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DESTAQUES 

 

Ministros das Comunicações e da Educação discutem projetos de conectividade em 

escolas 
Poder Executivo | 16/02/2023 – 20h08min 

 

Os ministros das Comunicações, Juscelino Filho, e da Educação, Camilo Santana, 

discutiram projetos para conectividade em escolas públicas durante encontro realizado na 

quinta-feira (16) no Ministério da Educação. As duas pastas consideram o tema como 

prioridade, já que o acesso à internet garante inclusão digital e promove a redução das 

desigualdades sociais. Segundo Juscelino, O MCom trabalha em um Plano Nacional de 

Inclusão Digital dividido em planos setoriais, abrangendo, entre outros, educação, saúde, 

turismo e agronegócio. "No campo da educação, primeiro, vamos conectar todas as escolas 

para, em seguida, aumentar a velocidade e qualidade da conexão", assegurou. Entre as 

demais finalidades do Plano, o ministro citou melhorar a gestão de iniciativas do governo 

federal para conectividade; facilitar a contratação por gestores locais; disponibilizar conexão 

para uso pessoal; e garantir a continuidade da prestação dos serviços. "Minha preocupação 

não é só a escola estar conectada, mas como a internet pode ser utilizada como recurso 

pedagógico eficiente por alunos e professores", lembrou o ministro da Educação. Ele avaliou 

que o encontro foi realizado em momento oportuno, dada a prioridade que o presidente Lula 

pediu para a conexão de todas as escolas públicas brasileiras. Fonte: ASCOM MCom 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Plano Tático: Anatel busca pôr Brasil entre as 20 nações mais desenvolvidas em 

conectividade até 2027 

Poder Executivo | 16/02/2023 

 

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) tem o objetivo de fazer com que o 

Brasil esteja entre as 20 nações mais desenvolvidas no que diz  respeito à qualidade da 

conectividade até o ano de 2027. A meta foi compartilhada pela diretoria do órgão regulador 

na quinta-feira, 16, em evento online a respeito do Plano de Gestão Tático para o biênio 

2023-2024. “A proposta da agência é buscar dentro do cenário alvo, até 2017, que o Brasil 

esteja no G20 digital, esteja entre as nações mais desenvolvidas em termos de 

conectividade e digitalização”, afirmou Marcelo Monteiro, gerente de Planejamento 

Estratégico da Anatel. A agência apresentou o planejamento para o biênio em curso em 

janeiro deste ano. O documento contém 18 metas relacionadas a temas que a autarquia 

federal considera prioritários. Fonte: Tele Síntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Brasil participa de conferência da Unesco que discutirá os rumos da informação na 

era digital 
Poder Executivo | 17/02/2023 – 15h32min 

 

O Brasil enviará uma comitiva para participar da conferência mundial “Para uma 

Internet Confiável” (Internet for Trust - Towards Guidelines for Regulating Digital Platforms for 

Information as a Public Good), que será realizada entre os dias 21 e 23 de fevereiro, na sede 

da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) em Paris.  
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O secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da 

República, João Caldeira Brant, integra a delegação que, entre outros, contará com o 

ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Roberto Barroso, e o influenciador Felipe Neto. 

A jornalista Patrícia Campos Mello fará a mediação de uma das mesas. No documento de 

apresentação da conferência, a Unesco ressalta a importânc ia do debate em razão da 

ineficiência dos sistemas atuais de monitoramento virtual, que não se mostram plenamente 

capazes de apresentar medidas de enfrentamento aos vetores de desinformação, discurso 

de ódio, teorias da conspiração e outros conteúdos, potencialmente prejudiciais à 

democracia e aos direitos humanos. O fórum será transmitido em tempo real, com o objetivo 

de apoiar a liberdade de expressão e incentivar a disseminação de informações precisas e 

confiáveis na Internet. Contará também com a partic ipação de ministros, agentes do 

judiciário, setor privado, representantes de agências da ONU, sociedade civil, universidades, 

organizações intergovernamentais e a comunidade técnica de dezenas de países. Fonte: 

ASCOM Secom 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

MCTI anuncia novos diretores da Finep 

Poder Executivo | 17/02/2023 – 09h08min 

 

O professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro Carlos Alberto Aragão será 

diretor de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Doutor em Física pela Princeton 

University, Aragão foi diretor de Inovação da Agência Brasileira de Desenvolvimento 

Industrial (ABDI), presidente do CNPq e diretor-geral do Centro Nacional de Pesquisa em 

Energia e Materiais (CNPEM). Já o professor Elias Ramos de Souza vai exercer o cargo de 

diretor de Inovação da Finep. Bacharel e mestre em Física pela Universidade Federal da 

Bahia (UFBA) e doutor em Biofísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), foi 

consultor da Área Interdisciplinar da Capes e pesquisador na Universidade Livre de 

Bruxelas. Exerceu ainda o cargo de diretor de Inovação da Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado da Bahia (Fapesb). Funcionário do BNDES, Márcio Stefanni assumirá a Diretoria 

Financeira, de Crédito e Captação. Formado em Direito pela Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), Márcio Stefanni foi diretor-presidente da Agência de Fomento do 

Estado de Pernambuco e possui diversas passagens pelo governo de Pernambuco, nas 

Secretarias de Turismo, Esporte e Lazer, Planejamento e Gestão, Fazenda e de 

Desenvolvimento Econômico. A economista Janaína Nascimento, servidora da Finep, será a 

diretora de Administração. Mestre em Engenharia de Produção pela COPPE/UFRJ, Janaína 

é analista da Finep com 21 anos de experiência em financiamento à ciência, tecnologia e 

inovação. Foi assessora de comitês e conselhos, em especial, do Conselho Diretor do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, do Comitê de Coordenação dos 

Fundos Setoriais e do Comitê da Área de Tecnologia da Informação, entre outros fundos 

setoriais. Fonte: ASCOM MCTI 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ANPD e CGU reúnem-se para firmar cooperação entre os órgãos 
Poder Executivo | 17/02/2023 – 14h32min 

