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DESTAQUES 

 

TSE e plataformas digitais vão apresentar sugestões ao PL das Fake News 

Poder Legislativo | 01/03/2023 – 12h39min 

 

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai criar um grupo de trabalho com plataformas 

digitais para discutir sugestões ao projeto de lei conhecido como PL das Fake News, em 

tramitação na Câmara dos Deputados. A decisão foi tomada em reunião do presidente do 

TSE, ministro Alexandre de Moraes, com representantes das plataformas, realizada na 

quarta-feira (1º) na sede da Corte. Estavam presentes membros das seguintes redes: Meta 

(controladora do Facebook, do Instagram e do WhatsApp), Google, Youtube, Telegram, 

TikTok, Twitter e Kwai. — Não tenho dúvidas de que, se não for algo construído em conjunto 

e, principalmente, com base na autorregulação das próprias plataformas, a chance de ser 

eficiente é muito pequena — afirmou Moraes, de acordo com declaração divulgada pelo 

TSE. Também foi discutida a necessidade de autorregulação das plataformas. O presidente 

do TSE afirmou que as empresas precisam prevenir e coibir a disseminação de discursos de 

ódio, incitação à violência e atentados contra a democracia. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

F5G: Proposta prevê criação de entidade única para licenciar construção de redes de 

fibra 
Mercado |01/03/2023 

 

A Huawei, fabricante de infraestrutura para Tecnologia da Informação e da 

Comunicação (TIC), em parceria com a Softex e a Teleco, apresentou, na manhã de quarta-

feira (1), o whitepaper F5G – O Brasil Conectado. O relatório foi entregue a autoridades 

brasileiras durante o Mobile World Congress 2023. O F5G (fixed 5G) foi proposto pela 

primeira vez no MWC Shanghai em 2019, e trata de uma evolução para as redes ópticas, em 

que o gigabit é padrão e o tráfego vem, na maior parte, de aplicações em realidade virtual, 

IPTV, controles por voz. Prevê levar a fibra além das casas, conectando quartos, e depois, 

cada dispositivo fixo (computadores pessoais) e máquinas na indústria. A tecnologia de rede 

utilizada na última milha é o 10G Pon e o WiFi 6. O mercado brasileiro de banda larga fixa 

encontra-se no estágio inicial da era F5G e teve um crescimento médio de 7% ao ano desde 

2014. Atualmente, 44,4 milhões de brasileiros usam banda larga fixa no país. Destes, 31 

milhões de acessos são em fibra óptica. Fonte: Tele Síntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Presidente da Apex: é urgente a Anatel definir a cobrança do uso de rede pelas big 

techs 

Poder Executivo |01/03/2023 

 

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações (Apex), Jorge 

Viana, defendeu na quarta-feira (1), ao participar do Mobile World Congress 2023, que 



 

4 
 

acontece em Barcelona na Espanha, que as big techs, no caso ass empresas que produzem 

conteúdo na internet como Facebook e Netflix, participem do “fair share” (compartilhamento 

justo), pagando às operadoras de telecomunicações pelo intensivo uso de suas redes. "O 

Brasil e os países da Europa precisam tomar uma decisão. É cada vez maior a demanda por 

infraestrutura de telecomunicações. O governo Lula irá estabelecer uma política”, garantiu o 

ex-senador do Acre, que recém-assumiu a Apex, ligada ao MDIC, do vice-presidente, 

Geraldo Alckmin, sem, porém, entrar em detalhes. Para ele, a mais importante infraestrutura 

do país é a de telecomunicações, uma vez que ela permeia todos os seteores produtivos. 

