
 

 

DESTAQUES 

Inteligência artificial: Senado propõe regras e restrição a reconhecimento facial 

Presidência da República cria grupo de trabalho para discutir a nova Ceitec 

Sebrae vai capacitar micro e pequenas empresas em inovação 

Mapa ouve fintechs e empresas do agro digital para formatar crédito 

Senado confirma indicação da Câmara para TCU 

Lula debate “mobilização da sociedade digital” com influenciadores 

Serpro premia soluções de proteção de dados à luz da LGPD 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

Ministro entrega antenas para prover internet em Terra Yanomami 

Governo Tarcísio quer interiorizar o PIB e focar no 5G em SP 

Novas tecnologias automatizam os processos e tornam a internet ainda mais essencial 

Google anuncia novos recursos do robô de inteligência artificial 

MCom amplia oferta de rádios comunitárias aumentando participação popular em 23 

estados 

Receita do setor de telecom aumentou com o 5G, segundo Ericsson 

66% das empresas não têm capacidade de detectar fraudes 

Uma a cada três startups do agronegócio atua fora do Brasil 

Redes privativas móveis impulsionam aplicações aprimoradas de IoT, IA e machine 

 

Nota Informativa 
Edição 023/2023 



 

2 
 

learning 

Abranet: competição e disrupção ditam passado, presente e futuro da internet 

REFORMA TRIBUTÁRIA 

Brasil aumenta potencial de crescimento com reforma tributária, afirma Bernard Appy 

Haddad vai se reunir com megaempresários em jantar para discutir reforma tributária 

Tesouro Nacional realiza primeira reunião do Comsefaz de 2023 

Lira quer votar reforma tributária em 60 dias 

Ministros veem ofensiva de Lula sobre BC 'acima do tom' e querem foco na reforma 

tributária 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Governo confirma Maximiliano Martinhão como secretário de Telecomunicações 

Lupi nomeia novo secretário de Regime Geral de Previdência Social 

Ana Toni será secretaria do clima do Meio Ambiente 

Presidente da EACE, entidade responsável por conectar escolas, pede demissão 

Abinee critica emenda que enfraquece agências reguladoras 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

Haddad discute proposta intermediária para MP do Carf com Lira e Pacheco 

Presidente do BC seria a favor de meta de inflação mais alta, dizem fontes 

Inflação de serviços acelera, mas pode não representar aquecimento de atividade, diz 

IBGE 

Governadores rejeitam oferta de R$ 22,5 bi de compensação por perdas com ICMS 

Presidente do BC deve ser convidado a debater questão dos juros no Senado 

Bruno Serra defende autonomia e diz que “esse foi o mesmo BC, com o mesmo grupo de 

diretores, que colocou a Selic em 2%” 

Secretário do Tesouro defende regra de controle de gastos em nova âncora fiscal 

Campos Neto defende autonomia do BC em meio a críticas do governo Lula 

JUDICIÁRIO 

CNI pede para entrar em ação no STF contra medida do pacote de Haddad 

Decisões definitivas sobre questões tributárias perdem eficácia com decisão contrária do 



 

3 
 

STF 

AGU defende no Supremo constitucionalidade de medidas previstas no CPC contra 

devedores contumazes 

ORÇAMENTO 

Distrito Federal quer investir R$ 130 milhões em TIC 

Proderj dedica R$ 32 milhões à Segurança para enfrentar ataques hackers 

POLÍTICA 

Câmara dos Deputados cria mais cinco comissões permanentes 

Arthur Lira defende autonomia do Banco Central: 'Marca mundial' 

Lira tem pressa, mas lideranças apostam em desfecho sobre comissões após o carnaval 

Comissões mistas de medidas provisórias voltarão a funcionar 

BC tem que entender que país mudou de governo, diz líder governista na Câmara 

Psol pede cassação de Damares Alves por negligência com yanomamis 

‘Quanto mais tempo passa, mais caro fica aprovar projetos’, diz Lula sobre formar base no 

Congresso 

Boulos: Não há consenso na base do governo para revogar autonomia do BC 

Vamos buscar criar pontes entre Lula e Campos Neto, diz Pacheco 

Líderes petistas apoiam convite de Campos Neto na Câmara 

Ato conjunto da Câmara e do Senado vai regular tramitação das medidas provisórias, diz 

Lira 

Pressão ideológica atrapalha futura CPI dos atos golpistas e preocupa autora do pedido 

Presidente do Banco do Brics pode deixar cargo e integrar equipe de Tarcísio em SP 

PDT mira recondução à presidência da CCT na Câmara 

RELAÇÕES EXTERIORES 

Lula deve fazer ao menos mais 5 viagens internacionais em 2023 

Acordo Mercosul-UE pode demorar para sair, diz embaixador do Brasil em Portugal 

SAÚDE 

Ana Estela Haddad: “precisamos pensar uma saúde mais conectada” 

TRABALHISTA 



 

4 
 

Previdência Social propõe criação de fórum setorial com INSS, Dataprev, OAB e DPU 

 

 

DESTAQUES 

 

Inteligência artificial: Senado propõe regras e restrição a reconhecimento facial 

Poder Legislativo | 09/02/2023 – 10h05min 

 

No momento em que ganha notoriedade o uso de ferramentas como o ChatGPT – 

capaz de criar textos complexos em formatos variados -, uma comissão de especialistas 

convocada pelo Senado apresentou uma proposta para regular a inteligência artificial (IA). 

Entre os principais pontos, o texto restringe o uso de câmeras instaladas pelas secretarias 

de segurança pública para reconhecimento facial indiscriminado de pessoas que circulam 

nas ruas. Também veda a implementação de modelos de “ranqueamento social”, usado pela 

China, em que cada cidadão recebe uma pontuação de acordo com seu comportamento nas 

redes sociais e a nota serve para assegurar ou não acesso a recursos públicos. O Senado 

convidou uma comissão de 18 juristas para elaborar a proposta de regulação, que tem 45 

artigos. O grupo, liderado pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Ricardo Villas 

Bôas Cueva, redigiu um relatório de mais de 900 páginas, com a colaboração de membros 

da academia, da sociedade civil e de empresas ouvidos em audiências públicas realizadas 

entre abril e maio do ano passado. Fonte: InfoMoney 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Presidência da República cria grupo de trabalho para discutir a nova Ceitec 

Poder Executivo | 08/02/2023 – 15h54min 

 

A Presidência da República instituiu um grupo de trabalho interministerial para 

estudar a reversão do processo de desestatização e liquidação do Centro Nacional de 

Tecnologia Eletrônica Avançada S.A (Ceitec). Vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia 

e Inovação (MCTI), a Ceitec atua no desenvolvimento e na fabricação de semicondutores 

(chips). O decreto nº 11.409, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi publicado 

na quarta-feira (8), no Diário Oficial da União. Segundo o MCTI, a expectativa é reverter a 

liquidação da Ceitec e dar mais autonomia ao Brasil na produção de semicondutores. A 

empresa é a única na América Latina capaz de desenvolver um chip da concepção à 

aplicação final. “É inconcebível que a gente desmonte aquilo que é a nata da inovação no 

mundo. Vamos definir claramente o papel e a missão da Ceitec para recompormos a política 

nacional de semicondutores, que é estratégica para a soberania nacional”, afirma a ministra 

Luciana Santos. Fonte: ASCOM MCTI 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Sebrae vai capacitar micro e pequenas empresas em inovação 

Poder Executivo | 08/02/2023  

 

De tendência a prioridade. Essa foi a escalada da inovação no mercado varejista 

mundial. No Brasil, não é diferente. De acordo com uma pesquisa da consultoria de 

inovação, ACE Cortex, para 85% das empresas nacionais, a inovação é uma prioridade. 

Apesar do expressivo desejo de mudança, o levantamento mostra que somente 36% dos 

negócios possuem estrutura para promover e colocar em prática novas ideias. Um estudo do 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas Rio Grande do Sul (Sebrae-RS), 

juntamente com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFGRS), em 2022, revelou 

que os principais retornos obtidos pelos pequenos negócios que inovaram foram a conquista 

de novos clientes (85%), a melhoria de processos (55,4%), o aumento das vendas (53,8%) e 

a fidelização dos clientes (41,3%). Em outra perspectiva, a pesquisa revelou que o processo 
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de inovação é composto por dores como falta de recursos financeiros (64,8%), falta de 

tempo (38,8%), escassez de recursos humanos (38%) e o não conhecimento técnico 

(34,4%). Os setores que mais inovaram ao longo dos últimos anos, segundo o levantamento, 

foram Serviços (52,5%) e Comércio (31,4%). Fonte: TI Inside 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Mapa ouve fintechs e empresas do agro digital para formatar crédito 

Poder Executivo | 09/02/2023 – 09h40min 

 

Para formatar uma política pública que favoreça os produtores mais comprometidos 

com a sustentabilidade, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) realizou uma série de 

agendas com representantes dos setores de carbono, bioinsumos, tecnologia financeira 

(fintechs) e agro digital. Os encontros aconteceram na sede da Superintendência Federal de 

Agricultura (SFA) em São Paulo. O financiamento diferenciado, levando em conta critérios 

como sequestro de carbono, uso de bioinsumos e práticas sociais em prol dos trabalhadores 

é uma das prioridades no projeto que está sendo desenvolvido pelo ministro Carlos Fávaro. 