 

Na quinta-feira (16/02), a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) reuniu-

se com a Controladoria-Geral da União (CGU) para estreitar relações, com o intuito de 

promover a harmonização de entendimentos entre as leis: Lei de Acesso à Informação (LAI) 

e Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).  Na ocasião estiveram presentes o 

Diretor-Presidente, Waldemar Gonçalves e a Diretora, Miriam Wimmer, da ANPD, o Ministro 

da CGU, Vinícius Marques de Carvalho, a Secretária-Executiva, Vânia Lúcia Ribeiro Vieira e 

a Secretária Nacional de Acesso à Informação, Ana Túlia de Macedo.  Foram discutidas 

iniciativas com vista à cooperação entre as duas instituições, de modo a harmonizar 
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entendimentos, capacitar servidores, dentre outras medidas. A reunião teve também como 

objetivo mostrar que os dois órgãos se preocupam em garantir os direitos constitucionais 

regulados por ambas as leis e de estabelecer uma atuação conjunta para a defesa das 

garantias constitucionais de responsabilidade dos órgãos: a proteção de dados pessoais e a 

transparência e o acesso à informação. Fonte: ASCOM ANPD 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

MCTI contribui com a elaboração da nova política industrial brasileira  

Poder Executivo | 17/02/2023 – 14h44min 

 

As áreas de bioeconomia e de inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCTI) estão contribuindo com a elaboração da nova política industrial para a 

próxima década. A oficina de criação do plano de execução da Estratégia Industrial, Verde e 

Tecnológica (EIVTEC) realizada nesta semana (15 e 16/2), em Brasília (DF), também contou 

com a participação das agências de fomento da pasta: a Financiadora de Estudos e Projetos 

(Finep) e a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii). O processo de 

elaboração do plano é conduzido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior (MDIC). De acordo com a pasta, esse será o principal orientador das políticas 

públicas a serem desenvolvidas para a retomada da industrialização brasileira nos próximos 

10 anos. Para o MDIC, o processo de reindustrialização no século XX para as novas 

economias têm que dialogar com a questão climática, da transição energética e da 

descarbonização. A pasta destacou que a Estratégia, cuja construção será coletiva e 

avançará nos próximos meses, será importante ferramenta para o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Industrial (CNDI), que deverá ser recriado. “A oficina foi um primeiro passo 

para identificar as possíveis bases estratégicas para a construção dessa nova estratégia. O 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação está contribuindo de modo ativo”, explica Bruno 

Nunes, que representou a Secretaria de Políticas e Programas Estratégicos (SEPPE) do 

MCTI, sob a qual está a competência de bioeconomia e biotecnologia, por exemplo. Fonte: 

ASCOM MCTI 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

OpenAI vai deixar usuários personalizarem ChatGPT 

Mercado | 17/02/2023 – 13h28min 

 

A OpenAI, a startup por trás do ChatGPT, disse na quinta-feira (17) que está 

desenvolvendo uma atualização que permitirá que os usuários personalizem o chatbot, 

enquanto trabalha para resolver preocupações sobre viés na inteligência artificial. A startup 

apoiada pela Microsoft disse que trabalhou para mitigar preconceitos políticos e outras 

questões, mas também quer acomodar pontos de vista mais diversos. "Isso significa permitir 

respostas do sistema com as quais outras pessoas [inclusive nós] podem discordar 

fortemente", afirmou a companhia, que acredita que a oferta de personalização é o caminho 

a seguir. Ainda assim, "sempre haverá alguns limites no comportamento do sistema", 

afirmou a OpenAI. O ChatGPT, lançado em novembro do ano passado, é capaz de produzir 

respostas semelhantes às dadas por humanos, despertando forte interesse na tecnologia por 

trás dele, chamada de IA generativa. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Projeto define eSports como modalidade esportiva  

Poder Legislativo | 17/02/2023 – 10h11min 

 

O Projeto de Lei 205/23 define os "esports" ou "eSports" como modalidade esportiva 
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para todos os efeitos legais. O texto considera "esports" ou “eSports” competições realizadas 

por meio de jogos eletrônicos entre atletas profissionais ou amadores, reunidos  de maneira 

presencial ou online. A proposta está sendo analisada pela Câmara dos Deputados. Em 

entrevista recente, a ministra do Esporte, Ana Moser, ex-atleta de vôlei, disse que os eSports 

não devem ser vistos como uma modalidade esportiva. Para ela, os esportes eletrônicos 

fazem parte da indústria do entretenimento e não da esportiva. Como argumento a ministra 

comparou o treinamento de atletas para uma competição com a preparação de um artista 

para um show. O autor do projeto, deputado Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF), no 

entanto, entende que questionamentos sobre a prática esportiva eletrônica acabam 

atrapalhando o crescimento da modalidade. “Com essa indefinição sobre os jogos 

eletrônicos, muitos praticantes não conseguem receber o bolsa atleta nem outros benefícios 

da Lei de Incentivo ao Esporte e do Governo Federal”, argumenta o autor. Ele diz ainda que 

a falta de regulamentação da questão acaba freando o crescimento da modalidade. Fonte: 

Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Malware para roubo de credenciais bancárias mantém impacto recorde no Brasil pelo 

segundo mês consecutivo 
Mercado | 16/02/2023  

 

A Check Point Research (CPR), divisão de Inteligência em Ameaças da Check 

Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), uma fornecedora líder de soluções de 

cibersegurança global, publicou o Índice Global de Ameaças referente ao mês de janeiro de 

