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Ministérios e agências reguladoras da América Latina se reúnem durante o Mobile 

World Congress 

Poder Executivo | 28/02/2023 – 15h05min 

 

Possibilitar um avanço de conectividade na América Latina. Com este objetivo, 

representantes de ministérios dos países que integram a região se reuniram, na terça-feira 

(28), durante o Mobile World Congress (MWC23) - maior evento sobre telecomunicações do 

mundo - em Barcelona, na Espanha. Na ocasião, o ministro das Comunicações, Juscelino 

Filho, apresentou a experiência brasileira, além de ressaltar o empenho do Governo Federal 

em promover a inclusão digital de milhões de brasileiros que ainda não têm acesso à 

internet. Um dos pontos abordados por Juscelino Filho foi a importância de investimento no 

setor, especialmente por meio do avanço do 5G para o Brasil, que possibilitou mais de R$ 42 

bilhões em compromissos de conectividade para o país. O Programa Norte Conectado, que 

leva internet e inclusão para áreas distantes na Região Amazônica, e a conectividade em 

escolas também foram citadas pelo ministro. Além disso, o ministro apontou que o Fundo de 

Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST) terá um edital lançado em breve 

para financiar projetos que promovam melhores serviços para a população. "Em 23 anos, 

essa será a primeira vez que poderemos utilizar os recursos, buscando levar mais 

oportunidade e levar mais conectividade, oportunidades, desenvolvimento, geração de 

empregos e renda para a população. Dessa forma, faremos da inclusão digital um 

mecanismo para combater as desigualdades sociais", destacou. Fonte: ASCOM MCom 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Redes sociais devem ser responsabilizadas por ataques contra a democracia, diz Dino 

Poder Executivo | 27/02/2023 – 19h52min 

 

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, defendeu em entrevistas, no 

último fim de semana, que as redes sociais que permitirem ataques ao Estado Democrático 

de Direito devem ser responsabilizadas por crimes cometidos por seus usuários. A falta de 

regulação dessas plataformas é uma ameaça à democracia, avaliou o ministro em entrevista 

ao jornal O Estado de São Paulo. “O fato é que elas ganham dinheiro com ódio. É preciso 

colocar balizas”, explicou, sempre deixando claro que não defende qualquer tipo de 

cerceamento da liberdade de expressão, mas o combate a crimes. Ao Correio Braziliense, 

Dino explicou a proposta que o ministério enviou à Presidência da República, que deve virar 

uma Medida Provisória em breve: “Elas (as plataformas de redes sociais) deixam de ser 

vistas como imunes à responsabilidade pelo que lá trafega, mas não de um modo geral e, 

sim, em relação a seis crimes, delimitados na lei do terrorismo e no capítulo do Código Penal 

destinado aos crimes contra o Estado Democrático de Direito”. Fonte: ASCOM MJSP 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Câmara defende punição de big techs e imunidade parlamentar em nova lei contra 

fake news 

 Poder Legislativo | 28/02/2023 – 04h01min 

 

O relator do projeto de lei das fake news, deputado federal Orlando Silva (PC do B-

SP), apoia uma flexibilização do Marco Civil da Internet que determine punição das 

plataformas por conteúdos antidemocráticos, em linha com a proposta do governo Lula (PT) 

para a regulação do setor. Mas Orlando defende que o texto em discussão com o Executivo 

inclua a blindagem parlamentar nas redes e um órgão regulador, pontos que enfrentam 

resistência por parte do governo e de representantes da sociedade civil. Após a oposição do 

presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), o Planalto recuou da intenção de 

elaborar uma medida provisória para impor às plataformas o "dever de cuidado", ou seja, a 

obrigação de impedir a disseminação de conteúdo que viole a Lei do Estado Democrático de 
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Direito —como pedidos de abolição do Estado de Direito, estímulo à violência para 

deposição do governo ou incitação de animosidade entre as Forças Armadas e os Poderes. 
Fonte: Folha de S. Paulo 

Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Alexandre Gonçalves de Amorim assume presidência do Serpro 

