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DESTAQUES 

 

Padilha indica que não haverá MP para responsabilizar big techs 
Poder Executivo | 09/02/2023 – 18h30min 

 

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, indicou na quinta-feira (9) 

que o governo não deverá editar uma MP (Medida Provisória) para responsabilizar redes 

sociais pela retirada de conteúdo considerado ilícito. Em vez disso, o Executivo deve agir 

para contemplar a ideia no projeto de lei das fake news, já aprovado pelo Senado e em 

tramitação na Câmara. O movimento agrada o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). 

Além disso, o relator da proposta na Casa é um deputado aliado do Planalto: Orlando Silva 

(PCdoB-SP). Ele tem o poder de alterar o texto da proposta e incluir as demandas do 

governo antes de submetê-las a votação. A proposta foi elaborada pelo ministro da Justiça, 

Flávio Dino, a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Como mostrou o 

Poder360, o tema ainda passa por uma avaliação política do Planalto. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Presidente Lula pede eficácia imediata a novo decreto sobre alíquotas do PIS/Cofins 

Poder Judiciário | 09/02/2023 – 16h51min 

 

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ajuizou no Supremo Tribunal 

Federal (STF) a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 84 para garantir a 

legitimidade e a eficácia imediata de decreto sobre os valores das alíquotas de contribuição 

para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público 

(PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).  Em 

30/12/2022, o então vice-presidente da República, Hamilton Mourão, no exercício da 

Presidência, promulgou o Decreto 11.322/2022, que reduziu pela metade as alíquotas do 

PIS/Pasep e da Cofins sobre receitas financeiras de pessoas jurídicas sujeitas ao regime de 
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apuração não cumulativa (de 0,65% para 0,33% e de 4% para 2%, respectivamente). A 

norma estabelecia a data de vigor a partir de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 

1º/1/2023. Em 1º de janeiro, Lula editou o Decreto 11.374/2023, que revoga a norma de 

dezembro, com aplicação a partir de sua publicação. Na ação, ele defende que não haveria 

violação do princípio de anterioridade nonagesimal, que prevê prazo de 90 dias para que a 

alteração tributária passe a fazer efeito, porque a nova norma retomaria os valores previstos 

no Decreto 8.426/2015, em vigor até a edição do decreto de dezembro. O presidente 

argumenta que a norma de 2022 foi promulgado nos dias finais do governo anterior, sem 

comunicação à equipe de transição. Aponta, ainda, uma significativa renúncia de receita, 

com impacto orçamentário-financeiro negativo estimado pela Receita Federal em R$ 5,8 

bilhões neste ano. Fonte: ASCOM STF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Pela primeira vez no país, produtor compra trator com moeda digital lastreada em 

grãos 

Mercado | 10/02/2023 – 15h09min 

 

Pela primeira vez no país, um produtor rural comprou uma máquina agrícola e usou 

criptomoedas lastreadas em grãos como parte do pagamento. A transação acontece esta 

semana, no Show Rural Coopavel, feira realizada em Cascavel (PR). O Banco CNH 

Industrial e a Agrotoken, de tokenização de commodities agrícolas, ajudaram o goiano 

Wagner Cruvinel a transformar grãos em ativos digitais. Com eles, o agricultor adquiriu um 

novo trator T8, da New Holland — uma das marcas da CNH Industrial. Uma máquina nova 

dessas custa mais de R$ 1 milhão. Eduardo Kerbauy, vice-presidente da New Holland 

Agriculture para a América Latina, afirmou que foi um marco para a agricultura brasileira. 

“Vivemos em um mundo em constante transformação e o campo não é exceção. A economia 

digital já faz parte de nossas vidas", disse. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Mudança no Twitter cria dificuldade para pesquisadores com extração e análise de 

dados 
Mercado | 10/02/2023 – 12h 

 

Depois de um vai e volta, o Twitter anunciou na quarta-feira (8) mudanças nas 

políticas de seu sistema usado por programas de terceiros para se conectar à plataforma. Se 

ninguém mudar de ideia novamente até lá, a atualização passa a valer na segunda-feira 

(13). O serviço em questão chama-se API (sigla em inglês para interface para programação 

de aplicações). É uma ferramenta comum, principalmente em grandes sites, e permite que 

qualquer programador crie sistemas para interagir com a plataforma. Com ela, é possível, 

por exemplo, extrair postagens em massa, criar robôs para compartilhar conteúdos 

automaticamente ou usar a conta da rede social para fazer login em outros serviços sem se 

cadastrar. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

5G no agronegócio deve garantir informações da produção rural cada vez mais rápido 
Mercado | 10/02/2023  

 

Com o agronegócio se firmando como um dos segmentos mais expressivos na 

economia nacional, produtores rurais, que têm como característica própria a busca por 

novidades tecnológicas, têm enxergado com bons olhos a chegada cada vez mais próxima 

da internet 5G. De acordo com o gerente técnico da Fibracem, indústria brasileira 
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especializada no setor de comunicação óptica, Sebastião Rezende, a velocidade nas 

respostas entre equipamentos conectados à internet, inclusive em áreas operacionais, como 

os ambientes de criação de animais e agricultura, são fatores que tem deixado os 

profissionais do agronegócio esperançosos com a possibilidade da chegada do 5G. “Com 

isso, todas as informações importantes da produção poderão ser coletadas, processadas e 

repassadas a uma central de dados, com muito mais celeridade e precisão. E isso irá 

contribuir bastante para agilizar uma tomada de decisão ainda mais assertiva pelo produtor”, 

ressalta o especialista. Fonte: Portal do Agronegócio 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Internet puxa serviços de TICs em 2022, telecom cai 6,7% 
Mercado | 10/02/2023  

 

Com o avanço de 3,1% do volume de serviços, de novembro para dezembro, o 

acumulado no ano de 2022 foi de crescimento de 8,3%, com quatro das cinco atividades de 

divulgação apontando taxas positivas e crescimento em 62,7% dos 166 tipos de serviços 

investigados. A contribuição positiva mais importante ficou com o ramo de transportes, 

serviços auxiliares aos transportes e correio (13,3%). Os demais avanços vieram de serviços 

profissionais, administrativos e complementares (7,7%); de prestados às famílias (24,0%); e 

de informação e comunicação (3,3%). No campo de informação e comunicação, o IBGE 

aponta que o desempenho positivo é explicado, principalmente, por portais, provedores de 

conteúdo e outros serviços de informação na Internet; tratamentos de dados, provedores de 

serviços de aplicação e serviços de hospedagem na Internet; consultoria em tecnologia da 

informação; desenvolvimento e licenciamento de softwares.  Fonte: Conv ergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Pesquisa da Unicamp desenvolve dispositivo para proteger fibras ópticas e impedir 

degradação 

Mercado | 10/02/2023  

 

Um grupo de cinco pesquisadores do Instituto de Física “Gleb Wataghin” (IFGW -

Unicamp) desenvolveu um dispositivo para encapsular as fibras e dar a fibra ótica mais 

robustez. Conforme o pós-doutorando em física Jonas Henrique Osório explicou ao portal 