Com a proposta de captar as ideias do próprio mercado para que o plano proposto seja o 

mais eficiente possível, dezenas de empresários dos setores ouvidos apresentaram 

sugestões para viabilizar essa estratégia e os principais gargalos para que um mecanismo 

simplificado seja adotado. Uma das empresas presentes, a fintech Campo Capital, de 

Patrocínio (MG), já financia produtores de café da região com taxas diferenciadas e 

exemplificou como funciona. Fonte: Portal do Agronegócio 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Senado confirma indicação da Câmara para TCU 

Poder Legislativo | 08/02/2023 – 22h55min 

 

Com 72 votos favoráveis, dois votos contrários e uma abstenção, o Senado 

confirmou terça-feira (8) a indicação do deputado Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR) 

para ocupar uma vaga do Tribunal de Contas da União (TCU). O parlamentar substituirá a 

ministra Ana Arraes, que se aposentou em julho do ano passado. Numa sessão rápida, os 

senadores votaram a indicação aprovada pela Câmara dos Deputados no dia 2. O relator do 

projeto no Senado foi Messias de Jesus (Republicanos-RR), pai de Jhonatan. Órgão auxiliar 

do Poder Legislativo encarregado de analisar os gastos públicos e recomendar a aprovação 

ou rejeição das contas do presidente da República, o TCU segue um modelo paritário para o 

preenchimento das vagas. Três ministros são indicados pelo Senado, três pela Câmara e 

três pelo Poder Executivo. Como o cargo de ministro do TCU é vitalício, com aposentadoria 

compulsória aos 75 anos, o novo ministro, de 39 anos, poderá ocupar o cargo até 2059. 

Indicado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, Jhonatan de Jesus estava iniciando o 

quarto mandato como deputado federal. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula debate “mobilização da sociedade digital” com influenciadores 

Poder Executivo | 08/02/2023 – 18h12min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama, Janja Lula da Silva, 

receberam na quarta-feira (8), no Palácio do Planalto, um grupo de influenciadores digitais e 

artistas simpáticos ao governo. O encontro recebeu o nome de “Influenciadores pela 

democracia” e começou por volta das 16h (horário de Brasília). Em vídeo compartilhado no 

story em seu perfil no Instagram, Lula agradeceu aos presentes pelo trabalho que fazem. 

Depois, brincou sobre a criação de um “Ministério do Namoro” e beijou Janja. Os dois foi 

aplaudidos durante o beijo. Alguns nomes que participaram do evento: Ademara; Ana Hikari; 

Antonia Pellegrino; Bárbara Paz; Barbudinho; Caio Blat; Foquinha (Fernanda Catania); 
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Gabriela Hebling; Gleici Damasceno; Jessica Tauane; Jude Paula; Choquei (Júnior Silva); 

Levi Kaique; Luisa Arraes; Mabê; Malfeitona; Rafa Brunelli; Rainha Matos (Andréia Matos); 

Raull Santiago; Rene Silva; Samela Sateré Mawé; Tukumã Pataxó; Vinícius Cordeiro; Vítor 

diCastro. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Serpro premia soluções de proteção de dados à luz da LGPD 

Poder Executivo | 08/02/2023 

 

Estão abertas as inscrições para o 2º Prêmio Serpro de Privacidade e Proteção de 

Dados. O objetivo é identificar, reconhecer e disseminar boas práticas, em toda sociedade, 

relacionadas à privacidade e proteção de dados pessoais. Pode participar qualquer cidadão 

com mais de 18 anos de idade, bastando apresentar uma solução digital ou iniciativa de 

sucesso que tenha sido implementada de fato. São duas as categorias: "experiência do 

titular" e "caso de sucesso". Os prêmios são de R$ 10 mil para os primeiros lugares, R$ 6 mil 

para os segundos e R$ 4 mil para os terceiros lugares de cada categoria. O edital do prêmio 

pode ser conferido aqui. "Na primeira categoria podem se enquadrar soluções digitais como 

aplicações web, portais, plataformas de e-commerce, aplicativos para celular, entre outras, 

que privilegiem a experiência do titular de dados à luz da LGPD”, explica Marco Bazzanella, 

gerente da superintendência de privacidade e proteção de dados pessoais do Serpro. "Já a 

segunda abrange iniciativas bem-sucedidas e já implementadas na área de privacidade e 

proteção de dados pessoais”, complementa. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Ministro entrega antenas para prover internet em Terra Yanomami 

Poder Executivo | 09/02/2023 – 11h18min 

 

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, acompanhou, na quinta-feira (9), a 

instalação de antenas móveis de conexão banda larga via satélite no Território Indígena 

Yanomami, em Roraima. No total, em parceria com a Telebras, foram disponibilizados 17 

equipamentos para apoiar o atendimento médico à população e fortalecer as ações de 

enfrentamento à situação de emergência em saúde pública que afetou a região. "Estamos 

aqui hoje para fazer a ligação de um serviço de conectividade através do programa Wi-Fi 

Brasil. Já temos outros vários equipamentos aqui em Boa Vista que serão distribuídos aos 

demais polos-base, levando conectividade, comunicação para essas áreas para que dê 

suporte a todas as equipes humanitárias da Força Nacional de Saúde", ressaltou o ministro 

Juscelino Filho.  As equipes da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS) que 

estão em Território Yanomami já receberam treinamento para utilização de antenas móveis. 

No total, nove pessoas foram capacitadas e serão multiplicadoras de informação dentro dos 

polos de atendimento. Fonte: ASCOM MCom 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Governo Tarcísio quer interiorizar o PIB e focar no 5G em SP 

Poder Executivo | 09/02/2023 – 05h59min 

 

O governo de São Paulo, sob a liderança de Tarcísio de Freitas (Republicanos), 

pretende interiorizar o desenvolvimento econômico do Estado. A ideia é formar o que 

chamam de coalizões com empresários das 16 regiões do Estado. Vão mapear gargalos e 

formular planos de médio e longo prazo para ampliar a participação de cada região. O 

processo começou em janeiro. A estimativa é que as coalizões e os planos iniciais estejam 

prontos em setembro. “Cada região terá um diretor técnico para estabelecer as metas e 
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acompanhá-las. É uma determinação do governador Tarcísio de Freitas”, disse Jorge de 

Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, ao Poder360. Ele foi 

assessor especial de Paulo Guedes no governo de Jair Bolsonaro (PL). As regiões onde a 

formação das coalizões estão mais avançadas são Ribeirão Preto e Santos. A 1ª representa 

2,5% do PIB do Estado. A 2ª, 2,8%. No caso de Ribeirão, Lima diz que um dos gargalos 

locais é a falta de mão de obra de pedreiros. O Estado pretende auxiliar na formação dessa 

mão de obra em parceria com empresários locais. Uma das metas de médio prazo é 

impulsionar o turismo regional ao redor da cidade, transformando a região em polo 

gastronômico. No caso de Santos, a ideia é focar na ampliação do corredor de exportações. 

Lima esteve em Brasília na quarta-feira (7) e fechou acordo com o Fórum Brazil Export. A 

definição sobre o que fazer com o Porto de Santos, que Tarcísio quer privatizar, mas o 

governo federal não, é um dos pontos. Quanto ao 5G, O governo quer ampliar o número de 

cidades com legislação para o 5G. Estimam que pode impactar no desenvolvimento de polos 

tecnológicos e tornar os negócios mais ágeis. A meta é que um grande volume de 

municípios aprove legislações municipais para receber a tecnologia. Hoje, 77 cidades já 

aprovaram legislações no país, sendo 44 em São Paulo. A meta é ter em praticamente 

todas. Na próxima semana será publicado decreto criando um grupo de trabalho para 

desenvolver um plano de reindustrialização de São Paulo. Contará com a Fiesp (Federação 

da Indústria do Estado de São Paulo) e a Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São 

Paulo). A ideia é mapear a vocação de cidades e focar na transição energética e no aumento 

do valor agregado dos produtos feitos no Estado. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Novas tecnologias automatizam os processos e tornam a internet ainda mais 

essencial 

Mercado | 09/02/2023 

 

Novas tecnologias automatizam os processos e tornam a internet cada vez mais 

essencial e, do ponto de vista de quem constrói a infraestrutura, fica cada vez mais 

importante, destacou Eduardo Neger, presidente da Abranet, ao comentar sobre como 

internet das coisas, 5G e inteligência artificial vão impactar o futuro, durante o painel "Futuro 

do mercado de provedores", primeira live Intra Rede do ano, que discutiu o futuro do 

mercado de provedores na última quarta-feira (8/2). "Tudo isso abre nichos específicos para 

provedores de internet e cada um tem de entender onde atuar", apontou Neger, destacando 

que gerir a segurança na casa do usuário é um segmento em ascensão. Segundo ele, o 

importante é cada empresa entender e enxergar qual é o melhor modelo para o seu negócio. 

