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DESTAQUES 

 

Governo Lula cria grupo de trabalho com Manuela d’Ávila e Felipe Neto para combater 

discurso de ódio 

Poder Executivo | 22/02/2023 – 13h35min 

 

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva criou um grupo de trabalho para “apresentar 

estratégias de combate ao discurso de ódio e ao extremismo” e propor políticas públicas 

sobre o tema. A equipe, já composta por cinco representantes do Ministério dos Direitos 
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Humanos e Cidadania e 24 da sociedade civil, vai atuar nos próximos 180 dias - prazo a ser 

estendido se necessário. A ex-deputada federal Manuela d’Ávila assumiu a presidência do 

grupo, que terá ainda pesquisadores e influenciadores, como Felipe Neto. A portaria que 

criou o grupo, que não será remunerado, foi assinada pelo ministro dos Direitos Humanos e 

da Cidadania, Silvio Almeida, e divulgada no Diário Oficial da União (DOU) de quarta-feira, 

22. Além de Manuela d’Ávila e Felipe Neto, a equipe vai contar com o psicanalista Christian 

Dunker, a antropóloga Debora Diniz, a pesquisadora do Instituto de Estudos da Religião 

(ISER) Magali Cunha e o epidemiologista Pedro Hallal, um dos pesquisadores ouvidos pela 

CPI da Covid, além da jornalista Patrícia Campos Mello. É crescente o número de casos de 

agressões a jornalistas no exercício da profissão, mesmo em coberturas dissociadas do 

debate político-eleitoral. Foi o que ocorreu na terça-feira, 21, com repórteres do Estadão 

enquanto acompanhavam os trabalhos de atendimento a quem foi atingido pelas enchentes 

no litoral norte de São Paulo. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Em carta à Unesco, Lula pede regulação internacional das redes sociais 
Poder Executivo | 22/02/2023 – 11h28min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu na quarta-feira (22) que a 

comunidade internacional precisa promover uma regulação conjunta das redes sociais, 

perante os riscos que a desinformação propagada por meio das plataformas representa à 

democracia. A sugestão de Lula consta de uma carta lida mais cedo na abertura da 

conferência “Para uma Internet Confiável”, que acontece nesta semana na sede da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) em Paris. O 

documento foi lido pelo secretário de Políticas Digitais da Secretaria Especial de 

Comunicação Social (Secom), João Caldeira Brant, na abertura do evento. "Não podemos 

permitir que a integridade de nossas democracias seja afetada pelas decisões de alguns 

poucos atores que hoje controlam as plataformas", disse Lula. "A regulação deverá garantir o 

exercício de direitos individuais e coletivos. Deverá corrigir as distorções de um modelo de 

negócios que gera lucros explorando os dados pessoais dos usuários. Para ser eficiente, a 

regulação das plataformas deve ser elaborada com transparência e muita participação 

social. E no plano internacional deve ser coordenada multilateralmente." Segundo Lula, "o 

processo lançado na Unesco [...] servirá para construção de um diálogo plural e 

transparente. Um processo que envolva governos, especialistas e sociedade civil". Fonte: Valor 

Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Levantamento mostra alta de 318% no uso de aplicativo para acessar serviços de 

prefeituras 

Mercado | 17/02/2023 

 

Moradores de cidades dos três estados do Sul do País, de Minas Gerais e de São 

Paulo utilizaram aplicativos oferecidos pelas prefeituras para solicitar 6,5 milhões de serviços 

públicos em 2022. Os dados fazem parte de um levantamento realizado pela IPM Sis temas, 

empresa especializada no desenvolvimento de soluções em nuvem para gestão pública, e 

mostram que houve aumento de 318,05% na demanda pelo uso do smartphone no ano. Em 

2021, o app Atende.Net foi utilizado em 1,5 milhão de acessos a plataformas de serviços 

municipais. Coordenador de Tecnologia e Pesquisa da IPM Sistemas, Cleber Nardelli diz que 

a tendência para os próximos anos é de novas altas nos índices de uso dos aplicativos para 

acesso a serviços públicos – fenômeno já visto no setor privado. Além de mudanças sociais, 

como a popularização do smartphone e a oferta de internet mais rápida, a mudança reflete a 

preocupação de muitos gestores em facilitar o acesso do cidadão a um número cada vez 

maior de serviços via aplicativos. "A tecnologia possibili ta que uma variedade muito grande 
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de demandas possa ser encaminhada ao poder público de forma simples e rápida", diz 

