro Haddad destacou que serão implementadas medidas para impulsionar o crédito e que 

o Brasil contará com uma “agenda de reindustrialização voltada para a sustentabilidade 

ambiental”. Ele apontou que o mercado já compreendeu o atual governo e seus pilares de 

justiça social, estabilidade, previsibilidade, e um plano de desenvolvimento de médio e longo 

prazos. Haddad falou sobre os desafios que o Brasil enfrenta nas contas públicas e ressaltou a 

boa repercussão sobre as medidas para recuperação fiscal anunciadas na última semana. 

“Queremos voltar ao patamar de receitas e despesas no pré-crise [pré-pandemia]”, afirmou. 
Fonte: ASCOM MF 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Haddad fala em “onerar quem não paga imposto” 

Poder Executivo | 17/01/2023 – 13h46min 

 

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na 3ª feira (17.jan.2023) que a 

reforma tributária resultará na desoneração dos mais pobres e levará os ricos a pagarem mais 

impostos. Segundo ele, “muita gente no Brasil não paga imposto” e essas pessoas passarão a 

ser cobradas. Haddad também disse que a mudança na tributação sobre a renda ficará para o 

2º semestre. A declaração foi dada durante o painel “Brasil: um novo roteiro”, no Fórum 

Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

FMI propõe enviar equipe ao Brasil para debater regra fiscal, diz Haddad após encontro 

com diretora-geral 

Poder Executivo | 17/01/2023 – 13h29min 

 



 
 
 

O ministro da Economia, Fernando Haddad, reuniu-se na tarde de terça (17) com a 

diretora-geral do FMI (Fundo Monetário Internacional), Kristalina Georgieva, para falar dos 

planos do governo Lula na área fiscal. "O FMI, sabendo do debate brasileiro sobre âncora 

fiscal, colocou uma equipe técnica à disposição do Brasil para que o Brasil conheça todas as 

regras hoje em vigor e a opinião deles sobre as que estão dando certo e as que não estão 

dando tão certo", disse Haddad em Davos, onde participa do encontro anual do Fórum 

Econômico Mundial. A ideia, completou, é levar ao Congresso uma proposta que seja "mais 

crível e sustentável". A Fazenda esperar apresentar o arcabouço fiscal em abril, e, até o fim do 

semestre, aprovar a reforma tributária. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Com guerra e juros em alta, economia global deve crescer 2,7% em 2022, diz FMI 

Mercado | 17/01/2023 – 12h22min 

 

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, disse 

que a instituição diminuiu ainda mais a projeção de crescimento global para 2022, que agora é 

de 2,7%. O número representa uma queda de 0,5 pontos percentuais em relação à previsão de 

alta feita em outubro pelo FMI. Georgieva também repetiu declaração feita na última semana, 

quando disse que a economia mundial vai atingir o fundo do poço em 2023 devido à guerra da 

Rússia contra a Ucrânia e à alta das taxas de juros. Ela disse que este ano será de 

recuperação para a economia global, que só voltará a ter perspectivas positivas em 2024, e 

elencou os três principais desafios para este ano. “Temos três desafios em 2023. O primeiro é 

a guerra, que, enquanto existir, vai afetar a confiança do consumo e dos negócios. O segundo 

é a crise do custo de vida, provocada pela inflação gerada por muitos fatores, especialmente 

pela guerra, que afeta de forma mais intensa lares com menos renda”, disse a diretora-gerente 

do FMI. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Economia cresceu 0,1% em novembro, diz Monitor do PIB da FGV 

Mercado | 17/01/2023 – 11h46min 

 

A economia brasileira cresceu 0,1% em novembro em comparação a outubro, 

considerando-se dados com ajuste sazonal, calcula o Instituto Brasileiro de Economia da 

Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre) em seu Monitor do PIB, divulgado na terça-feira (17). Na 

comparação interanual, o crescimento da economia em novembro foi de 2,0%. Na análise 

trimestral interanual, a economia cresceu 2,6% no trimestre móvel findo em novembro. “O 

crescimento de 0,1% da economia em novembro é explicado pelo desempenho positivo da 

agropecuária e da indústria. O setor de serviços, por sua vez, que tem mostrado tendência de 

desaceleração desde o segundo semestre, apresentou retração em novembro, após seis 

meses consecutivos de taxas positivas. É importante destacar o desempenho deste setor, pois 

ele tem sido responsável por cerca de 80% do crescimento do PIB de 2022. Os juros elevados 

combinado com o alto índice de endividamento das famílias contribuíram para essa 

desaceleração dos serviços”, diz Juliana Trece, coordenadora da pesquisa, em comentário no 

relatório. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

'No máximo, até abril', diz Haddad sobre data para apresentar nova regra fiscal ao 

Congresso 

Poder Executivo | 17/01/2023 – 07h54min 

 

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou na terça-feira (17) que enviará 



 
 
 
a proposta de novo arcabouço fiscal ao Congresso Nacional "no máximo, até abril". A nova 

regra para disciplinar os gastos públicos vai substituir o teto de gastos, aprovado em 2016 e em 

vigor desde 2017. A regra atual prevê que a maior parte das despesas do governo não pode 

crescer em ritmo maior que a inflação. No fim de 2022, o Congresso aprovou a PEC da 

Transição com uma obrigação para que o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviasse uma 

nova proposta de âncora fiscal até outubro. Haddad vem dizendo que pretende agilizar esse 

envio. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Auditores fiscais preveem reflexos para estados e municípios com mudança no Carf 

Mercado | 16/01/2023 – 20h30min 

 

Favorável ao retorno do voto de qualidade no Carf (Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais), inserido no pacote econômico do novo governo, o Sinafresp (Sindicato dos 

Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo) prevê reflexos no debate do assunto no 

âmbito dos estados e municípios. "A medida pode refletir na discussão do Projeto de Lei 

17/2022, em trâmite no Congresso, que pretende eliminar o voto de qualidade também nos 

tribunais administrativos dos estados e municípios, dando sempre ganho de causa a empresas 

em caso de empate nas disputas", afirma o Sinafresp. A volta do mecanismo, que foi extinto 

em 2020 e serve como desempate em casos de discordância tributária entre Receita e 

contribuinte, desagrada setores do empresariado, que já apelaram ao Congresso para derrubá-

la. De acordo com o governo, o fim do voto de qualidade gerou prejuízo à União na casa dos 

R$ 60 bilhões por ano e o retorno da prática seria uma forma de reduzir litígios fiscais 

pendentes no Carf, ideia que é contestada por empresários. Para o Sinafresp, os temas 

julgados pelo Carf envolvem "causas de grandes empresas, cuja vitória nem sempre reflete o 

interesse da sociedade e sim de setores específicos". Fonte: Folha de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Com presença de Lula, nova presidente do BB toma posse e fala em aumentar oferta de 

crédito de forma criteriosa 

Poder Executivo | 16/01/2023 – 18h34min 

 

A servidora Tarciana Medeiros tomou posse na segunda-feira (16) como presidente do 

Banco do Brasil. Ela substitui o administrador Fausto Ribeiro, indicado pelo governo Bolsonaro. 

A cerimônia de posse aconteceu no teatro do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em 

Brasília, e contou com a presença de diversas autoridades, entre as quais a do presidente da 

República, Luiz Inácio Lula da Silva. É a primeira vez que uma mulher vai presidir o Banco do 

Brasil em mais de 200 anos de história da instituição financeira. Medeiros foi escolhida pelo 

próprio presidente Lula, que priorizou mulheres para os comandos dos dois principais bancos 

públicos do país. No caso da Caixa, a escolhida foi a também servidora de carreira Rita 

Serrano. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Ministra Luciana Santos anuncia novo presidente do CNPq 

Poder Executivo | 17/01/2023 – 08h57min 

 