"Hoje, o leque de mercado que atendemos cresceu vertiginosamente e é necessário 

profissionalizar a empresa para ganhar na escala", disse Fábio Renato Souza, da Você 

Telecom, associada Abranet que atua no Amapá e Pará e tem redes chegando a São Paulo 

e Fortaleza. Fonte: ABRANET 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Google anuncia novos recursos do robô de inteligência artificial 

Mercado | 08/02/2023 – 19h24min 

 

O Google anunciou na quarta-feira (8) novos recursos do Bard, um robô de conversa 

(chatbot) que opera por meio de inteligência artificial. As novidades foram divulgadas durante 

um evento realizado em Paris, na França. Uma delas é que os usuários poderão usar fotos e 

vídeos para fazer perguntas. A ferramenta também oferece novos mecanismos de pesquisa 

e mapas. Segundo a companhia, o plano é desenvolver a tecnologia para que ela forneça 

respostas textuais mais longas a consultas complexas. A ideia também é resumir 

informações da internet. O desenvolvimento do Bard foi anunciado pelo Google na 2ª feira 

(6.fev), mas a ferramenta só deve ser lançada quando atender aos padrões de precisão e 
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qualidade da empresa. Durante a demonstração do uso do chatbot ao público, a empresa 

indicou que a ferramenta ainda poderia cometer erros, como fornecer informações falsas ou 

sem sentido em resposta às consultas dos usuários. Em um dos exemplos dados no evento 

em Paris de quarta-feira (8), o chatbot afirmou que o telescópio da Nasa, James Webb, tirou 

as primeiras fotos de um planeta que está fora do sistema solar a partir da Terra. No entanto, 

o telescópio Very Large registrou imagens de um exoplaneta em 2004. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

MCom amplia oferta de rádios comunitárias aumentando participação popular em 23 

estados 

Poder Executivo | 08/02/2023 – 17h32min 

 

Ampliar a participação popular e democratizar o acesso à informação são duas 

metas latentes do Ministério das Comunicações. Por isso, uma das primeiras ações da Pasta 

em 2023 foi lançar três editais para a seleção do serviço de Rádio Comunitária (RADCOM). 

Os certames abriram oportunidade para a prestação do serviço em 216 municípios de 23 

estados brasileiros. É a chance de fundações e associações sem fins lucrativos 

manifestarem interesse em atuar por meio de uma estação de rádio comunitária em 

Frequência Modulada (FM). “Fortalecer os mecanismos de participação social e a própria 

radiodifusão comunitária estão entre as nossas prioridades”, destacou o ministro das 

Comunicações, Juscelino Filho. Até o ano passado, 237 municípios ainda não possuíam 

uma entidade sequer autorizada a prestar o serviço. “Iremos analisar as inscrições recebidas 

em todos os editais e, se não forem suficientes, lançaremos o Plano Nacional de Outorgas 

(PNO) 2023 com mais oportunidade para os municípios contarem com este serviço, que é de 

grande importância para as comunidades”, garantiu. As outorgas concedidas pelo MCom 

para RADCOM têm validade de 10 anos, sem direito de exclusividade. Para participar da 

seleção, as fundações ou associações deverão enviar a documentação nos moldes do edital 

e preencher o formulário eletrônico disponível no Portal de Serviços do Governo Federal 

(edital 208/2022, edital 209/2022, edital 211/2022). Fonte: ASCOM MCom 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Receita do setor de telecom aumentou com o 5G, segundo Ericsson 

Mercado | 08/02/2023 – 17h09min 

 

A mais recente edição do Mobility Report, da Ericsson, publicado na terça-feira, 6, 

mostra que há uma correlação entre o aumento na penetração de assinaturas de serviços 

5G e o crescimento da receita de provedores de serviços de comunicação (CSPs, na sigla 

em inglês) – ou seja, das operadoras e demais empresas de telecomunicações. A análise 

tem como base os 20 mercados do mundo com maior penetração de assinaturas de 5G. 

Juntos, eles representam 85% das assinaturas de 5G do mundo. Todos eles têm penetração 

maior do que 15%, enquanto a média é de aproximadamente 20%. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

66% das empresas não têm capacidade de detectar fraudes 

Mercado | 08/02/2023 

 

Das empresas participantes, 15% afirmam que foram vítimas de fraudes em 2021. 

Outras 15% não tinham ferramentas ou informações suficientes para afirmar se houve ou 

não fraude. O levantamento também demonstrou que 46% das fraudes detectadas estão 

ligadas à cibersegurança, enquanto 28% são casos de apropriação indevida por parte do 

funcionário. Questionadas pelas ocorrências, 44% das empresas responderam que por meio 

de controles baseados em tecnologia encontraram a infração. Já canais de denúncias foram 

responsáveis por detectar 36% das fraudes, incluindo linha direta de denúncias (20%), 
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denúncias anônimas (11%) e denúncias não-anônimas (5%). De acordo com as respostas, 

50% das empresas estimam perdas na ordem de US$ 100 mil por não serem capaz de 

detectar as fraudes, sendo que 4% tiveram prejuízos acima de US$ 100 milhões. Entre os 

fatores que contribuem para a fraude, 58% reportaram controles internos ineficientes. Fonte: 

Tele.Síntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Uma a cada três startups do agronegócio atua fora do Brasil 

Mercado | 08/02/2023 

 

Faturamento crescente, grande geração de empregos, busca por internacionalização 

e diversidade. A partir da pesquisa Radar Agtech, realizada pela Embrapa, HomoLudens e 

SP Ventures, o Sebrae entrevistou uma amostra representativa dessa base, e traçou um 

diagnóstico das startups do agronegócio no Brasil. Os dados mostram que uma a cada três 

empresas do setor já vende para outros países e que 43% desses negócios faturaram mais 

de R$ 1 milhão no último ano. Além disso, as startups do agro também se mostraram 

grandes geradoras de emprego e de inclusão. De acordo com o levantamento, mais da 

metade dos negócios desse segmento tem mais de 10 colaboradores. “Quando comparado 

com a média de empregos de todos os pequenos negócios, a força das startups do agro fica 

mais evidente ainda. Enquanto 52% delas têm mais de 10 funcionários, 14% das MPE 

apresentaram o mesmo quadro no terceiro trimestre de 2022”, afirma o presidente do 

Sebrae, Carlos Melles. Fonte: Anprotec 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Redes privativas móveis impulsionam aplicações aprimoradas de IoT, IA e machine 

learning 

Mercado | 08/02/2023 

 

“Redes privativas móveis representam novas receitas para os prestadoras de 

serviços de telecomunicações que vão além das redes”, disse Luciano Saboia, diretor para 

vertical de telecomunicações para a IDC América Latina, em apresentação para imprensa do 

Predictions Brazil 2023. Este tipo de oferta vem a reboque do desenvolvimento e da 

implantação das infraestruturas de 5G, que, como ele destacou, nunca antes uma nova 

geração de conectividade trouxe tanta expectativa de transformação para os negócios 

quanto a chegada do 5G. Para a IDC, a combinação de redes móveis privadas 5G, IoT e 

multi-access edge Computing (MEC) trará grandes benefícios para as organizações que as 

implantarem, devido aos requisitos de segurança, confiabilidade e latência. De fato, espera-

se que todo o ecossistema de tecnologia seja impactado, passando por operadoras de 

telecomunicações, OEMs de dispositivos, provedores de nuvem e de equipamentos de rede, 

desenvolvedores de software e aplicativos, até integradores. Saboia salientou que as redes 

privativas móveis representam novas oportunidades de receitas para o setor de 

telecomunicações que vão além da conectividade e incluem cloud, segurança, 

armazenamento, gerenciamento e análise de dados, assim como outros serviços 

gerenciados necessários para aplicações mais complexas. Fonte: ABRANET 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Abranet: competição e disrupção ditam passado, presente e futuro da internet  

Mercado | 08/02/2023  

 

Competição e disrupção: essas duas palavras têm sido frequentes na evolução da 

internet, ressaltou Eduardo Neger, presidente da Abranet, ao participar do painel "Futuro do 

mercado de provedores", primeira live Intra Rede do ano, que discutiu o futuro do mercado 

de provedores na quarta-feira (8/2). “Se lembrar dos principais embates do setor, o primeiro 
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é quando internet começou a incomodar o setor de telecom, com aplicação de voz sobre ip. 