Inova Unicamp, o encapsulamento atua a fragilidade, porque se coloca essa fibra dentro de 

uma cápsula e essa cápsula ainda pode ser permeável ao gás. Do ponto de vista da fibra, 

ela está protegida, segundo um dos inventores. A cápsula é feita de material polimérico e 

impressa em uma impressora 3D que, segundo o pesquisador, por serem estruturas de uso 

comercial, tornam a invenção barata e de fácil acesso. Ele diz que são materiais muito 

baratos. A fibra óptica é produzida em quilômetros por dia, custa centavos de dólar por 

metro.  Fonte: ABRANET 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Google confirma que fez demissões no Brasil na sexta-feira (10) 

Mercado | 09/02/2023 – 13h13min 

 

O Google realizou demissões na sua operação brasileira na sexta-feira (10), dentro 

do contexto do corte de 12 mil empregos anunciados pela Alphabet em janeiro. Ao Valor, a 

empresa confirmou que os cortes fazem parte do plano global de demissões da companhia. 

A companhia não divulgou a quantidade de funcionários demitidos. No último dia 20 de 

janeiro, a empresa divulgou que os cortes afetariam 6% da sua força de trabalho em um 

movimento global de redução de custos. Segundo o site “Bloomberg Linea,” os cortes no 

Brasil aconteceram em pelo menos duas áreas, na equipe comercial para grandes empresas 

e na do aplicativo Waze. Fonte: Valor Econômico 
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Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Anatel define ações de bloqueio a caixas TV box irregulares 
Poder Executivo | 09/02/2023 

 

A Anatel anunciou na quinta, dia 9, o plano de combate a decodificadores de TV do 

tipo TV box, IPTV e smart TV box que deem acesso ilegal a conteúdos protegidos por direito. 

Basicamente, a ação da Anatel será deflagrada a partir da análise da agência de denúncias 

sobre as infração. A partir da denúncia um grupo de trabalho valida a necessidade de 

bloqueio, e a partir daí a agência determinará o bloqueio nacional dos endereços de IP que 

estão sendo utilizados para a distribuição das chaves que permitem o funcionamento das 

caixas e acesso aos conteúdos. A agência já recebeu uma primeira denúncia e as primeiras 

determinações de bloqueio devem acontecer nos próximos dias. A base legal que a Anatel 

encontrou para fundamentar o combate às TV boxes não homologadas é a seguinte: – Uso 

de equipamento não-homologado na rede de telecom. Pela Lei Geral de Telecomunicações, 

pode ser vedada a conexão na rede de equipamentos desse tipo. A agência já faz isso com 

celulares clandestinos, e não é novidade, portanto. Fonte: TelaViv a 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Estados usam pouco o Gov.br e governo federal quer parceria com as Prods 

Poder Executivo | 09/02/2023  

 

O governo federal se reuniu com empresas estaduais de processamento de dados 

em Brasília, na quinta-feira 09/02, e destacou a necessidade de fortalecer parcerias para 

disseminar o uso das ferramentas e serviços disponíveis a estados e municípios na 

plataforma Gov.br. Como apontou a diretora de Difusão e Avaliação de Serviços Públicos 

Digitais, Loyane Tavares, em que pese a adesão à Rede Gov.br por 25 estados – São Paulo 

e Maranhão estão em processo de adesão – alguns serviços ainda têm baixa procura, 

apesar de estarem à disposição de forma gratuita. “A ideia da Rede é a difusão dos 

princípios de governo digital. Já são 25 estados e 168 municípios, sendo 18 capitais, que 

correspondem a mais de 30% da população. Tem potencial enorme para crescer, e não 

apenas em termos de adesões, mas de ações efetivas. Temos ferramentas do Gov.br sem 

custos. Em alguns casos, como o balcão de abertura de empresas, tem adesão de todos os 

estados, assim como a assinatura eletrônica. Mas outros serviços ainda são pouco 

utilizados. O login Gov.br está em apenas 12. A prova de vida, apenas 3”, disse. Fonte: 

Conv ergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Golpe da Compra Confirmada cresce 75% e lidera as fraudes no mercado digital em 

2022 
Mercado | 09/02/2023  

 

A internet é cada vez mais presente na vida dos brasileiros, mas junto com as 

facilidades do mundo digital, aumentam também as possibilidades de golpes. A OLX, uma 

das maiores plataformas de compra e venda online do país, e o AllowMe, plataforma de 

prevenção à fraude e proteção de identidades digitais, mapearam as principais fraudes e 

dados sobre golpes no Brasil em 2022. O estudo aponta que o Golpe da Compra Confirmada 

lidera a lista, com 57% dos casos e um aumento de 75% em relação a 2021. Falso Anúncio 

está em segundo lugar, com 37% dos casos e aumento de 52% em relação ao ano anterior. 

Roubo de Dados fecha a lista em terceiro lugar, com 6%Apesar do baixo percentual, em 

2022 ocorreu uma tentativa de roubo de contas por minuto. Fonte: TI Inside 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

Grupo de trabalho vai discutir reforma tributária por 60 a 90 dias, diz Lira  
Poder Legislativo | 10/02/2023 – 15h50min 

 

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou na sexta (10) que o grupo de 

trabalho da reforma tributária deve se debruçar sobre o tema entre 60 e 90 dias. Ele acredita 

ser possível debater o projeto entre abril e maio. O alagoano sinalizou ainda que o 

calendário desejado pelo governo, de aprovar mudanças no sistema tributário ainda no 

primeiro semestre, pode ser alcançado. “O grupo de trabalho [da reforma tributária] vai 

trabalhar a princípio de 60 a 90 dias, o que dará toda a possibilidade do governo trabalhar 

sua base e confeccionar apoios partidários na Câmara e no Senado para que ao final, 

meados de abril ou maio a gente possa ter a oportunidade de debater o tema”, disse Lira a 

jornalistas na feira de Rochas “Vitória Stone Fair”, no Espírito Santo. “Vamos trabalhar nesse 

intuito [para aprovar reforma tributária ainda no primeiro semestre]”, completou. Na quinta 

(09), o coordenador do grupo de trabalho, deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), destacou 

que um parecer deveria ser apresentado até meados de maio. O relator do grupo é o 

deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Na reforma tributária, todos só olham “para o umbigo”, diz Lira  

Poder Legislativo | 10/02/2023 – 13h22min 

 

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse na sexta-feira 

(10) ser preciso avançar para além de interesses individuais no debate da reforma tributária. 