Reconheceu que o setor precisa ser mais reconhecido, ao responder uma indagação do 

Convergência Digital, sobre o fato de telecom responder por 7% do PIB nacional e não ter 

uma influência decisiva no Governo e pagar, por exemplo, as maiores taxas de impostos 

aplicadas. "A reforma tributária terá de cuidar especificamente das telecomunicações", 

assegurou. Fonte: Conv ergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Operadoras voltam ao STF para adiar aumentos de ICMS em telecom 
Mercado |01/03/2023 

 

As operadas ingressaram com uma nova ação no Supremo Tribunal Federal na 

tentativa de, pelo menos, adiar por 90 dias os reajustes no ICMS de telecomunicações 

aprovados por diferentes estados no fim de 2022. Na ação, sustentam que deve ser 

respeitado o princípio da noventena, o prazo antes da cobrança de imposto a maior. “Nos 

decretos em questão, a previsão de majoração do ICMS é imediata, para janeiro de 2023, 

sem menção à observância do princípio da anterioridade nonagesimal, causando, por isso, 

uma nova controvérsia constitucional relevante. Os entes federados, além de invocarem a 

modulação para não se sujeitarem aos efeitos da Lei Complementar [194/22], agem como se 

ela nunca tivesse produzido efeitos, retomando a tributação anterior sem respeitar qualquer 

período de anterioridade”, argumentam as empesas no STF. A ação mira especificamente 

nos aumentos promovidos por Bahia e Mato Gross do Sul – que ampliaram o ICMS de 

telecom de 18% para 26% e de 17% para 27%, respectivamente, mas uma decisão favorável 

à tese das empresas de telecom tende a reverberar em aumentos praticados por outros 

estados. Fonte: Conv ergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Anatel: Brasil não vai mudar sua posição com relação à destinação da faixa de 6GHz  

Poder Executivo |01/03/2023 

 

O Brasil não vai mudar sua posição com relação à destinação da faixa de 6GHz, 

mesmo com a pressão feita pela GSMA, entidade global das operadoras de telecom, que 

mais uma vez - já que eno ano passado o tema esteve à mesa de debates - usou o Mobile 

World Congress, em Barcelona, para defender a reserva de uma fatia do espectro de 1200 

Mhz às teles por conta do 5G. Para acabar com qualquer rumor de mudança, o presidente 

da Anatel, Carlos Baigorri, que está no Mobile World Congress 2023, enfatizou.  "O assunto 

está encerrado. O 6GHz vai manter 1.200 MHz de capacidade para operadores não 

tradicionais". O uso da faixa será um dos mais debatidos na Conferência Mundial do 

Espectro (WRC-23), realizada pela UIT, em novembro. A Anatel mantém o seu planejamento 

para liberar o WiFi 6E outdoor ainda este ano com operação comercial já prevista para o 

segundo semestre. A meta é até ambiciosa: ter a tecnologia disponível antes mesmo dos 

Estados Unidos. "Essa é a meta do Balbino (superintendente da agência e responsável pelo 

tema. "Nós vamos para o WRC-23 muito tranquilos. A faixa será debatida lá, certamente, 

mas a nossa decisão está tomada", sustentou ainda Baigorri. No MWC 2023, o presidente do 

grupo Claro Brasil, José Félix, em bate-papo rápido com os jornalistas, confirmou que a 

companhia deverá promover um grupo de trabalho para discutir o tema da faixa de 6 GHz 
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para uso não licenciado no WiFi 6E. Fonte: ABRANET 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Regra para multas provoca corrida de adequação à LGPD 

Poder Executivo |01/03/2023 

 

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados acredita que haverá uma corrida no 

setor privado, mas também público, para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 

13.709/18). A publicação do Regulamento de Dosimetria e Aplicação de Sanções 

Administrativas, a norma que faltava para aplicar multas, era a mais esperada, como 

reconheceu o presidente da ANPD, Waldemar Gonçalves. “O lançamento do regulamento de 

dosimetria com certeza será um incentivo à corrida de empresas e órgãos que ainda não se 

adequaram à Lei Geral de Proteção de Dados e que a partir de agora buscarão com mais 

celeridade essa adequação”, afirmou Gonçalves ao abrir a apresentação online do novo 

regulamento na quarta, 1/3. No caso dos órgãos públicos, não existe a possibilidade de 

aplicação de multas, mas há outras medidas para exigir o cumprimento da LGPD, como 

explica a Autoridade. A nova norma, insiste Gonçalves, reforça a proteção dos titulares de 

dados. “O titular de dados passa a ter cada vez mais a garantia ao direito fundamental à 

proteção de dados pessoais. E o Brasil passa a estar muito mais alinhado às melhores 

práticas para a melhoria de seu ambiente de negócios. O ideal é que todos sigam o que 

preconiza a LGPD e não tenhamos que utilizar essa parte repressiva. Mas sabemos que em 

muitos casos isso não acontece”, disse o presidente da ANPD. Fonte: Conv ergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ANPD não multa órgãos públicos, mas pode responsabilizar dirigentes 
Poder Executivo |01/03/2023 