Poder Executivo | 27/02/2023 

 

O Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados), principal estatal de TI do 

governo brasileiro, anunciou um novo presidente. Alexandre Gonçalves de Amorim tomou 

posse na segunda-feira, 27. Com mais de 20 anos de experiência nas áreas de gestão 

corporativa e governamental, Amorim liderou, nos últimos anos, diversos projetos de 

Tecnologia da Informação e transformação digital na gestão pública. Ele já liderou outra 

estatal de TI, a Empresa de Tecnologia da Prefeitura de São Paulo (Prodam), maior empresa 

de tecnologia para governo em âmbito municipal da América Latina. Fonte: TI Inside 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Primeira-dama quer colaboraçao do Google contra fake news 

Poder Executivo | 28/02/2023 – 15h11min 

 

Cercada de ministras, Janja participou na terça-feira de um evento em que a 

Google.org, plataforma filantrópica do Google, anunciou a doação de R$ 5 milhões para o 

Instituto Rede Mulher Empreendedora, um programa voltado para mulheres. A primeira-

dama não discursou, mas, ao final, ao posar para fotos, deixou um recado: — Vamos ver se 

o Google ajuda a gente a acabar com as fake news. Janja tem se empenhado na discussão 

para que o Congresso aprove nova legislação de combate a notícias falsas para dar 

segurança jurídica, linha defendida também pelo ministro da Secretaria de Comunicação do 

governo, Paulo Pimenta. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Abertas as inscrições para a 2ª Olimpíada Brasileira de Satélites 

Poder Executivo | 28/02/2023 – 15h10min 

 

Estudantes e professores de instituições de ensino fundamental, médio, técnico 

profissionalizante e universitários já podem se inscrever na 2ª edição da Olimpíada Brasileira 

de Satélites, a OBSAT, nas modalidades teórica e prática. O prazo para a inscrição na 

modalidade prática acaba no dia 9 de abril e para a modalidade teórica, no dia 14 de maio. A 

OBSAT foi idealizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e é 

organizada pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) com apoio e parceria da 

Agência Espacial Brasileira (AEB), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), da 

Liga Amadora Brasileira de Rádio Emissão (Labre) e da Escola de Engenharia de São 

Carlos (EESC) da Universidade de São Paulo (USP). A ideia da competição surgiu para 

mostrar a importância dos satélites na rotina das pessoas, que eles estão presentes em 

diversas atividades, como nas comunicações, monitoramento ambiental, segurança de 

fronteiras, exploração científica e serviços de localização. Fonte: ASCOM MCTI 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Microsoft leva inteligência artificial ao Windows e acirra guerra dos chatbots 

Mercado | 28/02/2023 – 11h40min 

 

Três semanas depois de adicionar inteligência artificial (IA) ao Bing, seu mecanismo 
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de busca, e ao navegador de internet Edge, a Microsoft anuncia na terça-feira seu passo 

mais ousado na corrida dos chatbots, os softwares que usam inteligência artificial para 

conversar com o usuário. É a chegada dessa tecnologia ao sistema operacional Windows. 

Com uma versão atualizada do Windows 11, que estará disponível para download a partir de 

terça-feira, o usuário poderá fazer buscas e acessar o chat do novo Bing diretamente da 

barra de tarefas do Windows. É aquela faixa que fica na parte de baixo da tela do 

computador e onde aparecem os aplicativos em uso. Para facilitar a digitação, a companhia 

redesenhou a janela de pesquisa existente na barra. A nova versão do Windows 11, que foi 

originalmente lançado há pouco mais de um ano, traz outras novidades como o aplicativo 

Phone Link, que integra funções do iPhone às do Windows. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Telecoms querem facilitar conexões a rede para empresas 

Mercado | 28/02/2023 – 10h11min 

 

Empresas de telecomunicações lançaram uma série de serviços que permitirão a 

outras empresas o acesso direto a funcionalidades e dados das redes de telefonia a 

programadores. A iniciativa, batizada de "open gateway" foi anunciada na segunda-feira (27) 

no Mobile World Congress, evento de tecnologia que acontece nesta semana em Barcelona. 