Hoje, tem aplicativo de mensageria, que são padrão e usados por todos, mas, quando essas 

aplicações surgiram, teve conflito regulatório. A internet tem esse poder de gerar disrupção 

onde ela toca, no setor que ela entra”, ressaltou Neger. Fonte: ABRANET 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

Brasil aumenta potencial de crescimento com reforma tributária, afirma Bernard Appy 

Poder Executivo | 09/02/2023 – 11h18min 

 

O secretário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, afirmou 

que a migração do sistema tributário atual para o novo modelo possibilitará um elevado 

aumento no potencial de crescimento do país. Appy representou o ministro da Fazenda, 

Fernando Haddad, no evento “Brasil em Debate: Reforma Tributária”, organizado pela 

instituição Renova BR, em Brasília, na quarta-feira (8/2). Ele ressaltou que a intenção do 

governo é utilizar a experiência acumulada na discussão das duas propostas de reforma 

tributária em análise no Congresso Nacional – as Propostas de Emendas à Constituição 

(PECs) 45/2019, da Câmara dos Deputados, e 110/2019, do Senado. “Com a migração do 

sistema tributário atual para esse novo sistema, o país ganha um enorme aumento no 

potencial de crescimento, porque o sistema atual foge completamente do padrão do que é 

um bom IVA”, disse Appy, referindo-se ao modelo do Imposto de Valor Agregado. Ele ainda 

explicou que a reforma vai reduzir a desigualdade em diversas dimensões incluindo a 

possibilidade de cashback do imposto - devolução em dinheiro de parte do que foi pago - 

para as famílias de baixa renda. Entre os problemas no formato atual destacados pelo 

secretário estão a base fragmentada, que resulta em distorções; e a cumulatividade, que não 

gera créditos e que “onera a produção do país mais do que o produto importado, 

prejudicando a produção nacional”. Fonte: ASCOM MF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Haddad vai se reunir com megaempresários em jantar para discutir reforma tributária 

Poder Executivo | 08/02/2023 – 23h01min 

 

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai se encontrar com megaempresários 

brasileiros em um jantar em Brasília para discutir a reforma tributária. O encontro está 

marcado para a próxima quarta (15), no meio de uma semana quente: um dia depois, 

Haddad vai ter seu primeiro encontro público com o presidente do Banco Central, Roberto 

Campos Neto, alvo de duras críticas de Lula (PT) por manter os juros altos no Brasil. O 

encontro será realizado pelo grupo Esfera Brasil, que tem entre seus associados 

empresários como seu fundador, João Carlos Camargo, da CNN, André Esteves, do BTG 

Pactual, Luiz Carlos Trabuco, do Bradesco, Rubens Ometto, da Cosan, Abilio Diniz, do 

Carrefour, Carlos Sanchez, da farmacêutica EMS, e Fernando Marques, da União Química. 
Fonte: Folha de S. Paulo 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Tesouro Nacional realiza primeira reunião do Comsefaz de 2023 

Poder Executivo | 08/02/2023 – 20h27min 

 

A Secretaria do Tesouro Nacional realizou na quarta-feira (8) a primeira reunião do 

ano do Comitê Nacional dos Secretários da Fazenda dos Estados e do Distrito Federal 

(Comsefaz), com representantes da área fazendária de todos os estados, juntamente com a 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e a Advocacia-Geral da União (AGU). O 

evento teve como ponto de partida a reconstrução das relações federativas e a abertura de 
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discussões de temas relevantes para os estados. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério 

Ceron, destacou a importância da atividade. “Este encontro simboliza a disposição do 

governo federal em iniciar o processo de reconstrução federativa. Concretizamos, na quarta-

feira (8), um marco importantíssimo neste processo. Há anos os estados não tinham uma 

agenda deste tipo no Ministério da Fazenda, com o Tesouro Nacional, com representantes 

da PGFN e da AGU, o que demonstra a relevância que o governo federal está dando às 

relações federativas”, afirmou. A reunião deu sequência a uma série de tratativas na 

reconstrução do pacto federativo, iniciado com a reunião do presidente da República, Luiz 

Inácio Lula da Silva, com os governadores, que, em seguida, se reuniram com o ministro da 

Fazenda, Fernando Haddad. Fonte: ASCOM MF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lira quer votar reforma tributária em 60 dias 

Poder Legislativo | 08/02/2023 – 18h57min 

 

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), está se antecipando para garantir 

protagonismo na reforma tributária, que deve ser a principal demanda legislativa do governo 

de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste primeiro ano de mandato. Ele quer levar o texto ao 

plenário em até 60 dias. Lira escolheu o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) para presidir 

um grupo de trabalho com o objetivo de alinhar a proposta levando em consideração os 

projetos que tramitaram na legislatura passada no Senado e na Câmara. Pelo bom trânsito 

que com o Executivo, também deve fazer a ponte com o governo federal. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministros veem ofensiva de Lula sobre BC 'acima do tom' e querem foco na reforma 

tributária 

Poder Executivo | 08/02/2023 – 10h04min 

 

Ministros e técnicos do governo avaliam que as duras críticas do presidente Lula ao 

Banco Central e à autonomia da instituição estão acima do tom e atrapalham o trabalho da 

equipe econômica. Integrantes do governo ouvidos pela GloboNews querem ver a "briga" de 

Lula contra o órgão "arrefecer o quanto antes". "Essa ofensiva está acima do tom e é hora de 

deixar a equipe econômica trabalhar", disse um dos ministros da área econômica. O 

entendimento deles é que Lula está agindo "ideologicamente", mas precisa entender que o 

Banco Central não baixou juros em razão de um contexto mais amplo e que a taxa não é 

calculada somente baseada no consumo. Além disso, avaliam ser função do governo dar os 

sinais necessários aos agentes econômicos, entre os quais a definição da âncora fiscal e a 

análise da reforma tributária. Para os ministros, embora haja divergências quanto ao 

conteúdo do texto que será analisado no Congresso, a necessidade de uma reforma no 

sistema tributário é uma unanimidade no mercado. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Governo confirma Maximiliano Martinhão como secretário de Telecomunicações 

Poder Executivo | 09/02/2023 – 11h29min 

 

O governo confirmou na quinta-feira (09) Maximiliano Martinhão para chefiar a 

Secretaria de Telecomunicações do Ministério das Comunicações. A nomeação, que já era 

aguardada no setor, foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União (DOU). 

Técnico de carreira da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Maximiliano é 

engenheiro de telecomunicações. Tem ocupado cargos de chefia no Ministério das 

Comunicações, incluindo funções no período de fusão com a pasta de Ciência, Tecnologia e 
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Inovação, na própria Secretaria de Telecomunicações e nas secretarias de Radiodifusão, de 

Informática e de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. Martinhão atuou em postos de 

comando em estatais vinculadas ao ministério, como presidências da Telebras e do conselho 

de administração dos Correios, além de integrante do conselho da diretoria da Visiona 

Tecnologia Espacial. Em entidades ligadas à pasta, já foi gerente-geral de certificação e 

engenharia de espectro da Anatel, coordenador do Comitê Gestor da Internet no Brasil 

(CGI.br), membro do conselho de administração do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento 

em Telecomunicações (CPqD) e presidente do conselho de administração da Rede Nacional 

de Ensino e Pesquisa (RNP). Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lupi nomeia novo secretário de Regime Geral de Previdência Social 

Poder Executivo | 09/02/2023 – 09h18min 

 

O ministro da Previdência, Carlos Lupi, nomeou na quinta-feira (09) o servidor 

público Adroaldo da Cunha Portal como secretário de Regime Geral de Previdência Social. 

Jornalista de formação, ele exerceu por mais de 20 anos cargos de liderança no Congresso 

pelo PDT. Durante o governo Dilma Rousseff, foi secretário-executivo adjunto do Ministério 

das Comunicações, presidente do Conselho de Administração dos Correios e conselheiro 

fiscal da Telebrás. Até ser nomeado, Adroaldo atuava como chefe de gabinete do senador 

Weverton Rocha (PDT-MA). Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ana Toni será secretaria do clima do Meio Ambiente 

Poder Executivo | 09/02/2023 – 05h 

 

A economista e doutora em ciência política Ana Toni será a secretária nacional de 

mudança do clima do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O processo de 

nomeação da diretora-executiva do Instituto Clima e Sociedade (iCS), organização 

filantrópica muito atuante na temática climática, está em curso. A trajetória de Ana Toni em 

projetos de apoio à justiça social, elaboração de políticas públicas, questões socioambientais 

e filantropia é longa. Durante sete anos, entre 2010 e 2017, foi presidente do conselho do 

Greenpeace Internacional. Dirigiu a Fundação Ford no Brasil entre 2003 e 2011 e, antes 

disso, a Action Aid Brasil. Ana Toni foi membro do conselho de várias entidades ambientais 

assim como da Light, da Transparência Internacional Brasil e do Instituto de Pesquisa 

Ambiental da Amazônia (Ipam) e é integrante da Rede de Mulheres Brasileiras Líderes pela 

Sustentabilidade. É reconhecida internacionalmente pelo trabalho em mudança do clima e, 

através do iCS, financiou centenas de projetos, organizações e eventos relacionados à 

transição justa e de baixo carbono no Brasil. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Presidente da EACE, entidade responsável por conectar escolas, pede demissão 

Poder Executivo | 09/02/2023  

 

Maxwell Vieira, presidente da EACE, entidade criada a partir do leilão 5G para 

transformar R$ 3,5 bilhões em conectividade para escolas públicas do ensino básico, pediu 

demissão. Ele ocupava o cargo desde abril de 2022, mas deixou o posto em janeiro. Em seu 

lugar, assumiu interinamente a diretora de marketing, Paula Martins. As operadoras já 

buscam um nome definitivo para o posto. Vicente Aquino, presidente do GAPE, o grupo da 