2023. No mês passado, o Infostealer Vidar voltou à lista dos dez primeiros em sétimo lugar, 

após um aumento nos casos de brandjacking (junção das palavras "marca" e "hijacking") e o 

lançamento de uma grande campanha de phishing de malware njRAT no Oriente Médio e no 

norte da África. Em janeiro, o Infostealer Vidar foi visto sendo disseminado por meio de 

domínios falsos alegando estar associado à empresa de software de desktop remoto 

AnyDesk. O malware usou o roubo de URL para vários aplicativos populares para 

redirecionar as pessoas para um único endereço IP que afirmava ser o site oficial do 

AnyDesk. Depois de baixado, o malware se disfarçou como um instalador legítimo para 

roubar informações confidenciais, como credenciais de login, senhas, dados da carteira de 

criptomoedas e detalhes bancários. Fonte: TI Inside 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Brasil quer exportar tecnologia, diz Lula ao reajustar bolsas científicas 

Poder Executivo | 16/02/2023 

 

Ao anunciar o reajuste de até 200% para bolsas da Capes, CNPq e de permanência, 

na quinta-feira, 16, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o Brasil quer exportar 

conhecimento e tecnologia, não apenas minério de ferro e alimentos. Na cerimônia, ocorrida 

no Palácio do Planalto, o presidente disse que educação, saúde e trabalho serão prioridades 

no seu governo. Além do reajuste, o governo anunciou a expansão da oferta de bolsas ao 

longo de 2023 em mais em mais 10 mil unidades. Para a ministra da Ciência, Tecnologia e 

Inovação, Luciana Santos, esse é um compromisso de campanha que o governo atende em 

menos de dois meses e põe fim a uma luta que já durava 10 anos. Segundo Luciana, o 

objetivo da ação é transformar o conhecimento em riqueza para o país e em melhoria da 

qualidade de vida do brasileiro. “Ajudar a combater a fome, contribuir para uma agenda 

climática, digital e da transformação energética são exemplos de contribuições que podem 

vir dos cientistas”, disse. Fonte: Tele Síntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Radiodifusores e operadoras concordam na urgência de mitigar assimetria com big 
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techs 
Mercado | 16/02/2023 

 

No último painel do Seminário de Políticas de (Tele)Comunicações que aconteceu 

na quarta-feira, 16, em Brasília, representantes de operadoras e de empresas de 

radiodifusão manifestaram acordo sobre duas questões: é preciso resolver a assimetria 

regulatória que existe entre essas empresas e as big techs e há uma necessidade urgente 

de se reformar a Lei do Serviço de Acesso Condicionado (SeAC). Fernando Magalhães, 

diretor de programação da Claro, acredita que é urgente uma reforma no setor, já que a atual 

Lei 12.485/2011 (Lei do SeAC) traz amarras para as empresas de telecomunicações. 

"Somos proibidos de contratar determinados conteúdos, enquanto uma plataforma pode 

fazer isso", afirmou. Samir Nobre, diretor geral da Abratel, acredita que, apesar do setor de 

radiodifusão ser regulado por uma legislação de 1962 (Código Brasileiro de 

Telecomunicações – CBT), é preciso discutir as assimetrias regulatórias que existem entre 

radiodifusores e big techs. "Antes de falarmos de mudança no CBT, temos visto que essas 

plataformas vendem produtos que nós não podemos vender. Por isso, precisamos 

regulamentar o quanto antes essa assimetria regulatória na publicidade. Essas plataformas 

precisam respeitar as regras do mercado publicitário do mercado brasileiro", afirmou Nobre. 

Ele destacou ainda, que mesmo com um regramento geral de 60 anos atrás, a TV aberta 

brasileira é pujante e tem total conexão com a população. Fonte: TelaViv a 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Lula nomeia ex-presidente da CUT para comando do Sesi 
Poder Executivo | 17/02/2023 – 15h11min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nomeou o ex-presidente da CUT (Central 

Única dos Trabalhadores), Vagner Freitas de Moraes, 56 anos, para o comando do Sesi 

(Serviço Nacional da Industria). A decisão foi publicada no Diário Oficial da União de sexta-

feira (17). Eis a íntegra. Freitas cumpriu curto período como secretário-executivo do 

Ministério do Trabalho no novo governo Lula. O Sesi é controlado pela pasta. Antes, ocupou 

cargos na CNB (Confederação Nacional dos Bancários) e participou da fundação da Contraf-

CUT. Foi eleito presidente da CUT em 2012 e, posteriormente, reeleito em 2015. Ele esteve 

na reunião de sindicalistas realizada no Palácio do Planalto, em 18 de janeiro. O encontro 

tentou pressionar o governo a reajustar o salário mínimo para R$ 1.344, mas houve um 

acordo por R$ 1.320, que deve começar a valer a partir de maio. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

MME e TCU iniciam diálogo inédito para solução consensual e prevenção de conflitos 

Poder Executivo | 17/02/2023 – 14h39min 

 

O Ministério de Minas e Energia (MME) e o Tribunal de Contas da União (TCU) 

realizaram uma reunião, na quinta-feira (16/2), para iniciar as discussões e conhecer o 

processo de funcionamento da Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e 

Prevenção de Conflitos (SecexConsenso), inaugurada em janeiro pelo tribunal. O MME foi o 

primeiro órgão da administração pública federal a iniciar o diálogo com o TCU. A Secretaria 

busca aumentar a eficiência e a economicidade do Estado por meio do diálogo entre o setor 

privado e a administração pública federal. A nova unidade terá a competência de 

desenvolver, propor, sistematizar e avaliar propostas para a solução consensual de 

controvérsias afetas à administração pública federal. Após a admissão das propostas, a 

Comissão de Solução Consensual, com representantes do TCU e demais envolvidos, avalia 

a solicitação e, caso seja aprovada, a comissão tem até 90 dias para solucionar, em 
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conjunto, os conflitos. O processo se encerra com a formalização da solução, firmada pelo 

presidente do TCU e o dirigente máximo da instituição envolvida e, ao final, aprovada em 

plenário. Fonte: ASCOM MME 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Governo cria Observatório da Violência contra Jornalistas 
Poder Executivo | 17/02/2023 – 11h23min 