A parceria foi guiada pela GSMA, entidade que congrega as teles e organiza o evento. Trata-

se da disponibilização de APIs (sigla em inglês para interface para programação de 

aplicações), canais que permitem a comunicação entre sistemas de informática, para 

possibilitar ligação direta com os serviços da rede. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ANPD promove evento sobre Norma de Dosimetria e Aplicação de Sanções 

Administrativas 

Poder Executivo | 28/02/2023 

 

Na quarta-feira (01/03), às 10h30, a ANPD fará evento online ao vivo, no Youtube, 

para tratar sobre a recente publicação do Regulamento de Dosimetria e Aplicação de 

Sanções Administrativas. Muito esperado pela sociedade, o regulamento vem para reforçar a 

atuação fiscalizatória da ANPD e como uma importante ferramenta para que a Autoridade 

possa reconduzir o agente de tratamento de dados pessoais à conformidade com a Lei Geral 

de Proteção de Dados Pessoais - LGPD.  Além de tratar sobre os principais pontos do 

regulamento,  a ANPD busca esclarecer dúvidas sobre sua aplicação.  O evento contará com 

a presença do Diretor-Presidente e convidados. A moderação ficará a cargo de Fernanda 

Magalhães, Assessora de Comunicação da ANPD. Fonte: ASCOM ANPD 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

 

Anatel vai acelerar destinação do 6 GHz para o WiFi outdoor e se livrar da pressão do 

celular 

Poder Executivo | 28/02/2023 

 

O Brasil deverá ser o primeiro país a adotar o WiFi outdoor em 6 GHz. O presidente 

da Anatel, Carlos Baigorri, disse na terça-feira, 28, que a agência pretende acelerar a 

decisão sobre a liberação do uso do WiFi 6E (que ocupa toda a frequência de 6.000 MHz) 

para as áreas externas (outdoor), de forma a fazer com que o Brasil seja o primeiro país do 

mundo, antes mesmo dos Estados Unidos, a ocupar toda essa faixa com serviços não 

licenciados. Segundo ele, a intenção é lançar a consulta pública este semestre, para no 

início do próximo adotar a medida. Embora o presidente fale em “consulta pública” ele disse 

aos jornalistas presentes ao Mobile World Congress (MWC) que a decisão da Anatel será 
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mesmo pela liberação dessa tecnologia também para a implementação do WiFi em áreas 

externas (outdoor). Até o momento, a Anatel só liberou essa tecnologia para o uso indoor, 

para ser instalada como um modem nas casas das pessoas ou prédios empresariais. Mas os 

provedores de internet e alguns fabricantes, como a Qualcomm, por exemplo, reivindicam a 

ocupação dessa frequência também em áreas externas. Fonte: Tele Síntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

CPQD atinge a marca de 100 projetos contratados como unidade EMBRAPII 

Poder Executivo | 28/02/2023 

 

O CPQD assinou com a startup Sintropica Capital Natural, neste mês de fevereiro, o 

contrato para desenvolvimento do 100.º projeto desde que foi credenciado, há 8 anos, como 

Unidade EMBRAPII (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial). O novo projeto 

envolve a criação de modelos de Inteligência Artificial e o uso de recursos como análise 

espacial multiespectral para a automação de processos de mapeamento e monitoramento do 

solo, visando a conservação e restauração de vegetações nativas. Inteligência Artificial (IA) é 

uma das competências tecnológicas incluídas na área de Comunicações Avançadas, na qual 

a Unidade EMBRAPII CPQD é credenciada atualmente. Também integram essa categoria as 

tecnologias relacionadas a Internet das Coisas (IoT), Blockchain, Segurança e Privacidade, 

Sensoriamento Óptico, Conectividade e Mobilidade Elétrica. “São todas plataformas 

tecnológicas do CPQD, o que nos torna aptos a desenvolver soluções de inovação 

destinadas a atender necessidades de empresas de segmentos distintos, envolvendo várias 

tecnologias”, afirma Paulo Curado, diretor de Inovação e Empreendedorismo do CPQD. Fonte: 