Anatel responsável pelo acompanhamento das iniciativas de conectar escolas, diz que Vieira 

pediu demissão em dezembro, alegando desejo de tocar projetos pessoais. Aquino garante 

que a demissão do presidente da EACE não trará atrasos à iniciativa. “O projeto-piloto está 

caminhando sem percalços e já iniciamos a vistoria de escolas que serão conectadas na 
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próxima fase”, falou o conselheiro ao Tele.Síntese. Fonte: Tele.Síntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Abinee critica emenda que enfraquece agências reguladoras  

Poder Executivo | 09/02/2023  

 

A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) se manifestou, na 

quinta-feira, 9, contra a Emenda 54 à Medida Provisória 1.154/23. O texto, em resumo, tira 

as decisões regulatórias e normativas das agências reguladoras, concedendo tal 

competência a um conselho vinculado aos ministérios. Desse modo, as agências teriam 

apenas participação nas deliberações. Na avaliação da Abinee, as agências se destacam 

por atuar em favor da indústria e por estimular os investimentos no País, tendo como base 

normas e requisitos técnicos, além de dialogar com os setores produtivos. “Desde que foram 

criadas, as agências reguladoras passaram por aperfeiçoamentos, ganharam maior 

independência e criaram um legado de conhecimento técnico imprescindível para a 

manutenção do ambiente produtivo e regulatório do País e para a atração de novos 

investimentos”, afirma, em nota, a associação. Fonte: Tele.Síntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Haddad discute proposta intermediária para MP do Carf com Lira e Pacheco 

Poder Executivo | 09/02/2023 – 15h30min 

 

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve levar nos próximos dias aos 

presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), uma 

proposta que prevê alterações na Medida Provisória (MP) que retoma o voto de desempate a 

favor do governo no Carf. O intuito é discutir a viabilidade da matéria e garantir consenso em 

torno do texto, que enfrenta resistência no Congresso. A minuta com as mudanças têm sido 

discutida pela equipe de Haddad com o CFOAB (Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil). O texto é tratado como uma “solução intermediária”, considerando que 

mantém o voto de qualidade, uma exigência do governo, mas estabelece compensações 

para as empresas que saírem derrotadas através da mitigação de multas e juros. Em 

paralelo, o secretário-executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo, pretende se reunir com 

parlamentares na próxima semana para debater a MP do Carf. O encontro, no entanto, vai 

depender da presença dos líderes em Brasília, considerando que muitos evitam vir a Brasília 

na semana que antecede o Carnaval. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Presidente do BC seria a favor de meta de inflação mais alta, dizem fontes 

Poder Executivo | 09/02/2023 – 12h45min 

 

A equipe econômica do governo está considerando uma revisão antecipada das 

metas de inflação do país, em uma tentativa de aliviar as tensões entre o Banco Central e o 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vem pressionando publicamente por metas mais 

altas e taxas de juros mais baixas, de acordo com dois funcionários do governo com 

conhecimento do assunto. O Conselho Monetário Nacional (CMN), órgão do governo 

responsável por definir essas metas, tradicionalmente realiza uma discussão sobre o 

assunto em junho, quando se esperava definir uma meta para 2026. Mas as crescentes 

reclamações de Lula de que os juros de 13,75% estão sufocando a economia fazem com 

que alguns membros da equipe econômica tentem trazer uma discussão para um possível 

aumento das metas, atualmente fixadas em 3,25% para 2023 e 3% para os próximos dois 

anos, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque a discussão não é pública. O 
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presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, seria a favor de uma meta mais alta, 

disseram as fontes. Ele tem assento no conselho, juntamente com os ministros da Fazenda 

e do Planejamento. A próxima reunião do conselho está marcada para 16 de fevereiro. O BC 

se recusou a comentar. O Ministério da Fazenda disse que o CMN não publica assuntos que 

vai discutir com antecedência, só depois de tomada uma decisão. O Ministério do 

Planejamento não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Inflação de serviços acelera, mas pode não representar aquecimento de atividade, diz 

IBGE 

Poder Executivo | 09/02/2023 – 12h26min 

 

A inflação de serviços no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 

acelerou de 0,60% em dezembro de 2022 para 0,44% em janeiro de 2023, informou na 

quinta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Mas, apesar da 

aceleração e de ter se posicionado, no primeiro mês do ano, acima da média nacional da 

inflação apurada pelo IPCA, de 0,53%, isso na prática não significa aquecimento do setor, no 

início do ano, afirmou o gerente do IPCA e pesquisador IBGE, Pedro Kislanov. Ao falar sobre 

o setor, o técnico comentou que, entre meados do ano passado e término de 2022, os 

preços em serviços estavam dando sinais de desaceleração. Isso é perceptível na evolução 

em 12 meses dos preços de serviços. Em julho de 2022, a inflação do setor atingiu 8,87%, 

mas diminuiu para 7,55% em dezembro. No entanto, no acumulado em 12 meses até janeiro 

de 2023 ficou em 7,80%, mais elevada. “Isso teve muito a ver com preços do setor de 

comunicação”, explicou ele. Em janeiro de 2023, o IBGE apurou altas de 11,78% em TV por 

assinatura; e de 2,09% em acesso à internet – sendo que ambos estavam com variação 

zero, em dezembro de 2022. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Governadores rejeitam oferta de R$ 22,5 bi de compensação por perdas com ICMS 

Poder Executivo | 09/02/2023 – 10h58min 

 

A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) entregou aos Estados uma proposta de 

compensação de R$ 22,5 bilhões pelas perdas de arrecadação com ICMS. Segundo apurou 

o Valor, o montante não foi aceito. Governadores e secretários de Fazenda se reuniram 

quarta (8) com o secretário do Tesouro, Rogério Ceron, e encaminharam uma 

contraproposta de R$ 37 bilhões. Uma nova rodada de negociação será marcada. A 

estimativa dos Estados é que a redução de receita pela imposição do teto de 17% do ICMS 

sobre combustíveis, energia elétrica, gás natural, telecomunicações e transporte público 

gerou um prejuízo no ano passado de R$ 45 bilhões. Já a União interpreta que o montante 

gira em torno de R$ 18 bilhões. "Encerramos a negociação com a possibilidade de um 

desfecho positivo nos próximos dias. É desejo dos 27 Estados brasileiros chegar a um 

consenso sobre estes temas", disse o presidente do Comsefaz (Comitê Nacional de 

Secretários de Fazenda, Finanças, Economia ou Tributação dos Estados e do Distrito 

Federal), Carlos Eduardo Xavier. "A União está sensível aos pleitos dos Estados e a gente 

espera achar um bom termo sobre estes temas". Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Presidente do BC deve ser convidado a debater questão dos juros no Senado 

Poder Legislativo | 08/02/2023 – 19h28min 

 

Líder do maior partido da casa, o senador Otto Alencar (PSD-BA) afirmou que a 

base aliada do governo no Senado pretende convidar o presidente do Banco Central (BC), 

Roberto Campos Neto, para debater a questão dos juros na Comissão de Assuntos 
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Econômicos (CAE). Segundo o parlamentar, o presidente do BC deve aceitar o chamado, 

que deve acontecer após o Carnaval. A medida faz coro às críticas do presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva a gestão do BC. "Depois do carnaval, a CAE o convidará (Campos Neto) para 

debater a questão dos juros. Ele virá como sempre veio", afirou Otto, que é ex-presidente da 

CAE. Na nova legislatura, o comando da comissão deverá continuar com o PSD. O senador 

escolhido para ocupar o cargo é Vanderlan Cardoso (GO). Otto destacou que tem uma boa 

relação com o presidente do BC e disse que as críticas do presidente Lula não são pessoais. 

"A crítica do presidente Lula é aos juros altos. Se ele (Campos Neto) baixar o juro, o 

presidente vai dizer que ele é o melhor presidente do mundo", disse o senador. Fonte: Valor 

Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Bruno Serra defende autonomia e diz que “esse foi o mesmo BC, com o mesmo grupo 

de diretores, que colocou a Selic em 2%” 

Poder Executivo | 08/02/2023 – 19h13min 

 

Em meio às tensões recentes entre o governo Lula e o Banco Central, o diretor de 

Política Monetária da autarquia, Bruno Serra, fez na quarta-feira (8) uma defesa contundente 

da autonomia do banco, defendendo que ela beneficia a sociedade ao permitir que a 

autoridade monetária tome decisões técnicas, sem interferência dos ciclos políticos. “O 

Banco Central é para ser uma instituição de Estado, não de governo”, disse Serra durante 

palestra em evento empresarial em Macaé (RJ). “A autonomia do Banco Central nos 

beneficia, beneficia a sociedade, por segregar o ciclo político do ciclo da economia. A 

economia não obedece ao ciclo político.” Serra, cujo mandato termina no final deste mês, 

reiterou ainda argumento da última ata do Comitê de Política Monetária sobre o desafio do 

BC de ancorar as expectativas de inflação. Fonte: InfoMoney 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Secretário do Tesouro defende regra de controle de gastos em nova âncora fiscal 

Poder Executivo | 08/02/2023 – 18h57min 

 