Nardelli. Via aplicativo, hoje é possível emitir guias para pagamento de tributos, encaminhar 

pedidos de alvará de construção ou liberação de funcionamento de empresas, solicitar 

consultas em unidades de saúde, entre outros serviços. Fonte: TI Inside 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

À CNN, Barroso defende regulamentação de mídias sociais e diz que redes devem 

respeitar decisões do Judiciário 
Poder Judiciário | 22/02/2023 – 08h53min 

 

A regulamentação da mídia é tema de uma conferência em Paris que vai debater, a 

partir de quarta-feira (22), os rumos da comunicação na era digital. O encontro, promovido 

pela Unesco, braço das Nações Unidas (ONU) para educação, ciência e cultura, conta com a 

participação do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF). Em 

entrevista à CNN, Barroso defendeu a regulamentação da mídia, o que chamou de 

“consenso global”. “Acho que vai se formando um consenso global de que é preciso 

regulamentar as mídias. Quando surgiu a internet, havia uma certa ideia de que ela devia ser 

livre, aberta e não regulada, uma visão um pouco libertária que infelizmente o tempo não 

confirmou a sua possibilidade”, disse. “Hoje em dia, você precisa regular do ponto de vista 

econômico para a tributação justa, para proteger direitos autorais, para impedir abuso de 

poder econômico. Você precisa regular em termos de proteção da privacidade, essas 

plataformas armazenam uma grande quantidade de dados pessoais de todo mundo e, 

portanto, é preciso ter controle sobre a utilização desses dados”, completou. De acordo com 

o ministro, a regulação de conteúdo é uma parte delicada neste contexto. “Acho que é um 

consenso global de que é preciso fazer alguma coisa por que a desinformação, os discursos 

de ódio e as teorias conspiratórias podem comprometer gravemente a democracia e os 

direitos fundamentais. De modo que a necessidade da regulação se tornou um consenso 

global. O que nós estamos discutindo no mundo inteiro, na academia, no Supremo, 

eventualmente, e nesse congresso é exatamente como fazer”, pontuou. Fonte: CNN Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Casa Civil vai liderar trabalho interministerial para propor emendas no PL de 

regulação de plataformas 
Poder Executivo | 15/02/2023 – 22h08min 

 

O governo Lula deverá sugerir emendas para o projeto de lei nº 2630/2020, o PL das 

Fake News, de relatoria do deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), para, na prática, construir 

uma nova proposta para tratar de regulação de plataformas digitais e combate a disc ursos 

de ódio e antidemocráticos. Assim, com a liderança da Casa Civil, juntou os ministérios da 

Justiça; Ciência, Tecnologia e Inovação; e Cultura, além da Secretaria de Comunicação e a 

Advocacia-Geral da União.  O secretário de políticas digitais da Secretaria de Comunicação 

Social da Presidência, João Brant, afirmou na quarta-feira, 15, que essa força tarefa 

interministerial deverá determinar quais temas são urgentes, e o que poderá ser feito em 

diálogo com a sociedade, empresas e parlamento. Essas discussões deverão acontecer 

depois do carnaval (ou seja, em duas semanas), e depois será levado ao presidente Lula. 

Orlando Silva deverá ser chamado para discutir a nova proposta, que Brant insistiu que não 

se trata de um novo PL. A ideia é justamente aproveitar a tramitação do projeto, que já foi 

aprovado no Senado, em 2020. Perguntado do porquê de não incluir o Ministério das 

Comunicações neste debate, Brant afirmou que não vê no momento razão pela qual incluir 

as telecomunicações (e, consequentemente, a radiodifusão). Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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iFood cria novo grupo de trabalho com PMEs 

Mercado | 22/02/2023 – 15h 

 

Com 225 mil pequenos e médios restaurantes cadastrados em sua plataforma, o 

iFood está criando novo grupo de trabalho formado por empresários do setor para debater 

melhorias na plataforma. Qualquer um dos estabelecimentos pode se candidatar para 

participar. A ideia é começar os trabalhos em abril e debater temas como tecnologia e 

capacitação. Hoje, as PMEs respondem por 75% de todos os estabelecimentos cadastrados. 