Segundo ele, cada setor só olha “para o [próprio] umbigo” no tema. “Nós vamos para uma 

luta de travar a discussão de novo da reforma tributária e, quando se fala em reforma 

tributária, cada setor olha para o umbigo e quer a reforma tributária que melhor lhe convir”, 

declarou em visita a Vitória, no Espírito Santo. Segundo ele, a Câmara e o Senado 

enfrentam versões sobre os temas que não ajudam o Brasil a se desenvolver, mas disse que 

ouvirá Estados, municípios e a União para fazer a reforma tributária possível. “Se não for a 

ideal, 1 passo, 2, 3 ou 4 têm que ser dados para que a gente saia desse emaranhado de 3, 

4, 5 mil resoluções”, afirmou. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Governo começa a mobilizar prefeitos e governadores por reforma tributária  
Poder Executivo | 10/02/2023 – 08h50min 

 

O governo Lula começou a mobilizar governadores e prefeitos para a reforma 

tributária. Em reunião nesta semana, o ministro Fernando Haddad (Fazenda) enfatizou aos 

governadores que as mudanças serão aplicadas em um longo período de transição, de 50 

anos, sem perdas para os atuais mandatários. O ex-prefeito de Campinas Jonas Donizette 

(PSB-SP), que liderou a Frente Nacional dos Prefeitos, foi escalado para abrir diálogo com 

gestores municipais. Hoje vice-líder do governo na Câmara, ele tem a missão de engajar os 

prefeitos. Eles são refratários à reforma, uma vez que, dos 25% da carga tributária do novo 

imposto único a ser criado sobre o consumo, os municípios teriam direito a apenas 2% . Fonte: 

O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Nova norma regulamenta critério de julgamento por técnica e preço em licitações 

eletrônicas 
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Poder Executivo | 09/02/2023 – 17h05min 

 

Na quinta-feira (9/02), foi publicada, no Diário Oficial da União, a Instrução Normativa 

do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que dispõe sobre a licitação 

pelo critério de julgamento por técnica e preço, na forma eletrônica, no âmbito da 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. A IN é a 32ª norma que 

regulamenta a nova lei de licitações e contratos (Lei 14.133/21), que em abril de 2023 será a 

única a viger no país sobre o tema. A nova lei de licitações determina o uso do formato 

eletrônico nos certames de compras públicas. Desse modo, a Instrução Normativa publicada 

hoje detalha trâmites específicos adaptados ao novo modo, seguindo a premissa de 

transformação digital dos processos para ampliar eficiência e transparência da 

Administração Pública. De acordo com a Instrução Normativa, o critério de julgamento por 

técnica e preço será utilizado nas modalidades de concorrência ou na fase competitiva do 

diálogo competitivo. Fonte: ASCOM MGI 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Compartilhamento de dados entre INPI e escritórios internacionais acelera análise  
Poder Executivo | 09/02/2023 – 11h09min 

 

Desde o fim de 2019 até 2022, a fila de pedidos de patentes pendentes de análise 

no Brasil encurtou em 90%, segundo o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). 

Para colocar em prática o plano de “combate ao backlog”, o instituto começou a trabalhar de 

forma mais integrada aos escritórios internacionais de patentes. Com isso, o INPI passou a 

utilizar mais as informações dos órgãos de outros países quando se depara com um pedido 

de registro de patente que já foi feito fora do Brasil. Alexandre Dantas Rodrigues, diretor 

substituto de patentes do INPI, afirma que a medida, que tem sido exitosa, foi feita para 

evitar o “retrabalho”. E destaca que a independência dos técnicos do INPI para fazer a 

análise segue soberana. Na prática, quando um escritório estrangeiro defere ou indefere um 

pedido de patente, os documentos que motivaram a decisão são publicados. Entre eles está, 

por exemplo, a informação de que aquela patente solicitada era ou não inédita. O que o INPI 

passou a fazer foi, ao se deparar com um pedido, buscar se outros países já decidiram sobre 

ele e o que há de informação sobre essa solicitação. Fonte: JOTA 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

CGU quer chegar a acordo com ANPD para resolver conflitos entre LGPD e LAI 

Poder Executivo | 09/02/2023 – 07h 

 

O ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinícius Marques de Carvalho, 

pretende se reunir com o diretor-presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados 

(ANPD), Waldemar Gonçalves, para iniciar tratativas de resolução de conflitos na 

interpretação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) por servidores públicos, o que tem 

impedido o cumprimento da Lei de Acesso à Informação (LAI).  O objetivo é construir um 

acordo para facilitar a divulgação de informações solicitadas aos órgãos federais, 

especialmente a partir da revisão de sigilos decretados no governo Jair Bolsonaro (PL). A 

CGU defende a publicidade de informações e vê exagero na interpretação da LGPD no ato 

de decreto do sigilo. “Todo mundo se escora na LGPD para não dar informação”, disse 

Carvalho ao JOTA. Segundo o ministro, por vezes, servidores públicos decretam sigilo de 

informações simples, como o nome de pessoas envolvidas em atos administrativos. O 

objetivo de Carvalho é criar um manual para todos os servidores, definindo com clareza 

quando decretar sigilo. A partir daí, casos sensíveis passariam a ser analisados 

individualmente por mais de um servidor ou órgão. Fonte: JOTA 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Carf suspende novamente sessões de julgamento 
Poder Executivo | 10/02/2023 – 15h44min 

 

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) suspendeu as sessões de 

julgamento previstas para a próxima semana. O órgão já tinha suspendido as sessões 

previstas para esta semana, após ter dado início aos julgamentos de 2023 no dia 8 de 

fevereiro. Na primeira suspensão, o órgão informou que existiam tratativas entre membros 

dos três Poderes e representantes do setor privado com relação à Medida Provisória nº 

1.160, de 2023, na busca de uma solução negociada para o voto de qualidade no Carf. Essa 

MP instituiu a volta do voto de qualidade, pelo qual sempre um representante do Fisco 

desempata os julgamentos. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Batalha pela meta de inflação cobra preço nos mercados 

Mercado | 10/02/2023 – 14h36min 

 

Os investidores estão alarmados com a escalada da disputa pelas metas de inflação 

do Brasil – e apostam que a busca do governo por dinheiro mais barato vai sair pela culatra. 

Os mercados de ações cederam enquanto o dólar avançou na quinta-feira, depois que a 

Bloomberg News informou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pressiona 

por uma revisão antecipada das metas de inflação, com a intenção de aumentá-las. Lula, 

que assumiu o cargo apenas no mês passado, passou as últimas semanas protestando 

contra a taxa de juros de 13,75% — a mais alta em seis anos — e contra a autonomia do 

Banco Central conquistada na lei há apenas dois anos. O presidente quer aumentar os 

gastos públicos para dar o pontapé inicial em uma economia que ainda patina. Mas, na 

verdade, desde que Lula começou sua campanha de críticas, o mundo financeiro brasileiro 

passou a apostar em juros altos por mais tempo. Economistas consultados pelo BC adiaram 

em dois meses a previsão para o início do ciclo de afrouxamento monetário, para novembro. 