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, defendeu a fixação de uma regra 

de controle de gastos no novo arcabouço fiscal. O projeto de lei será encaminhado em abril 

ao Congresso. Ao Estadão, Ceron disse que o crescimento das despesas na nova regra 

fiscal tem de estar ancorado numa alta “saudável” de receitas. “O que pode ou não crescer 

(de despesa) tem a ver com quanto se terá de receita disponível para não gerar um 

problema de superendividamento lá na frente. A discussão é fazer uma regra factível, mas 

sem descontrole”, sinalizou. Na entrevista, Ceron mostrou confiança no pacote de ajuste 

fiscal anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. “Vamos superar as 

expectativas sobre o pacote”, afirmou. Ele disse que a correção da tabela do Imposto de 

Renda da Pessoa Física (IRPF) terá compensação com receitas. Veja os principais trechos 

da entrevista. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Campos Neto defende autonomia do BC em meio a críticas do governo Lula 

Poder Executivo | 08/02/2023 – 18h40min 

 

Em palestra no evento 2023 Milken South Florida Dialogues, em Miami, Campos 

Neto usou a maior parte de seu discurso para falar sobre temas de inovação digital, mas 

disse brevemente em resposta a uma pergunta que a independência do BC é "muito 

importante", por várias razões diferentes. "A principal razão no caso da autonomia do Banco 

Central é que desconecta o ciclo da política monetária do ciclo político, porque eles têm 

durações diferentes e interesses diferentes. Quanto mais independente você é, mais eficaz 
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você é, menos o país pagará em termos de custo de ineficiência da política monetária", disse 

Campos Neto antes de voltar a falar sobre a agenda de inovação da autarquia. Lula e 

membros de sua administração têm criticado de forma recorrente a taxa de juros elevada, 

atualmente em 13,75%, e a independência do BC, com o petista afirmando que a instituição 

não faz mais agora do que quando seu presidente era trocado sempre que um novo governo 

assumia. O mercado financeiro tem reagido mal a esses atritos, temendo tentativas de 

intervenção do Executivo na autoridade monetária. Fonte: Portal do Agronegócio 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

CNI pede para entrar em ação no STF contra medida do pacote de Haddad 

Poder Judiciário | 09/02/2023 – 12h53min 

 

A CNI (Confederação Nacional da Indústria) pediu para entrar como amicus curiae 

(interessada na causa) na Ação Direta de Inconstitucionalidade que o Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil levou ao Supremo Tribunal Federal contra a medida 

provisória do novo governo que retoma o voto de qualidade no Carf (Conselho Administrativo 

de Recursos Fiscais). O retorno do voto de qualidade tem sido combatido com força pelo 

meio empresarial porque devolve ao governo o voto de desempate no contencioso com a 

Receita Federal no Carf. O gesto da CNI para ser admitida como amicus curiae (amigos da 

Corte, quando alguém que não é parte na ação pede para participar e também se manifesta) 

chama a atenção porque a entidade vinha discreta nas movimentações do assunto desde o 

mês passado, quando o ministro Fernando Haddad anunciou a medida. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Decisões definitivas sobre questões tributárias perdem eficácia com decisão contrária 

do STF 

Poder Judiciário | 08/02/2023 – 19h41min 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, na quarta-feira (8), que os efeitos de 

uma decisão definitiva sobre tributos recolhidos de forma continuada perdem seus efeitos no 

momento em que a Corte se pronunciar em sentido contrário. Por maioria de votos, ficou 

definido que a perda de efeitos é imediata, sem a necessidade de ação rescisória. Em dois 

recursos extraordinários - RE 955227 (Tema 885) e RE 949297 (Tema 881), de relatoria dos 

ministros Luís Roberto Barroso e Edson Fachin, respectivamente, o colegiado, por maioria, 

também considerou que, como a situação é semelhante à criação de novo tributo, deve ser 

observada a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou, no caso das 

contribuições para a seguridade social, a anterioridade de 90 dias. Fonte: ASCOM STF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

AGU defende no Supremo constitucionalidade de medidas previstas no CPC contra 

devedores contumazes 

Poder Judiciário | 08/02/2023 – 18h24min 

 

O advogado-geral da União, Jorge Messias, defendeu em sustentação oral no 

Supremo Tribunal Federal (STF), na quarta-feira (08/02), a constitucionalidade de uma série 

de dispositivos do Código de Processo Civil (CPC) que possibilitam aos juízes a 

determinação de medidas atípicas para assegurar o efetivo cumprimento de ordens judiciais 

– especificamente a apreensão da carteira de habilitação e do passaporte, além da proibição 

de participar de concursos públicos e licitações. A atuação se dá nos autos da Ação Direta 

de Inconstitucionalidade nº 5.941, movida pelo Partido dos Trabalhadores e sob a relatoria 
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do ministro Luiz Fux. A AGU ponderou que os mecanismos questionados na ADI não atacam 

o núcleo essencial de quaisquer direitos fundamentais. Em vez disso, prestigiam o acesso 

justo, célere e efetivo à Justiça, em detrimento dos devedores reiterados. “As medidas 

atípicas não recaem sobre o corpo, não infligem dor física ao executado, tampouco intervêm 

no núcleo essencial do direito de liberdade e locomoção (...), seja pela suspensão de seu 

direito de dirigir, seja pela apreensão do passaporte. Trata-se, em verdade, de uma limitação 

adequada ao devedor contumaz que emita sinais de riquezas incompatíveis com sua 

suposta incapacidade de satisfazer o crédito”, enfatizou Jorge Messias. Fonte: ASCOM AGU 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ORÇAMENTO 

 

Distrito Federal quer investir R$ 130 milhões em TIC 

Poder Executivo | 09/02/2023 

 

A Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (Sutic), vinculada à 

Secretaria Executiva de Planejamento (Splan) revelou a intenção de construir um novo 

datacenter próprio para consolidar o armazenamento de dados. A expectativa da SUTIC é 

investir 52,6 milhões, sendo R$ 48 milhões em infraestrutuar e R$ 8,7 milhões em serviços, 

revelou o subsecretário da SUTIC, Wisney Oliveira, ao participar de reunião anual da 

Associação Brasileira de Entidades Estaduais de TIC, realizada na quarta-feira, 08/02, em 

Brasília. Não foram revelados detalhes sobre o novo datacenter- se ele ficará ou não 

hospedado no Parque Tecnológico de Brasília – BIOTIC, mas ele será próprio e terá de ter 

capacidade de cuidar de 9 petabyts de dados. Também há a intenção do GDF de comprar 

storage e soluções de backup de dados. "Precisamos cuidar das informações e essa é uma 

prioridade", afirmou Wisney Oliveira. Mas ainda não há data para a realização das licitações. 
Fonte: Convergência Digital 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Proderj dedica R$ 32 milhões à Segurança para enfrentar ataques hackers 

Poder Executivo | 08/02/2023 

 

Sem investimento em Tecnologia da Informação, Telecomunicações e 

Processamento de Dados não há como Estados fazerem uma transformação digital que 

leve, de fato, serviços de melhor qualidade para o cidadão, observa em entrevista ao 

Convergência Digital, o diretor presidente do Centro de Tecnologia de Informação e 

Comunicação do Estado do Rio de Janeiro, Proderj, Flavio Rodrigues. O Estadodo Rio de 

Janeiro, por exemplo, foi um dos pioneiros em criar uma Secretaria de Transformação 

Digital, liderada por Mauro Farias. "Nós acabamos de fazer um grande investimento em dois 

datacenters próprios ( investimentos previstos em quase R$ 20 milhões) e interconectamos 

as secretarias e autarquias com uma reede própria. A fibra óptica traz mais economicidade 

para o Estado, mas não descartamos a participação de parceiros", contou Rodrigues, que 

assumiu a presidência da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de TIC, Abep, pelo 

período 2023/2024. No estado do Rio de Janeiro - que teve a prefeitura da cidade paralisada 

por ataque hacker -  a segurança da informação tira o sono e mobiliza uma força-tarefa no 

Estado. Em 2023, o Proderj terá R$ 15 milhões para aquisição e implantação de ferramentas 

de segurança da Informação, além de outros R$ 15 milhões para compra de software e 

hardware de backupe e R$ 3 milhões para a atualização do datacenter.  Investimento em 

nuvem pública também terá um aporte de R$ 5 milhões. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Câmara dos Deputados cria mais cinco comissões permanentes 

Poder Legislativo | 09/02/2023 – 15h35min 

 

A Câmara dos Deputados aprovou a criação mais cinco comissões permanentes. A 

novidade, que eleva de 25 para 30 o número de colegiados na Casa, é resultado do 

desmembramento de comissões já existentes. O texto do projeto de Resolução 15/23, 

aprovado quarta-feira (8), foi promulgado na mesma sessão pelo presidente da Câmara, 

Arthur Lira (PP-AL). As novas comissões são as da Amazônia e dos Povos Originários e 

Tradicionais; da Saúde; do Trabalho; de Desenvolvimento Econômico; e de Comunicação. 

Segundo Arthur Lira, a nova distribuição da presidência das comissões deve ser discutida 

com as lideranças da Câmara na próxima terça-feira (14). Além de desmembrar comissões, 

a partir de 1º de março, o texto aprovado extingue os cargos comissionados dos colegiados 

antigos e os redistribui. “Nenhum cargo foi criado. Cargos foram redistribuídos”, afirmou Lira. 