A novidade vem na sequência do relançamento do "Super Restaurante", que ajuda a 

aumentar a visibilidade dos negócios na busca do aplicativo, através da média de avaliação 

dos clientes e da taxa de cancelamento. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Microsoft atualiza ferramenta de busca Bing com tecnologia ChatGPT para dispostivos 

iOS e Android 

Mercado | 22/02/2023 – 14h02min 

 

A Microsoft atualizou o Bing, seu mecanismo de busca, com a tecnologia do 

ChatGPT para dispositivos iOS, em iPhones da Apple, e Android. A empresa deu a um 

pequeno número de usuários o acesso à ferramenta para testes, mas vários receberam 

respostas imprecisas e as compartilharam nas redes sociais. A empresa também disse que 

está adicionando voz ao Bing porque a capacidade de falar comandos ou fazer perguntas 

em voz alta, em vez de digitá-los, foi um dos recursos mais solicitados entre os primeiros 

testadores do sistema. A Microsoft informou ainda que planeja integrar a tecnologia em seu 

aplicativo de videochamada, o Skype, para que os usuários possam solicitar informações e 

compartilhá-las com outras pessoas em conversas em grupo. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Vivo desativa data center e Campinas e migra dados para nuvem Oracle 

Mercado | 17/02/2023 

 

A operadora e a Oracle tem um relacionamento de longo prazo. Atualmente mais de 

90% dos dados e integrações das aplicações da operadora são executadas atualmente em 

Oracle Database e Middeware para apoio nas principais aplicações de negócios e de missão 

crítica. Em maio de 2021, com o objetivo de reduzir seus custos de TI e acelerar o go to 

market, a Vivo fechou um contrato para migrar 100% dos ambientes das esteiras de 

desenvolvimento, homologação e pré-produção hospedados no datacenter da empresa, 

situado na cidade de Campinas, interior de São Paulo, para a infraestrutura de nuvem da 

Oracle, a Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Esse ambiente, denominado de não-produtivo, é 

usado pelo time de desenvolvedores da Vivo para criação e testes de novos produtos e 

serviços, antes de serem disponibilizados oficialmente para suas áreas de negócio e 

mercado. O setor de telecomunicações é extremamente competitivo. Por isso, a Vivo 

realizou estudos e análises detalhadas e reconheceu que a OCI era a melhor oferta de 

nuvem por trazer vantagens para que a empresa possa atender as demandas dos seus 

clientes e reduzir seus custos com tecnologia de forma segura, sem riscos operacionais . 
Fonte: TI Inside 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Projeto que leva Wi-Fi às escolas pré-qualifica 2.323 unidades para receber o serviço 

Poder Executivo | 17/02/2023 

 

O Grupo de Acompanhamento do Custeio a Projetos de Conectividade de Escolas 
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(Gape), presidido pelo conselheiro Vicente Aquino, da Anatel, anunciou o início da vistoria 

em mais 2.323 escolas públicas das regiões Norte e Nordeste do Brasil. A visita é a primeira 

etapa para inclusão das escolas no projeto Aprender Conectado, que fornecerá internet 

banda larga, rede wi-fi e kits de informática para instituições públicas de ensino de todo o 

Brasil. Nessa etapa serão visitadas 967 escolas no Amazonas, localizadas nas cidades de 

Manaus, Manicoré e Tabatinga. No Pará, serão 1.059 unidades nas cidades de Afuá, 

Breves, Portel, Porto de Moz e Santarém. Na Paraíba, serão 297 escolas, todas na capital, 

João Pessoa. Os critérios de escolha levaram em conta municípios com maior número de 

escolas desconectadas e que possuam estrutura de rede em fibra. Foram incluídas todas as 

escolas dos municípios listados, até mesmo as que não possuem energia. "Com essas 

novas visitas, estamos indo para a segunda etapa do Aprender Conectado, um projeto que 

vai transformar a vida dos alunos, dos professores e da comunidade como um todo, ao 

permitir que crianças de escolas públicas recebam uma educação conectada. Com Internet 

banda larga, kits de informática, capacitação dos professores, vamos mudar a realidade 

desses jovens e a história da educação no Brasil", explica Vicente Aquino. Fonte: TI Inside 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ataques DDoS maliciosos crescem 150% em 2022 