Alguns bancos de Wall Street estão ainda mais pessimistas, com o Credit Suisse Group AG 

prevendo o primeiro corte de juros apenas no terceiro trimestre do ano que vem. Assim, as 

críticas à autoridade monetária por manter as taxas muito altas podem sair pela culatra — e, 

em vez disso, “aumentar o obstáculo” para o BC começar a baixá-las, diz Adriana Dupita, da 

Bloomberg Economics. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Desempenho na agenda ESG é insuficiente, mostra Observatório 2030, do Pacto 

Global ONU Brasil 
Mercado | 10/02/2023 – 13h43min 

 

O Pacto Global da ONU no Brasil acaba de divulgar a nova edição do Observatório 

2030, com a análise de 82 empresas de capital aberto que reportam seus resultados nos 

padrões do Global Reporting Initiative (GRI), e os resultados não são muito animadores em 

capítulos importantes da agenda ESG (da sigla em inglês para responsabilidade ambiental, 

social e de governança). Apesar do discurso de combate às mudanças climáticas no setor 

empresarial, por exemplo, apenas duas têm suas metas para mitigação de emissão de 

gases aprovada pela Science-Based Targets initiative (SBTi), e menos da metade das 82 

companhias tem algum tipo de estratégia estabelecida. A maior parte das organizações, 35 

delas, concentra suas ações no Escopo 1 (que trata das emissões de gases do efeito estufa 

pela própria companhia); outras 29 estão cuidando também do Escopo 2 (cujas emissões 

derivam dos recursos utilizados pela companhia para sua produção); e apenas 12 

organizações trabalham para a redução das emissões no Escopo 3 (geradas por terceiros, 
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como fornecedores). Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Bradesco diminui crédito para pessoas físicas e pequenas empresas após 'lição 

aprendida' na pandemia 

Mercado | 10/02/2023 – 12h23min 

 

Os empréstimos concedidos a pessoas físicas, especialmente de baixa renda, e a 

micro e pequenas empresas parece ser uma preocupação maior para o Bradesco que o 

caso Americanas. É o que mostram os números e as declarações dadas pelo presidente do 

banco, Octavio de Lazari Júnior. Os resultados do quarto trimestre de 2022 foram bastante 

impactados pela provisão de R$ 4,8 bilhões feita pelo Bradesco para se proteger das dívidas 

da Americanas, que resultou no menor lucro líquido trimestral desde o período entre julho e 

setembro de 2006, segundo levantamento do TradeMap. No entanto, em teleconferênc ia 

com a imprensa realizada na sexta-feira (10), Lazari mostrou que, já no final do ano 

passado, as concessões de empréstimos para pessoas físicas e empresas de menor porte 

caíram 16% e 18% em relação ao quarto trimestre de 2022, respectivamente. Para 

companhias de médio e grande porte, a concessão aumentou 22%, na mesma base de 

comparação. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Quando o Desenrola estiver pronto, é natural que todo mercado entre, diz presidente 

do Bradesco 

Mercado | 10/02/2023 – 11h19min 

 

O presidente do Bradesco, Octavio de Lazari Junior, afirmou que quando o programa 

Desenrola estiver pronto, é natural que todo o mercado participe. O modelo está sendo 

desenvolvido pelo Ministério da Fazenda e visa conceder condições de renegociação para 

pessoas inadimplentes de baixa renda. O Desenrola, no entanto, tem encontrado 

dificuldades para ser colocado de pé. Um dos pontos é a formatação do Fundo Garantidor 

que vai conferir às bases ao programa. Nesta semana, a presidente da Caixa Econômica 

Federal, Rita Serrano, disse que há pontos no formato que talvez precisem passar pelo 

Congresso Nacional. Lazari disse que ainda não sabe como o fundo garantidor vai funcionar, 

e destacou que 75% da dívida das pessoas não são bancárias, sendo que só 25% são com 

bancos. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Serviços mostram ‘perda de dinamismo’ em resultados acumulados, diz IBGE 

Poder Executivo | 10/02/2023 – 11h07min 

 

A evolução trimestral da economia de serviços, na Pesquisa Mensal de Serviços 

(PMS), mostrou taxas menores de crescimento até término de 2022. A informação é de Luiz 

Almeida, pesquisador do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O especialista 

admitiu ainda que a evolução em 12 meses da economia do setor também mostra taxas 

menores e “perda de dinamismo”. “Podemos estar chegando a nível de estabilização de 

crescimento em 12 meses”, afirmou ele. Em dezembro, a economia de serviços mostrou 

patamar recorde da PMS, iniciada em 2011. No quarto trimestre de 2022, a economia de 

serviços subiu 7,3% ante igual trimestre em 2021. Na mesma comparação com igual 

trimestre de ano anterior, houve aumentos mais intensos, de 8,1% no terceiro trimestre de 

2022; de 8,3% no segundo trimestre de 2022; e de 9,5% no primeiro trimestre do ano 

passado. O especialista comentou ainda que a taxa acumulada em 12 meses da atividade 

de serviços, na PMS, passou de 8,7% em novembro para 8,3% em dezembro do ano 

passado. Fonte: Valor Econômico 
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Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Serviços fecham 2022 com alta de 8,3%, diz IBGE 
Poder Executivo | 10/02/2023 – 09h46min 

 

O volume de serviços cresceu pelo 2º ano consecutivo em 2022, com alta de 8,3% 

na taxa anual. Os dados são Pesquisa Mensal de Serviços divulgada na sexta-feira (10) pelo 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Eis a íntegra dos dados. Em dezembro 

de 2022, a alta foi de 3,1%, na comparação com mês anterior. Com o resultado, o setor 

superou o patamar recorde da série histórica, iniciada em 2011. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Elevação da meta de inflação para 2023 deve ser aprovada neste mês com apoio de 

Campos Neto 
Poder Executivo | 10/02/2023 – 07h17min 

 

O governo Luiz Inácio Lula da Silva pretende mudar a meta de inflação já para este 

ano – e conta com o apoio do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto,  relataram 

ao blog duas fontes graduadas que participam das conversas. A alteração pode ser 

concluída já na próxima quinta-feira (16), quando deve se reunir o Conselho Monetário 

Nacional (CMN). O colegiado é composto pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad; do 

Planejamento, Simone Tebet, e pelo próprio Campos Neto. A meta de inflação para este ano 

é de 3,25% e, para os próximos dois anos, de 3%. A sugestão até o momento é elevar para 

3,5% - o que traria mais impacto para o próximo ano. Em junho, o CMN definirá a meta de 

inflação para 2026, fechando os 4 anos do governo Lula. Quando muito baixas, essas metas 

obrigam o BC a subir mais e mais a taxa de juros – o que "esfria" a economia e ajuda a 

controlar a alta dos preços. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

Cármen Lúcia envia para 1ª instância pedidos de investigação contra Bolsonaro 

Poder Judiciário | 10/02/2023 – 13h04min 

 

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), enviou na sexta-feira 

(10) para a Justiça Federal do DF seis pedidos de investigação contra o ex -presidente Jair 

Bolsonaro por ataques ao tribunal e ministros da Corte. Cinco pedidos de apuração foram 

apresentados em 2021 ao Supremo por declarações de Bolsonaro às vésperas e durante as 

comemorações do 7 de Setembro. Parlamentares e entidades acionaram o Supremo sob 

argumento de que as falas "amplificam e reverberam a retórica antidemocrática e golpista", 

conduta que pode caracterizar crime. Cármen Lúcia afirmou que, como Bolsonaro não foi 

reeleito e não tem mais nenhum mandato, ele deixa de ter foro privilegiado na Corte. 