 

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, instituiu o Observatório da 

Violência contra Jornalistas e Comunicadores Sociais, conforme publicado no Diário Oficial 

da União de sexta-feira (17). Eis a íntegra da portaria. Dino já havia anunciado no mês 

passado que pretendia criar o observatório, a “pedido de entidades sindicais” após o 8 de 

Janeiro. À época, o ministro disse que a estrutura seria criada de modo a “dialogar com o 

Poder Judiciário e demais instituições do sistema de justiça e segurança pública”. O órgão 

será responsável por: monitorar casos relacionados a condutas violentas contra jornalistas e 

comunicadores sociais; apoiar as investigações nos casos de violência contra os 

profissionais; criar e manter banco de dados com indicadores sobre atos de violência contra 

jornalistas e comunicadores; e sugerir a adoção de políticas públicas para assegurar o 

exercício das funções dos jornalistas e comunicadores sociais, em articulação com as 

demais áreas competentes. O observatório será coordenado pela Senajus (Secretaria 

Nacional de Justiça). Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

André Ceciliano é nomeado secretário Especial de Assuntos Federativos da Secretaria 

de Relações Institucionais 
Poder Executivo | 17/02/2023 – 10h31min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nomeou o ex-deputado estadual André 

Ceciliano (PT-RJ) para o cargo de secretário Especial de Assuntos Federativos da Secretaria 

de Relações Institucionais do governo. Na prática, Ceciliano será responsável por manter 

diálogo com governadores e prefeitos. Eis a íntegra da nomeação publicada no DOU (Diário 

Oficial da União) na sexta-feira (17). O Poder360 antecipou em 22 de dezembro de 2022 que 

Ceciliano trabalharia neste setor da articulação política do ministério. A Secretaria de 

Relações Institucionais é a pasta que cuida das negociações políticas do governo. Fica 

sediada no Palácio do Planalto, perto do presidente da República. Ceciliano foi presidente da 

Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) até 2022, quando foi candidato do 

PT ao Senado no Rio. À época, o apoio de Lula foi dividido com Alessandro Molon (PSB). 

Por fim, foi reeleito para Casa Alta o ex-jogador de futebol Romário (PL). Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Nova tabela do IR deve isentar 13,2 milhões, diz Unafisco 

Mercado | 17/02/2023 – 15h36min 

 

A correção na tabela o IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) deve isentar até 

13,2 milhões de brasileiros, segundo estimativa Unafisco Nacional (Associação Nacional dos 

Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil) publicada na sexta-feira (17). Eis a íntegra do 

documento. O atual regime beneficia 9,7 milhões de pessoas. Na quinta-feira (16), o 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou que a faixa de isenção passará dos atuais 

R$ 1.903,98 para R$ 2.640. Durante a campanha, Lula prometeu subir a faixa de isenção do 

IR para R$ 5.000. O presidente tem dito que isso será feito de forma gradual. Na quinta-feira 

(16), a Unafisco projetou uma queda de arrecadação de R$ 108 bilhões com as mudanças. 
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Desde 2015, não há correção na faixa de isenção. A associação já havia destacado, na 

quinta (16), que a mudança deve levar a uma queda de arrecadação de R$ 108 bilhões em 

2024. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Alinhamento de políticas fiscal e monetária foi tema de almoço com Campos Neto e 

Tebet, diz Haddad 

Poder Executivo | 17/02/2023 – 12h07min 

 

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), disse na sexta-feira (17) que o 

alinhamento das políticas fiscal e monetária foi tema do almoço com o presidente do Banco 

Central, Roberto Campos Neto, e com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone 

Tebet, antes do encontro do CMN (Conselho Monetário Nacional). "[Foi um] bom almoço, 

uma primeira boa aproximação com a presença da Simone [Tebet], tivemos um longo papo 

de duas horas", afirmou. "Conversamos sobre alinhar políticas fiscal e monetária", 

acrescentou o ministro ao ser questionado por jornalistas se a revisão das metas de inflação 

esteve em debate. A primeira reunião do CMN sob o governo Lula, na quinta-feira (16), 

durou 28 minutos e serviu para aprovar o balanço do BC de 2022. Antes do compromisso 

oficial, que contou também com a presença de diretores da autoridade monetária e de 

técnicos das pastas econômicas, Haddad, Tebet e Campos Neto tiveram um almoço 

reservado de cerca de duas horas. Havia expectativa de que o colegiado pudesse antecipar 

o debate sobre metas de inflação, em razão das críticas do presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva (PT) nas últimas semanas ao atual patamar de juros —a Selic está em 13,75% ao ano. 
Fonte: Folha de S. Paulo 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

IFI: dúvidas sobre inflação e política fiscal impedem queda de juros 
Poder Legislativo | 17/02/2023 – 09h37min 

 

A Instituição Fiscal Independente do Senado (IFI) divulgou nesta semana a edição 

de fevereiro de seu Relatório de Acompanhamento Fiscal (RAF), com destaque para o 

debate sobre a taxa básica de juros. Segundo a IFI, o que mantém a taxa Selic no nível atual 

são as incertezas sobre a trajetória da inflação e sobre o novo marco fiscal do governo. Fonte: 

Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

CMN faz primeira reunião no governo Lula, e meta da inflação segue inalterada  

Poder Executivo | 16/02/2023 – 20h25min 

 

O Conselho Monetário Nacional (CMN) se reuniu na quinta-feira (16) pela primeira 

vez no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em meio a tensões entre o chefe 

do Executivo e o Banco Central. No encontro que durou apenas 28 minutos, não foram 

discutidas a meta da inflação e a taxa básica de juros. Nos últimos dias, surgiu uma 

expectativa de que a reunião do CMN pudesse discutir a meta de inflação para 2023. Mas o 

índice de 3,25% segue inalterado. A expectativa se deu em razão de críticas de Lula à 

política de juros do Banco Central. O BC, autônomo em relação ao governo federal, vem 

mantendo a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 13,75%.  Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula reforça compromisso com responsabilidade fiscal e diz que não vai endividar o 

país 
Poder Executivo | 16/02/2023 – 19h02min 
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma série de críticas ao mercado 

financeiro em entrevista à CNN na quinta-feira e cobrou "seriedade" e "bom senso" dos 

investidores. Lula afirmou ter compromisso com a responsabilidade fiscal, disse que não vai 

endividar o país e voltou a dizer que foi o presidente que "mais cuidou da questão fiscal". 