Mercado | 17/02/2023 

 

O relatório Relatório Global de Análise de Ameaças de 2022, da Radware, fornece 

uma análise de todo o ano de 2022 e aproveita a inteligência fornecida pelas atividades de 

ataques de rede e aplicações provenientes das áreas de Cloud and Managed Services, 

Global Deception Network e pesquisa de ameaças da Radware. O cenário global de DDoS 

está evoluindo rapidamente. Em 2022, os perfis de ataques DDoS ganharam uma nova 

dimensão em termos de número, frequência, volume, potência, duração e complexidade. Em 

2022, o número de ataques DDoS cresceu 150% em uma base global, em comparação ao 

ano anterior. O número de ataques nas Américas aumentou ainda mais intensamente, um 

crescimento de 212% em relação a 2021. Mais de metade dos ataques foram dirigidos a 

organizações na Europa, Oriente Médio e África (EMEA). As Américas foram responsáveis 

por 35% dos ataques, enquanto 7% dos ataques tiveram como alvo organizações na região 

Ásia Pacífico (APAC). Fonte: TI Inside 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

Governistas fazem acenos ao Senado para tentar aprovar reforma tributária  

Poder Legislativo | 21/02/2023 – 05h01min 

 

Deputados aliados do Palácio do Planalto tentam contemplar o Senado nas 

discussões da reforma tributária na Câmara para facilitar a tramitação. Uma das  ideias é 

sinalizar que, quando chegar a vez de discutir a reforma do Imposto de Renda, o texto que 

está sob análise dos senadores desde 2021 será priorizado. “A primeira etapa da reforma é 

voltada para os impostos diretos, isso se dá por PEC. Já o imposto de renda, folha de 

pagamento, patrimônio, isso é por lei ordinária. O correto é tratar os dois separadamente”, 

disse o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), que coordena o Grupo de Trabalho sobre a 

tributária. “Dá para aproveitar o texto do Senado (sobre IR),  mas vamos trabalhar isso no 

segundo semestre”, acrescentou Lopes. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Líder do governo defende reforma tributária para adaptar regras ao cenário pós-

pandemia 
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Poder Legislativo | 21/02/2023 – 05h 

 

Um dos argumentos que José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara, 

ensaia para convencer os deputados a votar pela Reforma Tributária é que, com as crises de 

2008 nos EUA e da Covid, a maioria dos países atualizou seus sistemas tributários para 

novos padrões econômicos. Ele diz que o Brasil foi exceção. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

CONSUMIDOR 

 

“O superendividamento é um problema grave”, diz diretor de órgão de proteção do 

consumidor 
 Poder Executivo | 20/02/2023 – 18h37min 

 

Novo diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da Secretaria 

Nacional do Consumidor, o vereador licenciado Ricardo Blattes (PT) esteve nos estúdios da 

Rádio CDN 93,5 FM, na manhã de segunda-feira (20), para falar sobre o trabalho em 

Brasília. Há pouco mais de um mês à frente do órgão, ele afirmou durante o programa F5 

que uma das principais metas é resolver o superendividamento das famílias no Brasil, uma 

das promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “O 

superendividamento é um problema grave. Há hoje cerca de 70 milhões de pessoas 

negativadas, sem acesso ao crédito. E esse crédito não é só para aquisição de bens, ou 

seja, imóvel, automóvel… As pessoas estão recorrendo a empréstimos para seu dia a dia – 

afirmou Blattes, enfatizando que o problema atinge servidores púbicos, pensionistas e 

aposentados, por exemplo. Ele frisou que as dívidas não se limitam às bancárias. Existe um 

outro conjunto de dívidas que será tratado pelo governo federal como resolver”, acrescentou 

o diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. Em relação aos débitos 

com os bancos, Blattes afirmou que a solução deve ser encaminhada com o programa 

“Desenrola”, apresentado recentemente pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Fonte: 

Diário de Santa Maria 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Demanda do consumidor por crédito sobe 0,6% em janeiro,  mas mostra desaceleração 
 Mercado | 16/02/2023 – 19h24min 

 