Ao justificar a medida, o relator da proposta, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que 

Poder Legislativo deve buscar uma maneira de “espelhar a estrutura do Poder Executivo, a 

fim de melhor cumprir sua missão de fiscalização e controle dos atos governamentais”. Fonte: 

Agência Basil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Arthur Lira defende autonomia do Banco Central: 'Marca mundial' 

Poder Legislativo | 09/02/2023 – 14h34min 

 

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), defendeu na quinta-feira (9) a 

autonomia do Banco Central, que, na avaliação dele, é uma "marca mundial". Prevista em lei 

aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, a 

independência do Banco Central tem o objetivo de blindá-lo de pressões político-partidárias. 

"O Banco Central independente é uma marca mundial", afirmou o deputado. Arthur Lira deu 

a declaração durante entrevista em Cascavel (PR) – onde participou de uma feira 

agropecuária. O deputado alagoano afirmou também que a maioria da Câmara é contra uma 

mudança na legislação que rege a instituição. "Eu tenho a escuta, a tendência do que a 

maioria do plenário pensa em relação à independência do Banco Central, que nesse assunto 

não retroagirá [...]. O Banco Central independente foi o modelo escolhido pelo Congresso 

Nacional", acrescentou o presidente da Câmara. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lira tem pressa, mas lideranças apostam em desfecho sobre comissões após o 

carnaval 

Poder Legislativo | 09/02/2023 – 14h17min 

 

Apesar de o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ter convocado reunião para 

falar sobre as comissões permanentes na terça-feira (14), lideranças partidárias apostam 

que as negociações sobre a distribuição dos colegiados se estenderão por mais algumas 

semanas e terão um desfecho apenas após o carnaval. A expectativa é que o PL seja o 

principal obstáculo para um desfecho rápido das conversas e para um acordo entre as 

bancadas partidárias. Após ser reconduzido ao principal posto da Mesa Diretora com 

votação recorde, o alagoano pretende destravar as negociações sobre as comissões e 

conseguir fechar a distribuição dos colegiados até o final da próxima semana. O objetivo é 

fazer as instalações imediatamente após o carnaval para que as comissões “já estejam a 

todo vapor” no início de março. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Comissões mistas de medidas provisórias voltarão a funcionar 

Poder Legislativo | 09/02/2023 – 13h47min 
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As comissões mistas de medidas provisórias voltarão a funcionar após a suspensão 

dos trabalhos desde o início da pandemia. O primeiro-secretário do Senado, Rogério 

Carvalho (PT-SE), ressaltou que as MPs eram votadas pelos senadores de última hora e 

sem a possibilidade de alterá-las. Já o senador Ciro Nogueira (PP-PI) afirmou que a volta 

dos colegiados vai permitir a elaboração de um texto consensual pronto para ser votado 

pelos Plenários da Câmara e do Senado. MPs publicadas pelo então presidente Jair 

Bolsonaro, no total de 17, não serão analisadas pelas comissões mistas. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

BC tem que entender que país mudou de governo, diz líder governista na Câmara 

Poder Legislativo | 09/02/2023 – 12h50min 

 

O líder do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Câmara dos 

Deputados, José Guimarães (PT-CE), disse na quinta-feira (9) que o Banco Central precisa 

entender que o Brasil tem uma nova gestão e que há uma nova política econômica em curso 

no país. Em entrevista à CNN Brasil, Guimarães fez coro às críticas de Lula ao atual patamar 

da taxa de juros, de 13,75% ao ano, e disse considerar uma “boa ideia” chamar o presidente 

do BC, Roberto Campos Neto, para debater o tema no Congresso. Ao mesmo tempo, o líder 

disse que a independência formal do Banco Central, prevista em lei, não está em discussão. 

“A política econômica é que deve orientar os agentes econômicos e a autoridade monetária 

há que considerar isso, ela não está acima da lei, não é uma coisa apartada da realidade 

econômica do país, da realidade social”, disse o líder à emissora. Fonte: InfoMoney 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Psol pede cassação de Damares Alves por negligência com yanomamis 

Poder Legislativo | 09/02/2023 – 11h31min 

 

A bancada do Psol no Congresso Nacional protocolou na manhã da quinta-feira (9) 

no Conselho de Ética do Senado um pedido de cassação do mandato da senadora Damares 

Alves (Republicanos-DF). A legenda afirma que a ex-ministra dos Direitos Humanos é 

responsável pela crise humanitária dos povos yanomamis em Roraima. A ação afirma que a 

pasta comandada pela senadora no governo de Jair Bolsonaro (PL) ignorou alertas do 

Ministério Público Federal e de entidades internacionais sobre casos de violência contra 

indígenas. A petição afirma que Damares realizou uma política de extermínio contra os 

povos yanomamis e defendeu o garimpo ilegal. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

‘Quanto mais tempo passa, mais caro fica aprovar projetos’, diz Lula sobre formar 

base no Congresso 

Poder Executivo | 09/02/2023 – 10h35min 

 

Na primeira reunião do Conselho Político da Presidência, formado por políticos de 

partidos da base do governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) admitiu que o 

Executivo tem que buscar logo um entendimento sobre seus projetos senão fica “mais caro” 

aprovar as medidas no Legislativo. Entre 2003 e 2006, o governo petista foi acusado de 

trocar o apoio de parlamentares por repasse de dinheiro sacado na boca do caixa de um 

banco, no que ficou conhecido como o escândalo do mensalão. “Nós precisamos ser mais 

precisos, porque quanto mais a gente demora para encontrar uma solução - seja num acordo 

simples de votação de uma medida provisória, de um projeto de lei, de uma emenda 

constitucional -, quanto mais tempo passa, mais fica caro você aprovar aquelas coisas. Ou 

seja, fica muito mais crivado entre nós a desarmonia e nós não queremos desarmonia”, 

afirmou. Fonte: O Estado de S. Paulo 
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Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Boulos: Não há consenso na base do governo para revogar autonomia do BC 

Poder Legislativo | 09/02/2023 – 09h45min 

 

O líder do PSOL na Câmara, Guilherme Boulos (SP), afirmou, na quarta-feira (8), 

que não há consenso na base do governo na Casa para apoiar o projeto de lei que revoga a 

autonomia do Banco Central. Ao chegar para uma reunião na liderança do governo na 

Câmara, o deputado disse, contudo, que pedirá aos partidos da base que assinem o 

requerimento do PSOL para convidar o presidente do BC, Roberto Campos Neto, a ir ao 

Congresso explicar a condução da política monetária. O PL de revogação da autonomia do 

BC foi anunciado na quarta (8) pelo PSOL, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

intensificar as críticas ao nível da taxa básica de juros, a Selic, mantida em 13,75% pelo 

Comitê de Política Monetária (Copom) na semana passada. Depois de uma reunião do 

Conselho Político do governo na quinta (09), o ministro da Secretaria de Relações 

Institucionais, Alexandre Padilha, disse que não há no governo nenhuma ação para mudar a 

lei de autonomia do BC e que Lula quer apenas fazer o debate sobre a taxa de juros. Fonte: 

InfoMoney 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Vamos buscar criar pontes entre Lula e Campos Neto, diz Pacheco 

Poder Legislativo | 08/02/2023 – 23h35min 

 

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou na 4ª feira 

(8.fev.2023) que buscará uma reunião entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o chefe do 

Banco Central, Roberto Campos Neto, para compatibilizar a autonomia da autarquia com o 

combate à fome e à miséria. “É um avanço, uma autonomia que afasta critérios políticos de 

algo que tem um aspecto técnico muito forte, que é o Banco Central”, afirmou o senador a 

jornalistas. Pacheco disse que tanto Campos Neto quanto Lula têm boa intenção e, “quando 

homens de boa intenção se reúnem, os problemas se resolvem”. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Líderes petistas apoiam convite de Campos Neto na Câmara 

Poder Legislativo | 08/02/2023 – 21h32min 

 

Os líderes do governo e do PT na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE) 

e Zeca Dirceu (PT-PR), disseram na 4ª feira (8.fev.2023) que apoiarão o convite feito ao 

presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto, para dar explicações sobre a 

política monetária adotada por sua gestão. A iniciativa é do líder do Psol, Guilherme Boulos 

(SP), que está coletando assinaturas para um requerimento de urgência. Se for aprovado, 

permitirá que o convite seja analisado diretamente no plenário. Na saída da reunião de 

líderes da base de apoio do governo, Guimarães e Dirceu afirmaram que assinarão o pedido. 