"Esse mercado é muito frágil. Precisa ter um pouco mais de seriedade", criticou Lula. "Eles 

[investidores] deveriam ter um pouco de bom senso", disse, afirmando em seguida que o 

mercado "está muito conservador". "É preciso ter um pouco de sensibilidade social", 

declarou. "Não pensem só em vocês, pensem no restante do povo que está passando 

necessidade". Questionado sobre responsabilidade fiscal, Lula lembrou que teve dois 

mandatos como presidente e disse que deixou uma reserva de R$ 370 bilhões, "que é o 

maior colchão que esse país já teve". "Nenhum presidente cuidou da questão fiscal como 

cuidei", disse. "Não quero enfiar o Brasil em uma dívida impagável". Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

CMN aprova regulações do setor financeiro e balanço do BC 
Poder Executivo | 16/02/2023 – 18h57min 

 

O CMN (Conselho Monetário Nacional) divulgou na quinta-feira (16) mudanças no 

funcionamento de cooperativas de serviços e de bancos de bolsa. Também aprovou o 

balanço negativo do BC (Banco Central) de R$ 298,5 bilhões. Não houve votação sobre 

meta de inflação. Eis a íntegra do comunicado. Os temas são da alçada da autoridade 

monetária e servem para a modernização do setor financeiro. As confederações de 

cooperativas de serviços já existiam, mas não eram supervisionadas,  segundo João André 

Calvino Marques Pereira, chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro. Fonte: 

Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

Governo ignora parecer e se manifesta contra restrições da Lei das Estatais no STF 

Poder Executivo | 16/02/2023 – 20h20min 

 

O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desconsiderou argumentos da PGFN 

(Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional) favoráveis à Lei das Estatais e enviou ao STF 

(Supremo Tribunal Federal) uma manifestação crítica à norma, que estabelece atualmente 

vedações à indicação de políticos para cargos em empresas públicas e agências 

reguladoras. O posicionamento de Lula foi apresentado em uma ação do PC do B, aliado 

histórico do PT, que questiona a lei sancionada em 2016 pelo então presidente interino 

Michel Temer (MDB). A manifestação expõe as divergências em torno do assunto no Poder 

Executivo, que discute agora um meio-termo entre a norma atual e a proposta articulada no 

Congresso —vista por integrantes do governo como muito permissiva. A ação no STF, de 

relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, é vista como uma das alternativas do governo 

para abrir caminho para a nomeação de políticos para esses postos. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ORÇAMENTO 

 

Decreto traz a programação orçamentária e financeira  e estabelece o cronograma de 

execução mensal de desembolso do Executivo para 2023 

Poder Executivo | 16/02/2023 – 18h28min 

 

Foi publicado na quinta-feira (16), em edição extra do Diário Oficial da União, o 
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decreto 11.415/2023. A peça dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e 

estabelece o cronograma de execução mensal de desembolso do Poder Exec utivo federal 

para este ano. A publicação ocorre 30 dias após a sanção da Lei Orçamentária Anual (LOA), 

conforme determinam a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) de 2023. Este primeiro decreto não faz limitação de empenho, nem bloqueia ou 

contingencia a despesa de nenhum ministério ou órgão. Um bloqueio ou contingenciamento 

só ocorrerá, se necessário, a partir do primeiro Relatório de Avaliação de Receitas e 

Despesas Primárias - RARDP, previsto para 22 de março. Por questão prudencial e com o 

objetivo de promover uma gestão fiscal planejada, o decreto propõe que, do valor total de R$ 

194,8 bilhões previsto para todo o ano para as despesas primárias discricionárias de que 

trata o seu artigo 1º, R$ 66,6 bilhões poderão ser empenhados até março. Fonte: ASCOM MPO 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

PSD na Câmara define nomes para comissões 
Poder Legislativo | 17/02/2023 – 15h46min 

 

O PSD já definiu os nomes para comandar as comissões que deve assumir na 

Câmara dos Deputados. O anúncio será feito depois do Carnaval. Das 25 permanentes, o 

partido ficará com duas. A deputada federal Luísa Canziani (PSD-PR) será a titular da 

Comissão de Comunicações. Canziani é paranaense e tem 26 anos. O deputado Cezinha de 

Madureira (PSD-SP) será o presidente da Comissão de Viação e Transporte. Cezinha foi 

presidente da Frente Parlamentar dos Evangélicos. As comissões são grupos temáticos que 

debatem e votam propostas legislativas relacionadas a seus temas. A composição é 

renovada a cada ano. As comissões fazem pareceres sobre as propostas antes de irem ao 

Plenário ou votam em caráter conclusivo sem a necessidade de passagem pelo Plenário da 

Casa. Por isso as presidências são tão cobiçadas pelos partidos. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Disputa por vaga no Supremo se acirra com ataques nos bastidores 

Poder Judiciário | 17/02/2023 – 14h46min 

 

A disputa pela próxima vaga a ser aberta no Supremo Tribunal Federal (STF) com a 

aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski está se transformando em uma guerra à 

medida que se aproxima a data da escolha. Lewandowski vai se aposentar em maio. 