A demanda dos consumidores por crédito avançou 0,6% na passagem de dezembro 

para janeiro, já com os descontos de efeitos sazonais, conforme indicador do bureau de 

crédito Boa Vista. O índice, na variação em 12 meses, mostrou desaceleração, com o 

crescimento recuando de 4,5%, em dezembro, para 3,8% no mês passado. Para o 

economista da Boa Vista, Flávio Calife, a perda de ritmo do crédito começa a ficar mais 

clara, sendo que o risco dos financiamentos, dado o avanço da inadimplência, torna 

improvável uma reversão dessa tendência no curto prazo. O economista avalia que o 

Desenrola, programa federal de renegociação de dívidas, pode interromper artificialmente o 

aumento da inadimplência, mas apenas no curto prazo. "A experiência recente mostrou que 

o efeito positivo de medidas como essa se dissipa rápido. Então, a demanda por crédito 

deveria ser mais cautelosa agora, assim como a concessão tende a ser", comenta Calife. 
Fonte: Uol 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Instituto Internacional de Finanças: Dívida de emergentes bate novo recorde em 2022, 

a US$ 98 trilhões, mas Brasil recua 
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Mercado | 22/02/2023 – 15h22min 

 

A dívida total dos países emergentes cresceu 2,1% em 2022, para US$ 98,2 trilhões, 

informou o Instituto Internacional de Finanças (IIF). Já a dívida dos países desenvolvidos 

encolheu 2,8%, a US$ 200,8 trilhões. Com isso, a dívida global teve uma retração de 1,3%, a 

US$ 299 trilhões, na primeira baixa desde 2015. “Com os custos de empréstimos em 

ascensão - especialmente para mercados emergentes - a redução na dívida global foi 

impulsionada inteiramente pelos mercados maduros, que viram a dívida total cair para cerca 

de US$ 200 trilhões. Por outro lado, a dívida nos mercados emergentes continuou em 

tendência de alta, atingindo um novo recorde de US$ 98 trilhões em 2022. Rússia, 

Cingapura, Índia, México e Vietnã viram o maior aumento no valor em dólares de sua dívida 

pendente”, aponta o instituto. O Brasil, entretanto, vai na contramão dos emergentes. Aqui, a 

dívida caiu 4,5%, para US$ 211,8 bilhões. Esse total está dividido entre dívida do governo 

(US$ 85,1 bilhões), empresas não financeiras (US$ 53,0 bilhões), setor financeiro (US$ 42 

bilhões) e famílias (US$ 31,7 bilhões). Com exceção das empresas não financeiras, onde a 

dívida ficou estável de 2021 para 2022, houve queda nos outros três segmentos, sendo a 

mais forte (-5,5%) na dívida do governo. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

FGV Ibre: Desaceleração atinge diferentes setores da economia e mercado de trabalho 

indica perda de fôlego 

Mercado | 22/02/2023 – 15h16min 

 

A desaceleração da atividade é percebida com mais força por diferentes setores da 

economia e o mercado de trabalho começa a indicar abrandamento, principalmente vindo de 

serviços, com aumento da insegurança sentido também pelos trabalhadores, alerta o Boletim 

Macro, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre). Em sua 

edição de fevereiro, o Boletim destaca que a manutenção da política monetária restritiva, 

com possível desancoragem das expectativas de inflação, e a desaceleração global devem 

levar o Produto Interno Bruto (PIB) a ter crescimento marginal de 0,2% em 2023 — resultado 

que será positivo somente graças à contribuição da agropecuária. O Boletim Macro lembra 

que os primeiros Índices de Confiança do FGV Ibre do ano mostram continuidade da 

trajetória negativa iniciada ao fim de 2022, disseminada entre setores e segmentos. Fonte: Valor 

Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Mercado volta a elevar expectativas de inflação para 2023 e 2024 

Poder Executivo | 22/02/2023 – 15h07min 

 

O mercado voltou a elevar suas projeções para a inflação brasileira neste ano e no 

próximo, mostrou a pesquisa Focus do BC (Banco Central) na quarta-feira (22), mas as 

estimativas para o patamar dos juros básicos permaneceram inalteradas para ambos os 

períodos. A publicação da sondagem do BC, que geralmente acontece nas manhãs de 

segunda-feira (21), foi adiada para a tarde de Quarta-Feira de Cinzas (22) devido ao 