EMBRAPII 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Relatório detalha como o avanço na IA cria ameaças móveis e beneficia golpistas 

Mercado | 27/02/2023 

 

A McAfee apresenta o seu Relatório Anual de Ameaças do Consumidor Móvel no 

qual detalha as principais tendências globais em matéria de ameaças e esquemas móveis 

para conhecimento, e como se proteger contra eles. No final de 2022, foram lançados alguns 

aplicativos revolucionários, como o ChatGPT do OpenAI e o gerador de imagens DALL-E 2. 

Estas ferramentas proporcionaram uma poderosa Inteligência Artificial (IA) às massas, 

criando oportunidades empolgantes para a inovação e produtividade, mas também 

proporciona essas mesmas oportunidades aos cibercriminosos. O Relatório de Ameaças 

Móveis ao Consumidor de 2023 da McAfee foca na maneira como os golpistas aproveitam 

estas ferramentas para enganar ou fraudar os consumidores em número crescente, tal como 

identificado pela equipe de Pesquisa Móvel da McAfee. Um tema comum em todo o 

processo é a prevalência de aplicativos telefônicos maliciosos. Fonte: TI Inside 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Pesquisa irá mapear a situação da bioeconomia no brasil e permitir que o país 

participe de rede mundial de inovação no setor 

Poder Executivo | 27/02/2023 

 

A Rede MCTI/Embrapii de Inovação em Bioeconomia – formada por centros de 

pesquisa especializados no tema e associados à entidade – iniciou neste mês uma pesquisa 

nacional para mapear e consolidar dados estratégicos sobre a área no Brasil e os atores do 

setor. O levantamento será realizado até o final de setembro. A iniciativa foi iniciada após o 

Fórum Mundial de Bioeconomia escolher a Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e 

Inovação Industrial) como parceira no Brasil para a criação de uma rede mundial para 

atender o setor de bioeconomia. O objetivo dessa rede mundial é incentivar o diálogo 
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relacionados à bioeconomia global, seus desafios e oportunidades. Fonte: EMBRAPII 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

Reforma tributária “aumenta potencial de crescimento”, diz Appy 

Poder Executivo | 28/02/2023 – 08h39min 

 

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

que o principal efeito das mudanças propostas pela reforma é aumentar o potencial de 

crescimento no Brasil. Por isso, a proposta que está sendo discutida no Congresso tem “um 

impacto muito positivo” no país. “Quando a economia cresce, todo mundo ganha. Ganham 

os cidadãos, porque aumenta o poder de compra das pessoas, ganham as empresas, 

porque quando elas crescem mais, elas têm mais rentabilidade, e ganha o próprio governo, 

porque, quando a economia cresce mais, o governo arrecada mais”, disse Appy em 

entrevista ao “Jornal da Globo”, da TV Globo. Questionado sobre as críticas de municípios 

de que perderiam com algumas das mudanças propostas, o secretário falou que, “no 

agregado”, todas as cidades “vão ganhar” com a reforma tributária. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Sempre haverá pressão sobre reforma tributária, diz relator 

Poder Legislativo | 27/02/2023 – 19h21min 

 

Relator do grupo de trabalho sobre a reforma tributária, o deputado Aguinaldo 

Ribeiro (PP-PB) minimizou na segunda-feira (27) a preocupação de alguns segmentos com 

uma eventual elevação de 25% sobre a alíquota do IVA (Imposto sobre Valor Agregado), 

caso a proposta avance. O congressista falou sobre o assunto depois de uma reunião com o 

secretário extraordinário para a Reforma Tributária, Bernard Appy. “Pressão você sempre 

terá. Faz parte da discussão e é legítimo que cada setor defenda seus interesses, mas o que 

nós queremos é uma reforma para todo o Brasil, que coloque nosso país do ponto de vista 

da simplicidade e da justiça tributária. Que seja uma reforma, simples, justa e transparente”, 

disse ao sair do Ministério da Fazenda. Segundo Ribeiro, o Brasil “vive num sistema 

nebuloso. Você não sabe sequer quanto paga de imposto”. O setor de serviços projetou 

aumento de até 188% com a possível alíquota de 25%. O levantamento foi feito pela CNC 

(Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo). Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Suzana Braga assume Subsecretaria de Relações Financeiras Intergovernamentais do 

Tesouro Nacional 

Poder Executivo | 28/02/2023 – 08h28min 

 

A auditora federal de Finanças e Controle Suzana Teixeira Braga foi nomeada na 

terça-feira (28) subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais do Tesouro 

Nacional. Ela substitui no cargo a economista Pricilla Santana, que assumiu a Secretaria de 

Fazenda do Rio Grande do Sul. Suzana Braga é mestre em Ciências da Saúde pela 

Universidade de Brasília (UnB) e possui MBA em Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

pela Universidade Católica de Brasília (UCB) e MBA em Gestão em Finanças pelo Instituto 

Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec), além de certificação CPA-10 da Associação 

Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Fonte: ASCOM MF 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Contra indicação de aliados, Lula mantém servidores da CGU em Conselho de Ética da 

Presidência 

 Poder Executivo | 28/02/2023 – 05h 

 

Ao contrário de recomendações que recebeu de aliados, Lula manteve no Conselho 

de Ética Pública da Presidência dois servidores de carreira da CGU que foram indicados por 

Jair Bolsonaro. Antônio Carlos Vasconcellos Nóbrega e Edson Leonardo Dalescio Sá Teles 

são auditores federais de finanças e controle. Seus mandatos vão até agosto de 2023 e maio 

de 2024. Petistas veem conflito de interesses na atuação deles, uma vez que a CGU é um 

órgão de controle do governo e o conselho, um comitê do Executivo. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

MCom publica Portaria que consolida a política de governança da Pasta 

Poder Executivo | 27/02/2023 – 17h07min 

 

Com o objetivo de melhorar e desburocratizar o trabalho, o Ministério das 

Comunicações (MCom) publicou, na segunda-feira (27), uma portaria (8.490/2023) que trata 

sobre a política de governança da Pasta. O documento consolida os normativos sobre o 

tema além de otimizar os comitês temáticos, unindo assuntos correlatos com o objetivo de 

reduzir os colegiados. “Estamos sempre procurando aprimorar a prestação dos serviços 

públicos. Simplificar e fortalecer esses processos, começando pela governança, é 

fundamental para que a política pública seja plenamente implantada”, avalia o subsecretário 

de Planejamento e Tecnologia da Informação do MCom, Marco Antonio Fragoso de Souza. 

O órgão responsável pela governança no MCom é o Comitê Ministerial de Governança 

(CMG). O colegiado é responsável por definir as estratégias institucionais e diretrizes 

estratégicas transversais sobre temas como governança pública, inovação, eficiência na 

gestão administrativa e documental, entre outros. O CMG é composto pelo ministro das 

Comunicações, secretária-executiva e a adjunta, secretário de Telecomunicações, secretário 

de Comunicação Social Eletrônica, o subsecretário de Orçamento e Administração e o 

subsecretário de Planejamento e Tecnologia da Informação. Este último exercerá, ainda, o 

cargo de secretário-executivo da instância. Fonte: ASCOM MCom 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Novo Bolsa Família será anunciado na 5ª feira, diz Lula 

Poder Executivo | 28/02/2023 – 15h08min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse na 3ª feira (28.fev.2023) que o novo 

Bolsa Família será anunciado ainda nesta semana, na 5ª feira (2.mar). O governo fará uma 

remodelagem do Auxílio Brasil e restaurará o nome Bolsa Família, que havia sido alterado 

no governo de Jair Bolsonaro (PL). “Essa semana, na 5ª feira, vamos lançar outra vez o novo 

programa Bolsa Família sob a coordenação do nosso querido companheiro Wellington [Dias, 

ministro do Desenvolvimento Social]”, declarou Lula. Além do nome do programa, o 

Executivo também quer pagar às famílias um adicional de R$ 150 para cada filho de até 6 

anos. Também é possível um adicional, menor, para filhos até 18 anos. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula diz que Desenrola, programa para 'limpar nome', deve ser anunciado semana que 

vem 

Poder Executivo | 28/02/2023 – 14h02min 
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse na terça-feira (28) que o programa 