Embora em tese só haja um “eleitor” a ser convencido – o presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, a quem cabe nomear o substituto de Lewandowski – uma briga renhida está se 

desenrolando nos bastidores. Tem de tudo: troca de farpas, jogos de pressão, pactos de 

não-agressão e até a acusação de que um dos candidatos esteja promovendo uma 

campanha de destruição de reputações dos adversários que já ganhou entre eles o apelido 

de “gabinete do ódio”. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Defensoria recomenda anular decisões de Damares sobre anistia política  

Poder Executivo | 17/02/2023 – 14h33min 

 

A Defensoria Pública da União recomendou, na sexta (17), ao Ministério dos Direitos 

Humanos que sejam anuladas medidas administrativas tomadas pela ex -ministra Damares 

Alves na análise de concessões de anistia política. No governo de Jair Bolsonaro (PL), o 

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado por ela, foi acusado de 

paralisar e negar pedidos em massa de reparação de perseguidos pela ditadura. Segundo o 

defensor público federal Guillermo Rojas de Cerqueira Cesar, Damares proferiu decisões 
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sem seguir os ritos legais, como ao não consultar a Comissão de Anistia nem permitir a 

possibilidade de manifestação oral dos requerentes na sessão de julgamento. "A Damares 

tomou decisões na canetada, sem ouvir ninguém. Não tinha uma análise técnica, nada. Ela 

simplesmente julgava os pedidos sem a observância dos ritos previstos na lei e nas portarias 

que regem o assunto", afirma Guillermo Rojas à coluna. A Defensoria pede que todas as 

medidas sobre o assunto tomadas por Damares entre janeiro e março de 2019 sejam 

anuladas. "O que sabemos de fato é que neste período de três meses não foram observados 

os ritos legais", diz ele. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

CGU confirma investigação sobre a inserção de supostos dados falsos no cartão de 

vacinação de Bolsonaro 

Poder Executivo | 17/02/2023 – 14h26min 

 

A Controladoria-Geral da União (CGU) confirmou na sexta-feira (17) que há uma 

investigação em curso no órgão que apura a possibilidade de inserção de dados falsos no 

cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Havia uma expectativa de que a 

CGU retiraria o sigilo imposto pelo governo anterior sobre o documento até o fim desta 

semana. O órgão, no entanto, decidiu esperar a conclusão do procedimento. Em nota, a 

CGU informou que tem até o dia 13 de março para decidir sobre a retirada ou não do 

segredo. Nesse dia, encerra-se o prazo legal do julgamento de recurso feito ao órgão por 

meio da Lei de Acesso à Informação (LAI). A instituição também disse que está analisando 

outros 233 casos de sigilo impostos de forma "indevida" pela gestão passada. Conforme o 

GLOBO publicou na quinta (16), a investigação em questão foi aberto durante a gestão do 

ex-ministro da CGU Wagner Rosário, próximo ao fim do antigo governo. Em janeiro deste 

ano, um grupo de hackers divulgou um cartão de vacinação que supostamente seria de 

Bolsonaro. Nele constava o registro de uma dose da vacina contra a Covid-19, que teria sido 

aplicada em uma unidade de saúde em São Paulo, com data de 19 de julho de 2021. Fonte: O 

Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Kassab elogia BC e diz que turbulência em relações é perigosa  
Poder Legislativo | 17/02/2023 – 13h41min 

 

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou na sexta-feira (17) que a 

“turbulência” nas relações institucionais é “muito perigosa” para o governo. Deu a declaração 

ao comentar as divergências entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a atuação do 

BC (Banco Central). “Acho que a turbulência nas relações é muito perigosa, são 

compreensíveis em alguns momentos quando inevitáveis. Mas, no início do governo, eu não 

acredito que sejam inevitáveis, até porque o diálogo está se iniciando, existe boa vontade 

para esse entendimento”, disse em entrevista ao Poder360. O presidente nacional do PSD, 

Gilberto Kassab, afirmou na sexta-feira (17) que a “turbulência” nas relações institucionais é 

“muito perigosa” para o governo. Deu a declaração ao comentar as divergências entre o 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a atuação do BC (Banco Central). “Acho que a 

turbulência nas relações é muito perigosa, são compreensíveis em alguns momentos quando 

inevitáveis. Mas, no início do governo, eu não acredito que sejam inevitáveis, até porque o 

diálogo está se iniciando, existe boa vontade para esse entendimento”, disse em entrevista 

ao Poder360. Kassab também comentou a relação entre o executivo e o legislativo, 

afirmando que “a referência entre esquerda, MDB e PSD é uma base de 260 deputados e 

nós temos aí a atuação do presidente [da Câmara] Arthur Lira e esses partidos que eu vejo 

muita gente com muita boa vontade tentando construir essa aliança, essa aproximação”, 

reafirmando a posição do PSD na base do governo e o seu desejo de ver as reformas 

tributária e administrativa serem priorizadas pelo governo. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lindôra pede arquivamento de inquérito em que PF viu crime de Bolsonaro e Cid por 

associação de vacina ao vírus da aids 

Poder Executivo | 17/02/2023 – 13h19min 

 

A vice-procuradora-geral da República Lindôra Araújo requereu ao Supremo Tribunal 

Federal o arquivamento do inquérito que mirou o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu ex-

ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, pela associação entre a vacina contra a 

covid-19 e 'risco' de desenvolver o vírus da aids. Na contramão da conclusão da Polícia 

Federal, que avalia que Bolsonaro atentou contra a paz pública e incorreu em incitação ao 

crime, a vice-PGR sustenta 'absoluta carência de justa causa' para denunciar o ex-chefe do 

Executivo e seu aliado. O pedido para enterrar a investigação contra Bolsonaro foi 

encaminhado ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes na quinta-feira, 16. A apuração 

foi aberta após live realizada pelo então presidente no dia 21 de outubro de 2021, ocasião na 

qual Bolsonaro disse que a população do Reino Unido estaria "desenvolvendo a síndrome de 

imunodeficiência adquirida [aids]" após a imunização completa contra o novo coronavírus. A 