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, anuncia na terça-feira 

(17) o novo presidente do CNPq, Ricardo Galvão. A cerimônia será realizada às 15h no 

auditório do CNPq, em Brasília. Vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o 



 
 
 
CNPq é a principal agência de estímulo à pesquisa científica e de formação de pesquisadores 

nas mais diversas áreas do conhecimento, com mais de 80 mil bolsistas em universidades e 

institutos do país e no exterior. Ricardo Galvão é professor titular do Instituto de Física da 

Universidade de São Paulo e ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), 

cargo que ocupou até 2019. Naquele ano, Galvão foi designado pela revista Nature em 

primeiro lugar de uma lista das dez pessoas mais importantes para a ciência. Em 2021, 

recebeu o Prêmio da Liberdade e Responsabilidade Científica da Associação Americana para o 

Avanço da Ciência. Fonte: ASCOM MCTI 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Zema tenta se cacifar como líder da oposição a Lula sem ‘abraçar’ o bolsonarismo 

Poder Executivo | 17/01/2023 – 10h 

 

Na semana passada, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), decidiu de 

última hora comparecer à reunião de chefes dos Executivos estaduais com o presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, em Brasília. No encontro, evitou imagens com o petista, em um 

movimento que antecipa como será seu segundo mandato à frente do Estado: o de opositor a 

Lula e ao PT. Na segunda-feira, 16, Zema reforçou essa estratégia. Em entrevista a uma rádio 

do Rio Grande do Sul, afirmou que o governo federal fez “vista grossa” às invasões e 

depredações das sedes dos três Poderes para, segundo ele, se “posar de vítima”. Na mesma 

entrevista, Zema condenou os atos de vandalismo em Brasília. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Candidato ao comando do Senado, Marinho diz ser preciso evitar ‘hipertrofia’ dos 

Poderes 

Poder Legislativo | 16/01/2023 – 21h28min 

 

O senador eleito Rogério Marinho (PL-RN) afirmou na segunda-feira, 16, que há no 

País “problemas de liberdade de expressão” e diz ser preciso evitar o que chamou de 

“hipertrofia” dos Poderes da República. As declarações, com recados ao Judiciário, ocorreram 

após uma reunião na qual o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, deu aval, mais uma vez, 

para Marinho disputar o comando do Senado contra o atual presidente da Casa, Rodrigo 

Pacheco (PSD-MG), em 1.° de fevereiro. “O momento que o País atravessa é muito grave, um 

momento de excepcionalidade, um momento em que nós estamos sofrendo problemas ligados 

à liberdade de expressão, à inviolabilidade dos mandatos parlamentares, que para nós é 

sagrado”, declarou Marinho, em vídeo divulgado pelo PL. ”Aliás, está tipificado na nossa 

Constituição como um dos pilares para permitir que o deputado e o senador possam livremente 

se expressar. E nós seremos presidente do Congresso Nacional. Então, teremos 

responsabilidade sobre o Senado e sobre a Câmara”, emendou. Fonte: O Estado de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PL negocia plano B com Pacheco caso Marinho perca a disputa ao Senado 

Poder Legislativo | 16/01/2023 – 18h42min 

 

Apesar de manter a pré-candidatura de Rogério Marinho (RN) à presidência do 

Senado, o PL já prepara um plano B para ocupar cargos caso ele perca a disputa contra 

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), em fevereiro. O senador Carlos Portinho (PL-RJ) vai discutir na 

terça-feira, 17, com Pacheco quais os critérios de divisão na Mesa Diretora em comissões da 

Casa para aquele que sair derrotado. O PL deve ser o maior partido da Casa na próxima 



 
 
 
legislatura, mas o Senado abandonou nos últimos anos os critérios de proporcionalidade. 