Desenrola está pronto e deve ser anunciado na semana que vem. Iniciativa está sendo 

desenhada para facilitar a renegociação de dívidas de pessoas com renda até dois salários 

mínimos. Segundo Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem tido discussões com 

a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), com o Banco do Brasil e com empresários 

para formular uma proposta. Segundo Lula, cerca de 50 milhões de pessoas com renda até 

dois salários mínimos têm uma dívida que soma R$ 50 bilhões, aproximadamente. Fonte: Valor 

Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Taxa média de desemprego cai a 9,3% em 2022, menor patamar desde 2015 

Poder Executivo | 28/02/2023 – 09h 

 

A taxa de desocupação chegou a 7,9% no trimestre encerrado em dezembro de 

2022, um recuo de 0,8 ponto percentual (p.p.) em comparação com o trimestre de julho a 

setembro. Com o resultado, a taxa média anual do índice foi de 9,3% no ano, o que 

representa uma retração de 3,9 p.p. frente a de 2021, quando marcou 13,2%. Os dados são 

da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada na 

terça-feira (28) pelo IBGE. O resultado anual é o menor desde 2015, mostrando que o 

mercado de trabalho não apenas confirma a tendência de recuperação após o impacto da 

pandemia da COVID-19, como ultrapassa o patamar pré-pandemia. “O ano de 2021 foi de 

transição, saindo do pior momento da série histórica, sob o impacto da pandemia e do 

isolamento ocorrido em 2020. Já 2022 marca a consolidação do processo de recuperação” 

afirma Adriana Beringuy, coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE. “Em dois anos, 

a desocupação do mercado de trabalho recuou 4,5 p.p.", calcula. Apesar da reabilitação 

frente aos últimos anos, a taxa de desocupação ainda se encontra 2,4 p.p. acima do menor 

nível da série, apresentado em 2014 (6,9%). Confirmando a recuperação em 2022, outros 

índices também se destacaram. O contingente médio anual da população ocupada cresceu 

7,4% em comparação com 2021, um incremento de mais 6,7 milhões de pessoas, chegando 

a 98 milhões. O nível de ocupação também cresceu pelo segundo ano consecutivo, após o 

menor patamar em 2020 (51,2%) e registrou 56,6%, em 2022. Fonte: ASCOM IBGE 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

BC discute Pix Internacional com 4 países da América Latina 

Poder Executivo | 27/02/2023 – 20h42min 

 

O presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto, disse na segunda-feira 

(27) que está negociando o projeto do Pix Internacional com outros 4 países da América 

Latina: Colômbia, Chile, Equador e Uruguai. A informação é do jornal O Globo. Segundo o 

economista, a ideia é formar um bloco econômico com os países do continente para 

estabelecer as condições de um método de pagamento transfronteiriço. A declaração foi feita 

durante uma palestra no IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa). 

“Estamos olhando como fazer o Pix internacional. Alguns países da América Latina já estão 

discutindo com a gente como eles vão adotar o Pix. Achamos que vai ter um bloco. Você 

viaja entre os países e faz o pagamento automático. Assim, se resolve o problema do 

pagamento transfronteiriço. Estamos trabalhando com Uruguai, Colômbia e Equador. O Chile 

também nos procurou”, disse Campos Neto. Para o presidente do BC, a internacionalização 

do Pix entre os países latino-americanos é uma forma de unificar os países sem a 

necessidade de esbarrar nas complexidades de se criar uma moeda única para o continente. 
Fonte: Poder 360 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Custo de R$ 8,2 bi para reajustar salário mínimo e corrigir tabela do IR será 
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compensado, diz secretário 