Polícia Federal apontou, mais de uma vez, que Bolsonaro incorreu em crime ao proferir a 

declaração mentirosa sobre imunizante. Para a corporação, o ex-chefe do Executivo agiu de 

maneira "consciente e voluntária" ao espalhar informações falsas sobre a vacinação e 

"incentivou" a população a descumprir medidas sanitárias preventivas contra a covid-19. 
Fonte: O Estado de S. Paulo 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula minimiza elo de ministra com milicianos ao tratar caso só como uma fotografia  

Poder Executivo | 17/02/2023 – 12h35min 

 

O presidente Lula (PT) buscou minimizar o elo da ministra Daniela Carneiro 

(Turismo) com milicianos da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Em entrevista à CNN 

Brasil, o petista tratou o caso apenas como uma "fotografia" e ignorou uma série de vínculos 

da ministra com a milícia fluminense. "Ela aparecia num caminhão lá com um cara miliciano. 

Eu sinceramente se for levar em conta pessoas que estão em fotografia ao lado de outras 

pessoas, a gente não vai conversar com ninguém, porque eu sou o cara que mais tiro 

fotografia no mundo", disse o presidente. "Se for pegar fotografia do Lula com gente que 

virou meu inimigo, eu estou inteiramente lascado para o resto da vida. Vamos julgar 

direitinho, não vamos ter pressa", completou. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Prefeitos e governadores reorganizam alianças por 2024 e apoio legislativo 

Poder Executivo | 17/02/2023 – 12h30min 

 

Passadas as eleições de 2022, governadores e prefeitos se movimentam em busca 

de novas alianças a fim de consolidar a governabilidade e conquistar um palanque 

competitivo para os pleitos municipais do próximo ano. Nas capitais, as articulações 

envolvem predominantemente prefeitos que buscam a reeleição e querem atingir novos 

segmentos do eleitorado. Já os governadores buscam organizar a sustentação das bases 

aliadas nos legislativos estaduais, além da ampliação do leque de aliados nos municípios. 

Um exemplo: aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o prefeito do Rio de Janeiro, 

Eduardo Paes (PSD), atraiu o PT para a sua base com a nomeação de três secretários 

petistas para o Executivo municipal. PSB e PDT, ambos da base lulista no plano federal, 

também foram contemplados com nomeações no primeiro escalão da Prefeitura do Rio de 

Janeiro. Em 2020, Eduardo Paes foi eleito pelo extinto DEM, que se fundiu ao PSL e tornou-

se a União Brasil. Agora, as amarras com a esquerda tendem a afastar o segmento do 
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eleitorado ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "É a primeira frente democrática se 

formando contra o bolsonarismo na capital [fluminense]. Lá no Rio, por exemplo, se discute a 

possibilidade de Flávio Bolsonaro ser candidato a prefeito. Temos que nos colocar em 

oposição a isso, e o melhor que reúne essas condições é o prefeito Eduardo Paes", diz o 

presidente do PT do Rio, João Maurício de Souza. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Direitos humanos do governo Lula repudia fala de presidente do BC sobre trabalho 

infantil 

Poder Executivo | 17/02/2023 – 11h27min 

 

O Conanda (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente) publicou 

um manifesto em repúdio à declaração do presidente do Banco Central, Roberto Campos 

Neto, sobre trabalho infantil. Na segunda (13), em entrevista ao Roda Viva, na TV Cultura, 

Campos Neto disse que ficou emocionado quando estava em um restaurante e um garoto o 

abordou para lhe vender um "produtinho". Como ele não tinha dinheiro, o jovem afirmou que 

o pagamento poderia ser efetuado em Pix. "Eu falei: 'O Pix ajuda sua vida?' Ele falou: 'O Pix 

mudou a minha vida'. A gente que está no BC às vezes não tem a percepção de como que a 

gente consegue impactar a vida das pessoas na ponta. É muito importante essa agenda 

nossa social", afirmou. Para o Conanda, o presidente do BC naturalizou o trabalho infantil no 

país. "O que nos salta aos olhos não é a facilidade do pagamento, mas o fato de que havia 

uma criança em situação de trabalho infantil –e em uma das suas piores formas– que 

abordou um cidadão cuja providência não foi fazer a denúncia aos órgãos de proteção, mas 

incentivar a prática, não somente comprando o produto do 'garoto' como exaltando-o pela 

'iniciativa'", diz o órgão. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Líder do PT no Senado propõe tornar inelegível quem praticar crimes contra 

democracia 

Poder Legislativo | 17/02/2023 – 11h19min 

 

O líder do PT no Senado, Fabiano Contarato (ES), apresentou um projeto de lei 

complementar para incluir a inelegibilidade nos crimes contra o Estado Democrático de 

Direito. A proposta do senador acrescenta esse impeditivo na chamada Lei de Inelegibilidade 

(lei complementar nº 64/1990), que proíbe a eleição para qualquer cargo dos que forem 

condenados conforme o previsto nessa legislação. O parlamentar ressalta que o aditivo na 

lei se faz necessário após os atos golpistas do 8 de janeiro. “É fundamental inserir na Lei das 

Inelegibilidades, que foi complementada pela Lei da Ficha Limpa, a previsão expressa de 

que os que forem condenados pelo cometimento dos crimes contra o Estado Democrático de 

Direito sejam considerados inelegíveis”, afirmou o senador via assessoria. Na versão atual, a 

lei prevê entre os critérios para alguém ser declarado inelegível, por exemplo, ter tido o 

mandato cassado, condenações (contra as quais não caiba mais recursos) por abuso de 

poder econômico ou político em campanhas eleitorais, e por diversos crimes, como contra a 

economia popular, contra a administração pública, racismo, entre outros. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Moro consegue assinaturas para desarquivar projeto sobre prisão em segunda 

instância 

Poder Legislativo | 17/02/2023 – 09h37min 

 