 

Com o regulamento de dosimetria das sanções a Autoridade Nacional de Proteção 

de Dados passa a ter capacidade de adotar medidas coercitivas para a conformidade com a 

Lei Geral de Proteção de Dados (13.709/18), com destaque para as sanções pecuniárias. E 

apesar de o maior agente de tratamento de dados, o poder público, não poder ser multado, a 

força da ANPD nesse caso está em responsabilizar os dirigentes dos órgãos 

governamentais. “O fato de a ANPD não poder aplicar multa ao poder público não quer dizer 

que não tenha à disposição outros instrumentos para causar constrangimento aos órgãos 

públicos se necessário for. Há outras medidas, inclusive a possibilidade de eventualmente 

solicitar a responsabilização de dirigentes de órgãos que não tomem as atitudes 

necessárias”, destacou o coordenador geral de fiscalização da ANPD, Fabrício Lopes. O 

tema foi um dos assuntos da apresentação online que a ANPD fez sobre a nova norma, em 

transmissão pelo YouTube na quarta, 1/3. Como apontou, ainda, o coordenador de 

fiscalização da Autoridade, a diferença na forma de lidar com a adequação à proteção de 

dados no poder público tem relação direta com o fato de que o uso de dados nos governos 

não se tratar de uma opção, mas obrigação. Fonte: Conv ergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Programa OpenRAN@Brasil lança primeira chamada pública para cooperação com a 

área acadêmica 

Mercado |28/02/2023 

 

O programa OpenRAN@Brasil, que tem como objetivo a pesquisa e o 

desenvolvimento de software para a construção de uma plataforma de código aberto para o 

controle e gerenciamento de infraestruturas de rede programáveis compostas por 

equipamentos abertos e desagregados, lança sua primeira chamada pública para o setor 

acadêmico. A chamada tem como público-alvo os pesquisadores vinculados com instituições 
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de ensino e/ou pesquisa público ou privada. O objetivo é escolher Grupos de Trabalho (GTs) 

para cooperar na evolução de funcionalidades e tecnologias do testbed OpenRAN@Brasil. 

Os pesquisadores deverão submeter propostas aderentes aos eixos temáticos do programa, 

tais como Testbed, Desenvolvimento em SDN e Orquestração de Recursos e Serviços. Após 

a escolha dos GTs, a execução e implementação do projeto terá a duração de um ano. 

Como organização coordenadora, a RNP realizará o acompanhamento dos trabalhos 

selecionados e fornecerá apoio tecnológico à construção e acesso ao testbed 

OpenRAN@Brasil. Para esta seleção, também haverá o acompanhamento por parte dos 

líderes técnicos do projeto, estes podendo ser membros da RNP ou do CPQD, entidade 

parceira na execução do programa. Fonte: RNP 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Senado aprova MP que reduz tributação sobre remessas para gastos de brasileiros no 

exterior 
Poder Legislativo | 28/02/2023 – 18h00min 

 

O Senado aprovou na terça-feira (28) uma medida provisória que reduz a alíquota do 

Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) que incide nas remessas ao exterior 

destinadas a cobrir gastos de brasileiros em outros países. O texto altera as faixas de 

tributação de até R$ 20 mil mensais gastos ou remetidos para pessoa física ou jurídica no 

exterior para a cobertura de gastos pessoais de brasileiros em viagens de turismo no 

exterior. De acordo com a relatora do texto no Senado, Daniella Ribeiro (PSD-PB), a MP 

ajudará a reduzir o valor dos pacotes de viagem internacionais oferecidos pelas agências no 

Brasil. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministro defende investimento em tecnologia e pesquisa para avançar no 

desenvolvimento sustentável 

Poder Executivo | 01/03/2023 – 12h29min 

 

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, participou do lançamento do 