Carnaval. Segundo o mais recente levantamento Focus, economistas esperam agora que o 

IPCA suba 5,89% em 2023, contra taxa de 5,79% estimada na semana anterior. Essa foi a 

décima elevação consecutiva dos prognósticos de inflação do Brasil para este ano, que veio 

após recentes pressões do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aliados por um aumento da 

meta oficial de inflação a ser perseguida pelo Banco Central. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Aumento da faixa de isenção do IRPF provocará renúncia de R$ 3,2 bi este ano e de R$ 

6 bi em 2024 
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Poder Executivo | 22/02/2023 – 12h57min 

 

O aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) para 

R$ 2.112,00 a partir do dia 1º de maio provocará renúncia de receita de R$ 3,2 bilhões este 

ano e de R$ 6 bilhões em 2024, segundo informações do Ministério da Fazenda. Atualmente, 

o limite de isenção está em R$ 1.903,98. A tabela não é corrigida desde 2015. De acordo 

com a pasta, a medida atende à população com renda até R$ 2.640,00. Corresponde a dois 

salários mínimos no novo valor que começará a vigorar em 1º de maio. Cálculos  da Receita 

Federal mostram que o limite de isenção de R$ 2.112,00 e a nova dedução simplificada 

mensal de R$ 528,00 farão com que pessoas com renda até R$ 2.640,00 não tenham 

retenção do IRPF na fonte, nem na declaração de ajuste. Cerca de 13,7 milhões de 

contribuintes deixarão de recolher o IR, calcula a Receita. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Americanas devolve 20% dos galpões usados para produtos do e -commerce 

Mercado | 22/02/2023 – 7h04min 

 

A Americanas, uma das gigantes do comércio eletrônico, já vinha devolvendo 

espaços de armazenagem antes do pedido de recuperação judicial em janeiro. E essa 

prática continuou no início deste ano. A empresa fechou um centro de distribuição em 

Fortaleza (CE). Agora, a operação no Ceará terá como base o centro de distribuição em 

Recife (PE). O enxugamento e a devolução de áreas de armazenagem preocupam as 

empresas gestoras de condomínios de galpões logísticos, especialmente os localizados em 

regiões nas quais a taxa de desocupação já é alta ou onde a varejista tem grande 

participação na ocupação dos armazéns. Nestes casos, a devolução dos espaços pode ter 

impacto nos aluguéis. Neste ano, serão devolvidos mais 69 mil m² em condomínios logísticos 

localizados na Grande Curitiba (PR), Grande Porto Alegre (RS) e Hortolândia (SP).  Fonte: 

Correio do Pov o 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

Queixa é livre, mas ameaçar ministro do STF de morte, não, diz Barroso 
Poder Judiciário | 22/02/2023 – 14h46min 

 

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, disse, na 

quarta-feira (22), que a queixa política é livre, mas ameaçar ministros de morte não é 

liberdade de expressão. Barroso participa nesta semana de um evento que discute os rumos 

da era digital, promovido pela Unesco, braço de educação da ONU, em Paris. Em entrevista 

exclusiva à CNN, Barroso falou que não é difícil separar o que é crime do que é opinião, 

questão que está no centro do debate sobre regulamentação. “A bronca é livre, a queixa 

política é livre. Se alguém disser que o STF é muito ruim, que essa é a pior composição da 

história do STF, tem todo o direito. Mas se alguém disser ‘vamos invadir o Supremo e tirar 

aqueles ministros de lá à força e se possível matá-los’, isso evidentemente não é liberdade 

de expressão. Portanto, é relativamente fácil distinguir o que é uma opinião do que é uma 

ameaça, um crime”. Barroso usou outros exemplos para ressaltar que em alguns casos a 

opinião deixa de ser ingênua e pode causar prejuízos. Fonte: CNN Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ORÇAMENTO 

 