Portanto, não cabe mais ao Supremo avaliar os pedidos de investigação. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TSE pode fornecer à PF dados biométricos de investigados nos atos de 8/1 

Poder Judiciário | 09/02/2023 – 20h50min 

 

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a disponibilizar à Polícia Federal os serviços de conferência 

biométrica do tribunal. A decisão foi tomada no Inquérito (INQ) 4923, que investiga a 

responsabilidade de autoridades e outras pessoas pelos delitos ocorridos na Praça dos Três 

Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro. No requerimento, a PF citou a necessidade de 
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identificar pessoas que tenham concorrido para o cometimento dos delitos, “inclusive 

incitando-os ou estimulando-os em redes sociais”. Na decisão, o ministro considerou a 

medida pertinente para a elucidação das investigações. O ministro também determinou que 

a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatram) e o Instituto Nacional de Tecnologia da 

Informação (ITI) disponibilizem à PF os serviços de conferência das bases com os dados 

biográficos e fotografias dos indivíduos cadastrados. Por haver dados pessoais envolvidos, o 

trânsito das informações deve observar as medidas de segurança previstas na Lei Geral de 

Proteção de Dados. Fonte: ASCOM STF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Chat GPT: uso de ferramenta de inteligência artificial é analisada por TJMG 
Poder Judiciário | 09/02/2023 – 11h58min 

 

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) apresentou uma 

ferramenta de inteligência artificial (IA) para auxiliar magistrados, servidores e colaboradores 

da área administrativa na redação de textos e documentos. A plataforma, apelidada de 

Sistema Assistente Virtual de Inteligência Artificial (SAVIA), é baseada no Chat GPT – uma 

tecnologia projetada para ser capaz de gerar textos de forma autônoma similar a um escrito 

por um ser humano. A nova tecnologia, que ainda não foi implantada, foi apresentada ao 

presidente do TJMG, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, no final do mês 

passado. O objetivo é que a ferramenta SAVIA auxilie no desenvolvimento de atividades 

administrativas do tribunal, especificamente nos departamentos que produzem textos de 

forma repetitiva, deixando o trabalho mais eficiente. Dessa forma, deve ser usada 

futuramente para ajuda na redação de e-mails, portarias, resoluções, relatórios e textos em 

geral. Caberá, então, ao usuário realizar as correções que julgar pertinentes. Fonte: JOTA 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Podemos não deve aplicar sanções a Marcos Do Val  
Poder Legislativo | 10/02/2023 – 15h26min 

 

O Podemos, partido ao qual é filiado o senador Marcos do Val (ES), não deve aplicar 

sanções ao parlamentar. Internamente, embora o comportamento tenha sido reprovado, a 

avaliação é de que já há investigações em curso na Justiça pelas quais ele terá de 

responder. O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou 

a abertura de um procedimento para apurar suspeita da prática dos crimes de falso 

testemunho, denunciação caluniosa e coação contra ele. Inicialmente, o senador fez uma 

live afirmando ter sido coagido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) a dar um golpe, depois 

atribuiu o plano ao ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ). Na terça-feira (7) afirmou ao 

ativista Ronny Teles ter "manipulado o noticiário nacional". A declaração foi revelada pelo 

jornal O Globo. Lideranças do Podemos descartam acionar o Conselho de Ética do partido 

contra o senador. Para que ele responda por procedimento, seria necessário que algum 

filiado protocolasse uma representação, mas as denúncias estão sendo consideradas tão 

"sem pé, nem cabeça", que a percepção é de que não valeria o desgaste. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Nos EUA, Lula diz que Bolsonaro não tem chance de voltar à Presidência 

Poder Executivo | 10/02/2023 – 15h14min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse em entrevista à CNN, nos Estados 

Unidos, que o ex-presidente Jair Bolsonaro é uma “fotocópia” do ex-líder americano Donald 

Trump. Ele afirmou ainda que Bolsonaro “não tem nenhuma chance de voltar à Presidência 
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da República”. Lula concedeu entrevista à jornalista Christiane Amanpour na manhã de sexta 

(10), durante sua visita a Washington, onde desembarcou na tarde de quinta (9). A íntegra 

será transmitida pela emissora americana às 15 horas. Amanpour perguntou a Lula sobre 

como ele pretende pacificar o país se metade da população não gosta dele – em referência 

ao resultado apertado da eleição. “O que aconteceu é que nós tivemos uma indústria de fake 

news que nós não conseguimos combater em igualdade de condições. [...] Nem todos que 

votaram no Bolsonaro são bolsonaristas. Uma eleição sempre será dividida quanto tem dois 

candidatos”, disse Lula. A única coisa estranha que aconteceu foi o que aconteceu no 

Capitólio. O presidente afirmou que jamais imaginava que, “num país que simboliza a 

democracia” como os EUA houvesse um episódio como o da invasão do Capitólio, que 

ocorreu em 6 de janeiro de 2021, “ou ser tão desumano quanto o Trump”. O presidente 

também afirmou que o Brasil não está mais dividido que os EUA: “Aqui também há uma 

divisão, muito mais ou tão séria quanto o Brasil — democratas e republicanos estão muito 

divididos. Ame ou deixe-o, é mais ou menos isso que está acontecendo”, disse Lula à 

Christiane Amanpour da CNN em Washington, acrescentando que o Brasil não tem “uma 

cultura de ódio”. “Nunca poderíamos imaginar que em um país que era o símbolo da 

democracia no mundo — alguém pudesse tentar invadir o Capitólio”, expôs Lula sobre os 

distúrbios nos EUA. Fonte: Valor Econômico e CNN Brasil 
Leia mais 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Líderes vão discutir postura dos parlamentares no Plenário e nas comissões 

Poder Legislativo | 10/02/2023 – 14h55min 

 

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), informou que a reunião 

do Colégio de Líderes da próxima terça-feira (14) vai discutir regras de convivência entre os 

parlamentares após uma semana marcada por troca de ofensas no Plenário. Lira quer 

estabelecer “boas práticas de oratória” para que o embate eleitoral seja encerrado. “Foi 

deprimente o que nós vimos aqui ante o comportamento de parlamentares, de parte a parte, 

uns acusando, outros defendendo, e vice-versa”, disse. O presidente da Câmara destacou 

que o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar será instalado e que os deputados poderão 

ser punidos. “A partir da eleição do próximo Conselho de Ética, independentemente de lado, 

sigla, ideologia, pensamento partidário, o deputado ou a deputada que se exceder no 

Plenário desta Casa responderá perante o Conselho de Ética”, disse. Na avaliação de Arthur 

Lira, o objetivo é manter o nível elevado dos debates políticos, não censurar parlamentares. 