Antes, a maior legenda ficava com a presidência e com a principal comissão, a Comissão de 

Constituição e Justiça (CCJ). Nos últimos anos, entretanto, a distribuição passou a ocorrer 

somente por acordo, costurado pelo candidato vencedor e seus aliados. Fonte: O Estado de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PL confirma Rogério Marinho como candidato à presidência do Senado 

Poder Legislativo | 16/01/2023 – 18h34min 

 

O Partido Liberal (PL), do ex-presidente Jair Bolsonaro, confirmou na segunda-feira 

(16) a candidatura do senador eleito Rogério Marinho (PL-RN) à Presidência do Senado. A 

escolha de Marinho pela bancada do PL já havia sido anunciada pelo líder do partido no 

Senado, Carlos Portinho (RJ). Na segunda (16), o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, 

referendou a decisão dos senadores da legenda – que será a maior do Senado, com 15 

integrantes. O PL diz que Marinho será o "candidato de oposição" pois deve disputar o posto 

com o atual presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

54% dos brasileiros confiam no presidente Lula, diz IPEC 

Poder Executivo | 16/01/2023 – 18h31min 

 

De acordo com a pesquisa Ipec, divulgada na segunda-feira (16), 54% dos brasileiros 

afirmam confiar no presidente Lula (PT), que iniciou, neste mês de janeiro, seu terceiro 

mandato presidencial. Na pesquisa, 41% disseram que não confiam, e apenas 4% não 

responderam ou não opinaram. A pesquisa Ipec também revelou que a maior parte dos que 

confiam no presidente são homens (59%), com mais de 60 anos (63%), que possuem 

escolaridade até o ensino fundamental (65%) e que moram na região Nordeste (77%). O índice 

dos que não confiam é maior entre as mulheres (45%). Elas são jovens de 25 a 34 anos (46%), 

com ensino superior (49%) e moradoras da região Sul (53%). A pesquisa Ipec revelou que os 

brasileiros alimentam boas expectativas em relação ao terceiro mandato de Lula. Para 55% 

dos entrevistados, o governo Lula será bom ou ótimo. Já para 21% será ruim ou péssimo. Os 

que consideram que a gestão será regular são 18%. Fonte: Congresso em Foco 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Comissão Europeia investe 220 milhões de euros no desenvolvimento de IA 

Mercado | 17/01/2023 

 

A Comissão Europeia anunciou que, pelos próximos cinco anos, vai investir 220 

milhões de euros (aproximadamente R$ 1,225 bilhão) nas indústrias de Inteligência Artificial 

(IA) e robótica na Europa. Os setores contemplados pelo financiamento são os de cuidados de 

saúde, produção fabril, cidades inteligentes e agricultura. Cada projeto será beneficiado com 

um orçamento que varia de 40 milhões de euros (R$ 222 milhões) a 60 milhões de euros (R$ 

334 milhões). Em comunicado divulgado na segunda-feira, 16, o órgão Executivo da União 

Europeia (UE) destaca que o pacote de incentivo tem o objetivo de tornar o continente europeu 

um “lugar onde a excelência em IA prospera do laboratório ao mercado”. Na prática, a 

comissão constituiu Instalações de Teste e Experimentação (TEF, na sigla em inglês) com a 

intenção de apoiar desenvolvedores de IA. Fonte: Tele Síntese 
Leia mais 
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Inscrições abertas para cursos avançados de PI à distância 

Poder Executivo | 17/01/2023 – 11h12min 

 

Estão abertas, até o dia 19 de março, as inscrições para quatro cursos avançados de 

PI à distância, oferecidos pela parceria entre o INPI e a Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual (OMPI). Com realização no período de 5 de abril a 10 de julho, os cursos são os 

seguintes: DL 301P BR – Patentes; DL 302P BR – Marcas, Desenhos Industriais e Indicações 

Geográficas; DL 318P BR – Busca de Informações de Patentes; e DL 320P BR – Noções 

Básicas de Redação de Pedidos de Patentes. Para mais informações e link de inscrição, 

acesse a agenda de cursos do INPI. Fonte: ASCOM INPI  
Leia mais 
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