'Agenda positiva' de Lula soma R$ 21,6 bi e amplia cobrança por compensações e 

regra fiscal 
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O presidente Lula intensificou a "agenda positiva" nos últimos dias, com impacto 

bilionário nas contas públicas. São medidas que somam R$ 21,6 bilhões em 2023, 

considerando aumento de gastos e queda na arrecadação, e vão ao encontro das 

promessas feitas pelo petista durante a campanha presidencial. A sequência de anúncios 

amplia os desafios fiscais do governo federal neste e nos próximos anos e a pressão dos 

agentes econômicos por medidas de compensação e pelo desenho da nova regra fiscal, que 

vai substituir o teto de gastos (confira o impacto de cada medida ao final desta reportagem). 
Fonte: G1 Notícias 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Centrão negocia base paralela de apoio a Lula no Congresso 

Poder Legislativo | 22/02/2023 – 12h53min 

 

A montagem pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de uma base de apoio no 

Congresso envolve a negociação com grupo de parlamentares de partidos que não são 

formalmente aliados, em especial do centrão —PL, PP e Republicanos, trinca que deu 

sustentação política a Jair Bolsonaro (PL). Articuladores do governo, dirigentes e integrantes 

dessas legendas —além de outras menores, como o Podemos— falam de uma potencial 

bancada paralela pró-Lula em torno de 70 deputados e 10 senadores, o que seria decisivo 

para votações importantes no Congresso. O ensaio de adesões ao governo é simbolizado 

pelo próprio partido de Bolsonaro, o PL, que é o maior da Câmara (99 dos 513 deputados) e 

o segundo no Senado (12 de 81). Apesar de abrigar alguns dos principais expoentes do 

bolsonarismo, a sigla deve ter dissidências significativas pró-governo nas duas Casas. O 

presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, tem afirmado em conversas com 

parlamentares que calcula de 20 a 30 deputados do partido com inclinação a se aliar ao 

governo, em especial os mais antigos na legenda, que não ingressaram na política por meio 

do bolsonarismo. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Deputado quer presidente do BC proibido de apoiar ou criticar políticos 

Poder Legislativo | 22/02/2023 – 12h40min 

 

O deputado Eduardo Bismarck (PDT-CE) apresentou um projeto de lei que pede a 

proibição de atividades político-partidárias por parte do presidente e dos diretores do Banco 

Central. Segundo a proposta, levada à Câmara pelo parlamentar antes do Carnaval, a 

cúpula da autoridade monetária fica proibida de apoiar ou criticar candidatos, lideranças e 

partidos. O deputado afirma que o BC tem autonomia para cumprir metas sem a interferência 

do governo, inclusive com os mandatos em ciclos opostos aos do presidente da República, 

mas critica suposta ligação de Roberto Campos Neto, presidente do órgão, ao bolsonarismo. 

"Se o BC precisa de autonomia em relação ao governo para tomar suas decisões de forma 

neutra, pressupõe-se que seus diretores —e, principalmente, o seu presidente— não 

deveriam possuir nenhum tipo de envolvimento político-partidário. Não é isso, contudo, o que 

se observa na conduta do presidente Roberto Campos Neto, uma vez que há diversos 

indícios de sua relação de proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro", argumenta o 

deputado na defesa da proposta. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Inspirado em Lula, embaixador argentino no Brasil admite disputar presidência em 

outubro 

Poder Executivo | 22/02/2023 – 15h02min 

 

A campanha eleitoral começou a esquentar na Argentina e em pleno feriado de 

carnaval o embaixador do país no Brasil, Daniel Scioli, divulgou em redes sociais uma carta 

na qual afirma que “hoje me sinto com força e energia para trabalhar por meu país”. As 

especulações sobre seu desejo de disputar novamente a Presidência (em 2015 o 

embaixador obteve 49% dos votos e foi derrotado por pouco pelo ex -presidente Mauricio 

Macri) vinham se intensificando e Scioli decidiu abrir o jogo, sempre deixando claro seu 

respeito pelo presidente Alberto Fernández — que ainda não descartou publicamente a 

possibilidade de disputar sua reeleição, mas tudo indica que é o mais provável — e sua 

disposição a ajudar o atual governo. O embaixador que conseguiu recompor a relação do 

governo argentino com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e que hoje trabalha intensamente 

com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, deixou claro seu desejo e vê no chefe de Estado 

brasileiro um exemplo a seguir. — Lula foi em busca de alianças com outros partidos, outros 

setores, independentes. As eleições hoje são muito mais competitivas e é preciso ter 

inteligência para incluir. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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