“Nós aqui não iremos tolher fala de parlamentar, não iremos tolher o que o parlamentar vai 

falar. Eu só estou dizendo que o que o parlamentar falar pode ter consequência”, disse. Fonte: 

Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Os deputados do PSD e o União Brasil querem mais do governo 

Poder Legislativo | 10/02/2023 – 14h22min 

 

De um líder graúdo do Centrão constatando que, apesar de terem sido agraciados 

com ministérios, o PSD e o União Brasil não estão satisfeitos com o tratamento recebido 

pelo governo Lula: — Na primeira votação importante, vão dar um pau no governo. O 

descontentamento reside especificamente na bancada de deputados federais. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula atrai manifestantes contra e a favor de seu governo, nos EUA 
Poder Executivo | 10/02/2023 – 14h10min 

 

Manifestantes contra e a favor de Luís Inácio Lula da Silva (PT), protestaram, na 
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sexta-feira (10), nas imediações da Casa Branca, em Washington, com cartazes e 

megafones para gritar palavras de ordem. A assessoria do presidente havia sido informada 

na quinta-feira (9) de que poderiam haver protestos de apoiadores do ex-presidente Jair 

Bolsonaro (PL), que está na Flórida. Um dos manifestantes, o empresário Alessandro 

Boneares, saiu de Nova York com um megafone para gritar “Lula, ladrão, o seu lugar é na 

prisão”. Luana Rodrigues, entregadora de aplicativos delivery, mora em DC e tinha um cartaz 

com palavras em português e inglês dizendo que o “Brasil foi roubado”. Apoiadores do 

presidente Lula, como Mírian Marques, do movimento Defend Democracy in Brazil, e 

enfermeira nos Estados Unidos, disse que a intenção é fazer um ato democrático e 

agradecer a Lula a defesa dos povos indígenas e do meio ambiente. Elas e outros 

apoiadores estavam com cartazes como “Pelo fim da fome no Brasil” e “Obrigado por 

defender os Yanomamis”. Os manifestantes pró-Bolsonaro atrapalharam entrevista à 

imprensa concedida pelo senador Bernie Sanders, do partido Democrata, que havia acabado 

de deixar a Blair House, onde Lula está hospedado, para uma reunião privada. Fonte: Valor 

Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PT faz aniversário, já fala em ‘Lula 4′ e insiste na polarização com Bolsonaro  
Poder Legislativo | 10/02/2023 – 13h35min 

 

Depois de voltar ao poder em uma eleição marcada pelo “duelo de rejeições” na 

disputa pela Presidência da República, o PT completa 43 anos na sexta-feira, 10, já 

defendendo abertamente uma candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva em 2026. Durante a campanha eleitoral, Lula disse que pretendia exercer apenas um 

mandato, numa estratégia para atrair novas alianças no segundo turno contra Jair Bolsonaro 

(PL). Porém, com um mês de governo, o discurso mudou. A narrativa do “Lula 4″, segundo 

petistas próximos ao Palácio do Planalto, passou a ser difundida com dois objetivos: debelar 

uma disputa fratricida precoce na legenda e frear a projeção de três aliados da “frente ampla” 

como presidenciáveis. São eles o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo 

Alckmin (PSB), e as ministras do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), e do Planejamento, 

Simone Tebet (MDB). Ao admitir a hipótese da reeleição em entrevista à RedeTV!, e logo em 

seguida escalar com mais intensidade as críticas à política de juros do Banco Central, Lula 

escancarou ao mesmo tempo a dependência total do PT em relação ao seu nome e da 

polarização – atualmente focada no antibolsonarismo – como sua principal sustentação 

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

Retorno ao índice 

 

A combinação de Lula e Haddad na crise com o Banco Central  
Poder Executivo | 10/02/2023 – 12h50min 

 

Nos últimos dias, em meio à crise com o presidente do Banco Central, Roberto 

Campos Neto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, relatou a interlocutores no governo 

e no mercado financeiro ter feito uma combinação com o presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva. Ambos concordaram que Campos Neto precisava “apanhar” um pouco para adotar 

uma postura mais “colaborativa” em relação ao governo. À parte o fato de o presidente do 

BC ter alinhamento político com Jair Bolsonaro — participando de grupos de WhatsApp e 

churrascos de ministros e votando com a camisa da seleção brasileira, por exemplo — 

Haddad e Lula afirmam nos bastidores que o problema mesmo teria sido "o comportamento" 

de Campos Neto, sugerindo que ele teria sido desleal. Um exemplo seria o fato de ele ter 

dito, nas conversas que tiveram logo após a posse, que achava que a meta de inflação 

deveria ser um pouco maior do que os atuais 3,25%, e depois ter publicado um comunicado 

excessivamente duro sobre a política econômica do governo. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Michelle tem muita chance de ganhar eleição, diz Flávio Bolsonaro 

Poder Legislativo | 10/02/2023 – 12h38min 

 

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que a ex-primeira-dama Michelle 

Bolsonaro tem “vocação” para exercer cargos na política e que teria grandes chances de 

ganhar uma eleição. Em entrevista ao Poder360, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) 

disse, no entanto, que não sabe se Michelle teria vontade de se candidatar a algum cargo. “A 

Michelle tem vocação para política. É talentosa, inteligente, se expressa muito bem, tem uma 

imagem muito boa perante a população. Eu não sei se ela vai ter vontade de ser candidata. 

Essa pergunta só quem pode responder é ela. Mas ela está filiada ao PL e certamente é um 

quadro que, se for de interesse dela, a eleição que ela disputar, tem muita chance de 

ganhar”, declarou o senador. Na última segunda-feira (6), Michelle disse em seu perfil no 

Instagram que não tem intenção de disputar cargos eletivos no futuro. “Oposição, fiquem 

tranquilos [sic]. Eu não tenho nenhuma intenção de vir candidata a nenhum cargo eletivo”, 

escreveu. O nome da ex-primeira-dama em um cargo pública ganhou força depois que o 

presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que Michelle seria uma opção ao partido caso 

Bolsonaro não seja candidato à Presidência em 2026, na próxima eleição presidencial. Fonte: 

Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula interfere em nomeações e impõe aliados em estatais cobiçadas pelo Centrão 
Poder Executivo | 10/02/2023 – 12h26min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem atuado diretamente para emplacar aliados 

no comando de estatais cobiçadas por União Brasil, MDB e PSD. Houve interferência de 

Lula, até agora, na escolha dos presidentes dos Correios, Trensurb (Empresa de Trens 

Urbanos de Porto Alegre S.A.), Banco do Nordeste e Conab (Companhia Nacional de 

Abastecimento), órgãos públicos vinculados a ministérios chefiados por esses três partidos. 