O senador Sérgio Moro (União-PR) conseguiu as 27 assinaturas necessárias para 

desarquivar o projeto (PLS 166/2018) que determina a prisão após condenação em segunda 

instância. O pedido de desarquivamento será votado pelo Plenário, em data a ser definida 
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pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Um dos subscritores do requerimento, Flávio 

Arns (PSB-PR), diz que o projeto vai melhorar a Justiça brasileira. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

RELAÇÕES EXTERIORES 

 

Mundo celebra volta do Brasil à mesa de negociação, diz Haddad 

Poder Executivo | 17/02/2023 – 12h54min 

 

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na sexta-feira (17) que a economia 

brasileira ficou “muito isolada” nos últimos anos e que o “mundo está celebrando que o Brasil 

voltou à mesa de negociação”. O chefe da equipe econômica do presidente Luiz Inác io Lula 

da Silva (PT) afirmou que irá ao encontro com os ministros de Finanças de países do G20 na 

próxima semana em Bangalore, na Índia, para “apresentar planos” do governo. “Nossa 

economia ficou muito isolada e o mundo está celebrando que o Brasil voltou à mesa de 

negociação em busca de democracia, paz, combate à fome e prosperidade na justiça social”, 

declarou em entrevista a jornalistas. Haddad disse que defenderá uma economia mais 

integrada com outras nações. “Minha 1ª reunião do G20. Vou apresentar as  credenciais e os 

planos do governo Lula para a integração da nossa economia com a economia mundial”, 

disse. O ministro fez menção à presença do Brasil em fóruns internacionais recentes, como a 

COP27, o Fórum Econômico de Davos e a 7ª cúpula da Celac (Comunidade de Estados 

Latino-Americanos e Caribenhos). Segundo ele, a ida ao evento na Índia “prepara o terreno 

para que o Brasil assuma a presidência do G20 a partir do ano que vem”. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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No G20, Brasil quer voltar a ser atuante na solução de crises globais 

Poder Executivo | 17/02/2023 – 12h22min 

 

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, viaja na próxima semana para Bangalore, 

na Índia, onde participa da 1ª Reunião de Ministros de Finanças e Governadores de Bancos 

Centrais dos países do G20, grupo das maiores economias do mundo. A partir desse evento, 

o Brasil quer voltar à cena internacional como um país atuante e que oferece soluções para 

as grandes crises econômicas mundiais, disse o Ministério da Fazenda. O Ministério da 

Fazenda avalia que, assim como foi decisivo na resolução da crise financeira de 2008, o 

Brasil pode ter um papel importante no atual cenário mundial, de problemas econômicos que 

também são atravessados por questões climáticas e do pós-pandemia da covid-19. Ainda 

segundo o ministério, a transição para uma economia verde, com sustentabilidade 

socioambiental, deve ser bastante discutida nas reuniões bilaterais de Haddad. Já estão 

confirmadas reuniões do ministro com o comissário da União Europeia (UE) para Economia, 

Paolo Gentiloni; com o ministro das Finanças da África do Sul, Enoch Godongwana; e com a 

terceira vice-presidente e ministra de Assuntos Econômicos da Espanha, Nadia Calviño. A 

pauta principal do encontro multilateral, no entanto, foi definida pela anfitriã Índia, que está 

presidindo o G20. Entre os principais temas estão a governança das criptomoedas e a 

governança da dívida internacional. Os países emergentes aumentaram seu endividamento 

nos últimos anos e a Índia busca soluções para a questão. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 
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China deve determinar ritmo de exportação brasileira em 2023, diz FGV Ibre 

Mercado | 17/02/2023 – 11h45min 

 

O ano de 2023 começou com perspectivas positivas para as exportações brasileiras, 

mas o cenário internacional está sujeito a choques, seja no campo geopolítico, com um 

possível acirramento das tensões entre Estados Unidos e China, seja de possíveis surpres as 
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quanto ao desempenho da economia chinesa, diz boletim divulgado pelo Instituto Brasileiro 

de Economia da Fundação Getutlio Vargas (FGV Ibre), com dados do Indicador de Comércio 

Exterior (Icomex). Numa primeira leitura, diz o boletim, a avaliação é que haverá crescimento 

das exportações brasileiras em 2023 em relação a 2022. O desempenho das exportações 

brasileiras para a China será crucial para o aumento das exportações brasileiras em 2023. O 

superávit da balança comercial do mês de janeiro foi US$ 2,6 bilhões, próximo ao maior valor 

na série histórica dos saldos comerciais de janeiro, desde 1998, que foi de US$ 2,7 bilhões, 

em 2006. Na comparação com janeiro do ano passado, o valor exportado aumentou 16,4% e 

as importações, 2,9%. A variação do volume exportado foi positiva em 9,7% e o das 

importações recuou em 4,9%. Os preços exportados cresceram 5,8% e os importados. 8,3%. 
Fonte: Valor Econômico 

Leia mais 
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Câmara britânica estuda posição do governo Lula sobre OCDE 

Poder Executivo | 16/02/2023 – 19h07min 

 

A Britcham (Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil) planeja marcar 

reuniões com a equipe econômica de Lula para tratar das mudanças nas regras dos preços 

de transferência (forma como são tributadas operações internacionais realizadas por 

multinacionais). Para a entidade, também falta entender melhor a posição do novo governo 

sobre a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). No fim de 

dezembro, uma medida provisória editada pelo governo Bolsonaro, que entra em vigor no 

próximo ano, alterou a legislação sobre o preço de transferência. O texto ainda precisa 

passar pelo Congresso. Para Leonardo Martins, da Britcham, a MP é um passo para o 

projeto de ascensão do Brasil à OCDE. "Isso ainda é nebuloso. A gente não tem uma clara 

sinalização do novo governo sobre essa questão da ascensão do Brasil à OCDE. Não dá 

ainda para precisar qual vai ser o comportamento do novo governo", diz. Fonte: Folha de S. Paulo  
Leia mais 
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