O líder do PT disse que considera o convite “trivial” e que, para ele, é natural uma autoridade 

ir à Câmara debater temas de sua área. A ideia seria votar a urgência já na próxima 3ª feira 

(14.fev) e abrir caminho para o convite a Campos Neto. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ato conjunto da Câmara e do Senado vai regular tramitação das medidas provisórias, 

diz Lira 

Poder Legislativo | 08/02/2023 – 19h18min 

 

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que um ato 

conjunto dos presidentes da Câmara e do Senado vai definir o retorno das comissões mistas 
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de análise de medidas provisórias. "As Mesas Diretoras da Câmara e do Senado se reunirão 

e decidirão em conjunto se e quando haverá mudança da forma de votação das medidas 

provisórias", disse. A afirmação foi feita em resposta a um questionamento do deputado 

Mendonça Filho, que mencionou uma notícia segundo a qual o presidente do Senado, 

Rodrigo Pacheco, havia determinado o retorno das comissões mistas. Lira afirmou que essa 

informação era falsa. "Não há ato da Mesa do Senado e não pode ser unilateral. Isso foi 

divulgado pela imprensa sem muito cuidado e de forma açodada", disse. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Pressão ideológica atrapalha futura CPI dos atos golpistas e preocupa autora do 

pedido 

Poder Legislativo | 08/02/2023 – 18h35min 

 

Um mês depois dos atos golpistas de 8 de janeiro, quando vândalos invadiram e 

depredaram as sedes dos três poderes da República exigindo um golpe militar para anular 

as eleições, a senadora Soraya Thronicke (União-MS) se prepara para a leitura em plenário, 

por parte do presidente Rodrigo Pacheco (PSD-MG) de seu requerimento que dará início à 

CPI que investigará os autores intelectuais dos ataques. Os trabalhos, porém, já contam com 

um obstáculo antes mesmo de começar: a senadora teme o impacto da pressão ideológica 

pela sua instauração. Se no primeiro momento após os ataques a credibilidade da oposição 

nas duas casas do Congresso Nacional saiu abalada graças aos laços de grande parte de 

seus parlamentares com o ex-presidente Jair Bolsonaro, mais tarde estes passaram a ser 

explorados na construção de narrativas. Em meio às acusações do governo de omissão por 

parte de oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) para conter os vândalos, 

senadores e deputados bolsonaristas tentaram depositar a culpa em uma suposta 

negligência do ministro da justiça, Flávio Dino, no comando da Força Nacional de Segurança 

no dia dos atos. Fonte: Congresso em Foco 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Presidente do Banco do Brics pode deixar cargo e integrar equipe de Tarcísio em SP 

Poder Executivo | 08/02/2023 – 17h26min 

 

Na presidência do Banco do Brics desde 2020, indicado pelo então presidente Jair 

Bolsonaro, o economista e diplomata Marcos Troyjo pode renunciar ao mandato, que ainda 

tem dois anos pela frente. Um possível destino para ele é a equipe do governador de São 

Paulo, Tarcísio de Freitas. A troca no comando da instituição está em discussão, segundo 

informam fontes próximas ao tema. Porém, não há definição. Troyjo foi secretário de 

Comércio Exterior e Assuntos Internacionais na primeira formação do time do Ministério da 

Economia comandado por Paulo Guedes. Em 2020, foi para a presidência do Banco do 

Brics, onde o comando é exercido pelos países sócios em sistema de rodízio. Fonte: Valor 

Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PDT mira recondução à presidência da CCT na Câmara 

Poder Legislativo | 08/02/2023 

 

A presidência da Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) da Câmara pode ficar 

nas mãos do PDT na legislatura iniciada neste ano de 2023. O partido tenta a vaga 

apostando em reeleição. Conforme resolução em discussão pelo Plenário da Câmara na 

quarta-feira, 8, a CCT pode ser desmembrada, com Comunicação passando a ser tratada 

em colegiado específico. A redistribuição das matérias não foi detalhada pela Casa até a 

última atualização desta reportagem. O principal cotado pelo PDT é o veterano Felix 

Mendonça Júnior (BA), em seu 4° mandato e que esteve à frente da CCT nos últimos quatro 
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anos (saiba mais abaixo). Embora as articulações já estejam ocorrendo, a instalação e 

eleição nas comissões estão previstas para depois do feriado de Carnaval. Além da CCT, o 

PDT também tenta o posto na Comissão do Meio ambiente, indicando a deputada Duda 

Salabert (MG), que está em seu primeiro mandato. Fonte: TeleSíntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

RELAÇÕES EXTERIORES 

 

Lula deve fazer ao menos mais 5 viagens internacionais em 2023 

Poder Executivo | 09/02/2023 – 12h47min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que embarcou na quinta-feira (9) para os 

Estados Unidos, estuda fazer ao menos mais 5 viagens para o exterior ainda neste ano. 

Estão no radar: China – em março, ainda sem dia certo; Portugal – em abril, provavelmente 

entre os dias 22, 23 e 24; África – provavelmente em maio, mas ainda não há definição nem 

sobre os países. África do Sul e Angola são destinos possíveis; Índia – cúpula do G20 no 

país asiático em setembro; ONU– assembleia geral da organização. Nos Estados Unidos, 

também em setembro. As viagens internacionais são parte importante da forma como Lula 

tem feito política. Ele busca reinserir o Brasil na comunidade internacional depois de o país 

ter um período de isolamento com Jair Bolsonaro (PL). Alguns pontos centrais da campanha 

eleitoral que levou o hoje presidente de volta ao Palácio do Planalto, como defesa do meio-

ambiente, têm forte apelo entre países desenvolvidos. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Acordo Mercosul-UE pode demorar para sair, diz embaixador do Brasil em Portugal 

Poder Executivo | 08/02/2023 – 19h20min 

 

"Infelizmente, apesar do marco positivo da conclusão das negociações em 2019 e do 

estágio avançado do processo de revisão legal do acordo, ainda não há perspectiva clara a 

respeito de quando será possível proceder à sua assinatura e dar início ao processo de 

ratificação", disse o embaixador em evento do grupo Lide em Lisboa. Carneiro afirmou que a 

ratificação é um tema complexo, que demanda discussões aprofundadas na União Europeia. 

Na semana passada, em visita ao Brasil, o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, disse 

que o acordo é de interesse de ambas as regiões. Lula também vem falando sobre a 

necessidade de avançar com o acordo, como no encontro com o presidente do Uruguai, Luis 

Lacalle Pou, no último dia 25. O embaixador afirmou que se entrar em vigor, poderá ampliar 

as exportações brasileiras para a Europaem até US$ 100 bilhões em 15 anos, além de atrair 

investimentos da ordem de US$ 113 bilhões de dólares ao Brasil. Fonte: Portal do Agronegócio 
Leia mais 
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SAÚDE 

 

Ana Estela Haddad: “precisamos pensar uma saúde mais conectada” 

Poder Executivo | 09/02/2023 – 15h03min 

 

Para a secretária de Informação e Saúde Digital (Seidigi/MS), Ana Estela Haddad, 

na era da informação, é impensável deixar os serviços de saúde fora das ferramentas 

tecnológicas. Ela chamou a atenção para o tema durante o talk show Health Day 2023, 

promovido pelo Youtube Brasil, na quinta-feira (9). “Estamos imersos numa cultura digital e 

cognitiva, então a saúde acaba vindo no bojo desse mundo. Precisamos pensar uma saúde 

mais conectada”, disse Ana Estela. Na oportunidade, a secretária debateu o aumento da 

demanda por conectividade, telessaúde e compartilhamento de dados no Sistema Único de 

Saúde (SUS). No encontro, a titular da Saúde Digital também tratou dos desafios que a 
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pandemia impôs ao Brasil, especialmente no campo dos atendimentos e serviços médicos 

on-line. “Na pandemia, muitas pessoas que tinham resistência quanto aos processos a 

distância acabaram experimentando o uso por uma necessidade, já que muitos 

atendimentos ficaram represados”, explicou. Ela acrescentou que, com a saúde digital, 

houve a possibilidade de trabalhar em prontuários eletrônicos, por exemplo, mas que há 

muito a ser aperfeiçoado. Fonte: ASCOM MS 
Leia mais 
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TRABALHISTA 

 

Previdência Social propõe criação de fórum setorial com INSS, Dataprev, OAB e DPU 

Poder Executivo | 09/02/2023 – 10h14min 

 

O Ministério da Previdência Social propôs na quarta-feira (8), em Brasília (DF), a 

criação de um fórum setorial com INSS, Dataprev, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e 

Defensoria Pública da União (DPU) para o desenvolvimento de soluções integradas para 

aprimorar o suporte aos mais de 37 milhões de beneficiários, incluindo aposentados e 

pensionistas. Em discussão com membros do Conselho Federal da OAB, o ministro Carlos 

Lupi apresentou a sugestão de instalação do grupo de trabalho interinstitucional como uma 

das ações prioritárias que estão sendo estruturadas pela pasta para qualificar o acesso aos 

direitos previdenciários em todo o país. “Buscamos sempre estreitar a relação com 

instituições que têm, na sua essência, o compromisso de garantir a cidadania dos milhões de 

brasileiros em cada parte da nossa nação”, explicou. Para a presidente da Comissão 

Especial de Direito Previdenciário da OAB, Gisele Kravchychyn, a iniciativa permitirá, com a 

apresentação e discussão de temas específicos, ganhos efetivos para os serviços 

previdenciários. “É a construção, com a cooperação de todos, para buscar soluções e fazer a 

diferença na vida do cidadão”, disse. Fonte: ASCOM MPS 
Leia mais 
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