Segundo interlocutores do Palácio do Planalto, a queda de braço entre a Presidência da 

República e os ministros tem atrasado as nomeações dos presidentes e diretores de 

algumas dessas estatais. O desfecho, no entanto, tem sido favorável aos nomes escolhidos 

por Lula. Foi o que aconteceu nos Correios. Em uma decisão pessoal, Lula escolheu o 

advogado Fabiano Silva, ligado ao PT e coordenador do Grupo Prerrogativas. O nome dele 

já foi aprovado pelo Conselho de Administração dos Correios. A nomeação, no entanto, 

demorou para acontecer porque o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do União 

Brasil, queria emplacar um nome dele. Segundo assessores do Planalto, Juscelino só cedeu 

porque se viu enfraquecido internamente após a publicação de reportagens no jornal “O 

Estado de S. Paulo” com indícios de que ele usou verbas do orçamento secreto em benefício 

próprio ou de familiares. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

“Autonomia não é soberania”, diz Dino sobre Banco Central 

Poder Executivo | 10/02/2023 – 12h11min 

 

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, endossou na sexta-feira (10) 

as críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra a política monetária do BC 

(Banco Central) e afirmou que “autonomia não é soberania”. “Todos os órgãos 

administrativos estão sob a autoridade do Chefe de Governo delegatário da vontade popular. 

E nem o mandato presidencial é incondicional e ilimitado. Com essa moldura jurídica, fica 

mais clara a legitimidade do debate sobre juros”, publicou Dino em seu perfil no Twitter. Nas 

últimas semanas, o governo elevou o tom e aumentou as críticas ao BC. Na terça-feira (7), 

Lula voltou a criticar o presidente da autoridade monetária, Roberto Campos Neto, ao dizer 
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que a culpa pela taxa de juros alta é da autarquia, agora autônoma, e, não mais, do governo. 

O presidente cobrou responsabilidade do chefe da autoridade monetária, pediu que ministros 

da área econômica acompanhem situação e, de maneira oblíqua, disse que o Senado pode 

rever a permanência de Campos Neto no cargo. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Gleisi cobra União Brasil e diz que PT não vai mais ceder espaço no governo 

Poder Legislativo | 10/02/2023 – 10h38min 

 

A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, rejeita a hipótese de reduzir 

o número de ministérios ocupados pelo partido para acomodação de novos aliados à base 

do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Não vejo como o PT ceder mais espaço no governo 

para contemplar outras forças", diz em entrevista à Folha. Gleisi, que participou nas 

negociações para formação do ministério de Lula, defende ajustes no acordo com a União 

Brasil —sigla que recebeu três pastas e ainda se declara independente em relação ao 

governo. "Temos que fazer um freio de arrumação, porque, mesmo sendo contemplado 

como foi, é um partido que não está fazendo entrega", afirma a petista. Para a presidente do 

PT, é natural que o governo imponha um filtro ideológico para nomeações descartando 

indicados que se alinharam ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Se nós ganhamos, nós 

temos uma posição política clara contra o bolsonarismo." Uma das principais colaboradoras 

de Lula, ela defende que ele concorra à reeleição em 2026. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Governo e Lira reservam R$ 3 bilhões para deputados novatos destinarem às suas 

bases 
Poder Legislativo | 10/02/2023 – 07h15min 

 

O governo Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), 

se articularam para entregar a 219 deputados novatos o direito de definir onde devem ser 

aplicados cerca de R$ 3 bilhões do Orçamento federal. Cada parlamentar terá direito a uma 

quantia na casa dos R$ 13 milhões. Com o agrado, o governo pretende assegurar votos para 

propostas de seu interesse no Congresso. Por lei, os deputados que estão chegando agora 

não teriam direito de direcionar recursos do Orçamento de 2023 para suas bases eleitorais. 

Isso porque ele foi elaborado no ano passado, quando não haviam ainda assumido o 

mandato. Eles só manejariam recursos a partir do ano que vem. “Se o governo estivesse 

forte, poderia não dar para os novos. Mas tem uma reforma tributária, não dá para pagar 

para ver. Se não for esse valor, uma parcela significativa vai ter”, disse o deputado Jilmar 

Tatto (PT-SP), deixando explícito o acordo. Ele será um dos beneficiados. Fonte: O Estado de S. 

Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula se entende com Pacheco e nova Lei das Estatais será desengavetada  

Poder Executivo | 10/02/2023 – 07h13min 

 

A nova Lei das Estatais, aprovada a toque de caixa pela Câmara em dezembro, 

seguia dormitando numa gaveta do Senado. Mas depois de uma conversa entre Lula e 

Alexandre Padilha, o projeto vai andar. A AGU e a Casa Civil estão neste momento 

trabalhando em emendas a serem feitas no texto aprovado pelos deputados. A ideia é votar 

tudo em março a nova lei, que flexibilizará a lei aprovada no governo Temer. Pelo novo texto, 

por exemplo, cai a proibição de o governo indicar para diretoria ou conselho de 

administração de estatais e agências reguladoras quem tenha atuado nos três anos 

anteriores como integrante de instância decisória de partido político ou tenha feito trabalho 

vinculado a alguma campanha eleitoral. De três anos essa quarentena passa a ser de 
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apenas 30 dias. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Entre disputa de PL e União, Celso Sabino pode ser relator da CMO 

Poder Legislativo | 10/02/2023 – 05h58min 

 

O União Brasil espera ter a relatoria da CMO (Comissão Mista de Orçamento) neste 

ano alegando acordo com o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL). Celso Sabino (União-

PA) é o favorito até agora para assumir o cargo, segundo apurou o Poder360. A sigla, no 

entanto, disputa com o Partido Liberal, que tem a maior bancada da Casa e também almeja 

o cargo. Neste ano, obedecendo à regra alternância entre Senado e Câmara, um deputado 

será o relator-geral, enquanto um senador presidirá a comissão. O cargo de relatoria tem 

mais peso, já que cuida da distribuição de todos os recursos do Orçamento. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Flávio lança Bolsonaro candidato a presidente em 2026 

Poder Legislativo | 10/02/2023 – 05h58min 

 

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), 

disse que é “natural” que seu pai se candidate novamente a presidente em 2026. Ele diz 

“trabalhar” pelo plano, que envolve manter o seu partido, o PL, unido. “Independentemente 

de qual seja a decisão dele lá na frente, certamente a direita vai estar muito bem 

representada com alguém próximo a nós, se não for ele próprio, obviamente. Na minha 

cabeça o trabalho é para que ele seja o candidato em 2026”, disse em entrevista ao 

Poder360. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Após filiar Girão, Novo negocia com dois senadores do Podemos 
Poder Legislativo | 10/02/2023 – 05h35min 

 

Depois de Eduardo Girão (Novo-CE), os senadores Styvenson Valentim (Podemos-

RN) e Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) estão em tratativas para mudar para o Partido 

Novo. Eles vislumbram formar na nova sigla uma bancada que trate da pauta anticorrupção. 