 Poder Executivo | 27/02/2023 – 19h50min 

 

O custo do reajuste adicional do salário mínimo e da atualização da tabela do IRPF 

(Imposto de Renda da Pessoa Física), calculado em R$ 8,2 bilhões neste ano, será 

compensado com a adoção de outras medidas para recompor o caixa do governo, disse na 

segunda-feira (27) o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron. "Essas medidas serão 

anunciadas com a sua medida de compensação", disse Ceron. Ele não detalhou, porém, 

quais iniciativas estão sendo analisadas pela equipe econômica. O anúncio do reajuste 

adicional do salário mínimo, de R$ 1.302 para R$ 1.320, e da atualização da tabela do IRPF 

foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 16 de fevereiro. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Projeto-piloto do real digital começa em março, diz presidente do Banco Central 

Poder Executivo | 27/02/2023 – 11h35min 

 

O projeto-piloto do real digital, futura moeda virtual oficial do país, vai começar em 

março, afirmou na segunda-feira (27) o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. 

A ideia, segundo ele, é que a moeda possa estar funcionando para o público até o fim de 

2024. "Em termos de próximos passos, no mês que vem, a gente vai ter o piloto 

funcionando, então no mês que vem a gente já vai ter um piloto da moeda digital, o Brasil vai 

ser um dos primeiros países do mundo a fazer isso", disse Campos Neto durante um evento 

em uma universidade em Brasília. "A medida em que a gente vai tendo segurança, a ideia é 

ter alguma coisa funcionando no máximo no final de 2024", completou. O projeto está sendo 

desenvolvido pelo Banco Central em parceria com diversas instituições. O presidente do BC 

explicou que a moeda digital vai ser uma extensão do dinheiro hoje utilizado pelas pessoas. 

"Basicamente, pegar um depósito, bloquear ele e emitir um token em cima daquele 

depósito", resumiu. Entre as vantagens do real digital em comparação com a moeda física, 

estão o menor custo de intermediação, maior eficiência, maior inclusão digital e a 

possibilidade de monetização, disse Campos Neto. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

PT abre negociação com bancada ruralista por acordo sobre reestruturação do 

governo 

Poder Legislativo | 28/02/2023 – 15h10min 

 

O líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu (PR), procurou o líder da bancada ruralista, 

Pedro Lupion (PP-PR), para tentar um acordo pela aprovação da Medida Provisória que traz 

a reformulação de cargos da Esplanada feita pelo governo Lula. Dirceu perguntou a Lupion o 

que seria inegociável para o grupo, acrescentando que quer chegar a um entendimento para 

evitar a disputa por voto. Dirceu ficou de levar a posição para o Palácio do Planalto. Lupion 

respondeu que há dois pontos centrais para a bancada: a volta da Conab, atualmente no 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), e do Cadastro Ambiental Rural (CAR), hoje no 

Meio Ambiente, para a Agricultura. Em um possível acordo, os ruralistas já admitem “perder” 

o Incra, que continuaria no MDA. Também consideram a possibilidade de não brigar pela 

transferência do Serviço Florestal Brasileiro (SFB), que seguiria no Ministério do Meio 

Ambiente. A bancada ruralista crê ter votos suficientes para reaver a Conab e o CAR mesmo 

se não houver acordo com o governo. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

RELAÇÕES EXTERIORES 
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Apostas para Lula na China vão de mais fábricas a menos dólar no comércio 

Poder Executivo | 28/02/2023 – 11h01min 

 

Daqui a um mês, Lula desembarca em Pequim, e o noticiário se concentra nas 

perspectivas econômicas. O South China Morning Post produziu extensa reportagem, 

ouvindo analistas ligados a instituições chinesas, sobre as perspectivas de avanço num 

acordo comercial com o Mercosul, que tanto Lula como Xi Jinping defenderam nesta virada 

de ano. Em suma, o eventual "acordo de livre comércio da China na América do Sul terá 

'impacto claro', mas pode irritar os Estados Unidos ao buscar oportunidades em seu 'quintal'" 

(abaixo) e acentuar a "competição" entre Pequim e Washington. O jornal anota que, ano 

passado, "os EUA lançaram a Parceria das Américas, para laços comerciais, quando o Brasil 

levantou a ideia do acordo de livre comércio China-Mercosul". A Parceria foi formalizada dias 

antes da recente visita de Lula a Washington —com outros latino-americanos, não o Brasil. 
Fonte: Folha de S. Paulo 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Fávaro propõe a John Kerry investimento internacional na ciência brasileira 

Poder Executivo | 27/02/2023 – 19h42min 

 

Com a proposta do governo norte-americano de investir no Fundo Amazônia para a 

preservação do bioma, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, recebeu, na 

segunda-feira (27), o assessor especial da Presidência dos Estados Unidos para o Clima, 

John Kerry, para tratar das propostas de cooperação entre os países acerca das mudanças 

climáticas. Além de apresentar os programas que já estão sendo desenvolvidos pelo 

Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) para aumento da produção de alimentos livre de 

desmatamento e com redução na emissão de carbono, como o programa ABC do Plano 

Safra, Fávaro propôs que, mais que investimento de recursos, que dependem do Legislativo 

norte-americano, o país possa contribuir na cooperação técnica na área de pesquisa para 

que ambos possam aplicar as melhores práticas de produção. “Os Estados Unidos têm a 

maior empresa de pesquisa de clima temperado e nós temos a maior empresa de pesquisa 

de clima tropical. Se nos unirmos, podemos, juntos, encontrar soluções cada vez mais 

inovadoras para aumentar a produção de alimentos com respeito ao Meio Ambiente”, 

detalhou o ministro. Ao afirmar que concorda “brutalmente” com as propostas apresentadas 

pelo Brasil para o desenvolvimento sustentável da agropecuária, à medida que inclui os 

produtores no sistema por meio do incentivo às boas práticas com linhas de crédito 

especiais, o enviado especial dos Estados Unidos destacou a importância da participação do 

setor no avanço da sustentabilidade. Fonte: ASCOM MAPA 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

SOCIAL 

 

Lula diz que apresentará projeto para garantir paridade salarial entre homens e 

mulheres em 8 de março 

Poder Executivo | 28/02/2023 – 13h41min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na terça-feira (28) que vai 

apresentar em 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, uma lei que garanta 

remuneração igual para homens e mulheres que exerçam a mesma função. O chefe do 

Executivo deve enviar um projeto para o Congresso Nacional. O Legislativo tem que aprovar 

o texto para que ele volte ao mandatário para ser sancionado e, então, tornar-se uma lei em 

vigência no país. O petista citou no discurso a ministra do Planejamento, Simone Tebet, que 

defendeu a proposta no primeiro turno das eleições do ano passado. Ela apoiou Lula no 
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segundo turno e, em troca, o petista passou a defender o projeto. "Finalmente, Simone, 

agora, no Dia das Mulheres, a gente vai apresentar definitivamente a tal da lei que vai 

garantir que a mulher definitivamente receba salário igual do homem se ela exercer a mesma 

função do homem", disse. Fonte: Folha de S. Paulo 
  Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TRABALHISTA 

 

Governo cria GT para elaborar política de valorização do piso 

Poder Executivo | 28/02/2023  

 

Segundo o decreto publicado no DOU (Diário Oficial da União), “as organizações 

representativas dos empregadores serão consultadas sobre a proposta de Política de 

Valorização do Salário Mínimo, de modo a garantir o caráter tripartite das políticas de 

trabalho”. O grupo terá duração de 45 dias, contado a partir de 19 de janeiro de 2023, 

prorrogável uma vez por igual período, pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. A 

política de valorização do salário mínimo é compromisso de campanha de Lula. A criação do 

grupo de trabalho para elaborar a proposta foi anunciado por Lula no Palácio do Planalto, dia 

18 de janeiro, durante encontro com centrais sindicais. Fonte: Departamento Intersindical de Assessoria 

Parlamentar 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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