Desejam também firmar oposição ao governo Lula. Depois da publicação da nota, a 

assessoria de Oriovisto negou que ele esteja negociando com o Novo e que não deixará o 

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

Retorno ao índice 

 

Baleia e Eduardo Leite conversam sobre atuação conjunta de MDB e PSDB 
Poder Legislativo | 09/02/2023 – 20h06min 

 

O presidente do MDB, Baleia Rossi, e o do PSDB, Eduardo Leite, reuniram-se em 

Brasília na terça-feira (7) para conversar sobre uma possível atuação conjunta. Os dois 

fizeram uma análise do cenário, diante da possibilidade de uma federação entre PP e União 

Brasil, que somaria 108 deputados. Com o PL já com 99 deputados, e a federação de PT, 

PV, e PCdoB com 81, as duas legendas avaliam se uma atuação unida pode ajudar a evitar 

que sejam engolidas. A federação PSDB e Cidadania elegeu 18 deputados e o MDB, 42. 

Havia a intenção de a formação dos dois fazerem parte do mesmo bloco no Senado, mas 

não houve acordo com o PT. Na Câmara, isso pode acontecer. Trata-se de uma conversa 

inicial ainda, mas está no horizonte o PSDB ampliar a federação e incorporar o MDB. Seria 

uma tentativa de fortalecer ambos e criar condições para uma disputa presidencial m 2026. 
Fonte: Folha de S. Paulo 

Leia mais 

Retorno ao índice 
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Lula nomeia ex-líder do PDT para 2º escalão da Previdência  

Poder Executivo | 09/02/2023 – 16h44min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nomeou o ex-líder do PDT na Câmara 

dos Deputados Wolney Queiroz Maciel (PDT-PE) como secretário-executivo do Ministério da 

Previdência Social. É o 2º principal cargo na hierarquia da pasta. O decreto foi publicado no 

DOU (Diário Oficial da União) na quinta-feira (9). Também é assinado pelo ministro da 

Previdência Social e presidente nacional do PDT, Carlos Lupi. Wolney Queiroz foi líder da 

Oposição em 2022 e também líder do PDT na Câmara dos Deputados em 2020 e em 2022, 

durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

‘Tratar fake news por MP não dá’, diz Arthur Lira ao JOTA 
Poder Legislativo | 09/02/2023 – 12h22min 

 

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), subiu o tom contra a regulamentação 

de fake news pretendida pelo Palácio do Planalto. Desagradou a Lira as notícias de que o 

governo poderia enviar uma Medida Provisória (MP), na qual disciplinaria a forma como as 

plataformas digitais devem monitorar e retirar das redes sociais conteúdo definido falso ou 

criminoso. Apesar de indicar a aliados que o assunto será uma prioridade na agenda 

legislativa no curto prazo, o presidente da Câmara ainda não tratou do assunto com as 

lideranças partidárias do centrão. A tendência é que essas negociações só se intensifiquem 

depois da definição dos comandos de comissões, que estão previstas para ocorrerem depois 

do Carnaval. Questionado pelo JOTA, ao chegar à Câmara na quarta-feira (8), se haveria 

diálogo com o ministro Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais), o 

presidente foi ríspido na resposta: “Conversar o quê? Tratar fake news por MP não dá, 

porque tem uma questão penal e não pode ser por MP”, afirmou. Fonte: JOTA 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

RELAÇÕES EXTERIORES 

 

EUA indicam ressalvas a 'clube da paz' para Guerra da Ucrânia proposto por Lula  

Poder Executivo | 10/02/2023 – 12h20min 

 

Um alto funcionário do governo americano indicou que os Estados Unidos têm 

muitas ressalvas ao "clube da paz" para a Ucrânia que será apresentado pelo presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em encontro com o líder americano, Joe Biden, em reunião no 

Salão Oval da Casa Branca na sexta-feira (10). A jornalistas ele disse que, no entendimento 

de Washington, esforços para promover a paz precisam reconhecer que há uma violação da 

integridade territorial e da soberania ucranianas pela Rússia e devem seguir os critérios da 

Carta da ONU, organização que, lembrou, tem o Brasil entre seus fundadores. Como a Folha 

antecipou, Lula pretende apresentar a Biden a proposta de um grupo para negociar uma 

saída para o conflito na Ucrânia, que incluiria países como a Índia e a China — rival dos 

americanos. Lula quer reunir um grupo de países que, na visão do governo brasileiro, não 

estão diretamente envolvidos na guerra e poderiam discutir uma visão de longo prazo e uma 

solução no conflito. O Brasil reconhece que a Rússia foi um país agressor ao invadir a 

Ucrânia, mas argumenta que sanções e envio de armas não ajudarão a chegar à paz. Fonte: 

Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Em meio à tensão entre Estados Unidos e China, Lula se encontra com Biden na sexta 

(10) 
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Poder Executivo | 10/02/2023 – 11h10min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrará, na sexta-feira (10), com o 

mandatário dos Estados Unidos, Joe Biden, em Washington em meio a uma tensão entre os 

norte-americanos e a China. Na quinta-feira (9), data da chegada de Lula ao país, foram 

divulgadas informações oficiais – que até então eram confidenciais– sobre o balão chinês 

abatido enquanto sobrevoava o estado de Montana. Conforme o Departamento de Estado 

dos EUA, o balão era capaz de monitorar sinais de comunicação e fazia parte de uma frota 

que passou sobre 40 países em cinco continentes. A China, por sua vez, afirma que se t rata 

apenas de um balão meteorológico. Fonte: CNN Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ex-presidente Dilma Rousseff vai comandar banco do Brics, decide governo Lula  

Poder Executivo | 10/02/2023 – 10h40min 

 

O governo Lula acertou com seus parceiros do grupo do Brics (Brasil, Rússia, Índia, 

China e África do Sul) a indicação da ex-presidente Dilma Rousseff para comandar o Novo 

Banco de Desenvolvimento (NBD), instituição do bloco. Atualmente, quem dirige o NBD é o 

diplomata Marcos Troyjo, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula vinha buscando 

uma posição para Dilma. Chegou a ser avaliada uma indicação para uma embaixada, como 

a de Portugal. Segundo um assessor direto de Lula, porém, a decisão foi indicá-la para 

chefiar o banco do Brics, que cuida de projetos para aplicação de recursos nos países 

integrantes do grupo. O Brasil já conseguiu o aval dos seus parceiros para fazer a indicação 

de Dilma para o posto e o seu nome deve ser oficializado ainda em fevereiro.  Troyjo deve ir 

trabalhar com o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos). Fonte: 

G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TRABALHISTA 

 

Gilberto Carvalho é nomeado para secretaria no Ministério do Trabalho 

Poder Executivo | 10/02/2023 – 12h15min 

 

Aliado de longa data do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o governo nomeou 

o petista Gilberto Carvalho para o cargo de secretário de Economia Popular e Solidária do 

Ministério do Trabalho e Emprego. Carvalho, que já foi chefe de gabinete e atuou no Palácio 

do Planalto durante os dois primeiros mandatos de Lula e chegou a ser ministro da 

Secretaria-Geral da Presidência da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), ficará subordinado a 

Luiz Marinho, ministro do Trabalho. Sua nomeação foi publicada na edição de sexta-feira 

(10) do "Diário Oficial da União". Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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