Clube de Inovação Soja, em Campinas (SP). Na ocasião, destacou dois pontos como 

desafios de sua gestão: melhorar a imagem do produtor rural brasileiro no exterior e o 

fortalecimento da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). “O mercado 

externo não sabe que a imensa maioria dos nossos produtores e produtoras atuam com 

muita competência e respeito ao meio ambiente. Esse é o desafio: mostrar que nossos 

produtores são eficientes, modernos e respeitam o meio ambiente”, afirmou. Segundo 

Fávaro, produzir de forma sustentável é um grande salto de qualidade. E a produção 

sustentável não se traduz, necessariamente, em uma estratégia de desintensificação da 

agricultura. “A redução da escala de produção pode ser um modelo para alguns países. Mas 

o que serve para um não serve para outro. O que interessa é o resultado final: produzir e 

respeitar o meio ambiente. Defendo a proposta de produzir com sustentabilidade e 

intensificação”. Fonte: ASCOM MAPA 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

EMBRAPII quer ampliar parceria com os Estados Unidos para tecnologias disruptivas 

Poder Executivo |01/03/2023 

 

Entre os dias 19 e 25 de fevereiro, o diretor de Operações da Embrapii (Empresa 

Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) esteve em missão nos Estados Unidos para 

ampliar o diálogo com institutos de pesquisa e empresas que desenvolvem projetos de 
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tecnologias disruptivas. A agenda promoveu reuniões com equipes que apresentaram 

protótipos de inteligência artificial industrial aplicada, projetos de desenvolvimento de 

materiais para combustíveis sustentáveis, além de modelos de estímulo a inovação similares  

aos disponibilizados pela organização. Um deles está relacionado com os Centros de 

Competência, que está sendo implantado para estruturar um ambiente de inovação aberta, 

com ênfase na participação de startups, bem como no estímulo à associação tecnológica. A 

chamada para esta modalidade está aberta. Confira aqui. A agenda incluiu encontros com 

universidades e centros de pesquisa, como o instituto MxD do Programa Manufacturing USA, 

a GM Research Center, Foxconn Technology Group e o National Institute of Standards and 

Techonology (NIST). Fonte: EMBRAPII 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

MCom fará vistoria técnica em 1.070 km de cabeamento para entregar internet à 

Região Norte 
Poder Executivo | 28/02/2023 – 17h47min 

 

Está tudo pronto para levar internet a 11 cidades do Norte do país. Na próxima 

semana, técnicos do Ministério das Comunicações (MCom) embarcarão em uma balsa para 

percorrer 1.070 quilômetros de cabeamento de fibra óptica (backbone) instalado no leito de 

rios brasileiros. É conexão de alta velocidade que está pronta para ser ativada no trecho 

entre Santarém (PA) e Manaus (AM), passando pelas cidades de Autazes (AM), Itacoatiara 

(AM), Urucurituba (AM), Parintins (AM), Juruti (PA), Terra Santa (PA), Oriximiná (PA), Óbidos 

(PA) e Curuá (PA). O objetivo é vistoriar as instalações de toda infraestrutura da infovia, 

desde a caixa de ancoragem (que recebe o cabo subfluvial e conecta a fibra óptica à terra) 

até o contêiner onde fica hospedado o data center (espécie de central que irá distribuir a 

conexão ao município). A embarcação deve partir de Manaus (AM) na quarta-feira da 

próxima semana (8) e chegar a Santarém (PA) em 18 de março. Ao todo, devem ser 

percorridos 1.130 km ao longo dos 11 dias. Fonte: ASCOM MCom 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Regulação de mídias sociais: Dino diz que big techs foram irresponsáveis com 

ataques de 8 de janeiro 

Poder Executivo | 28/02/2023 – 13h17min 

 

Nos 54 dias em que Flávio Dino atuou como ministro da Justiça até a última sexta-

feira (25/02), ele se tornou em uma figura praticamente onipresente no noticiário nacional e 

internacional. Em pouco mais de dois meses, ele foi um dos principais responsáveis por lidar 

com as duas primeiras crises do terceiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

(PT): os ataques às sedes dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, em Brasília; e a crise 

humanitária do povo indígena yanomami, em Roraima. E foi com a crise dos atos de 8 de 

janeiro no retrovisor que Dino aproveitou para defender uma das pautas mais polêmicas 

levantadas pelo governo Lula – a regulação das mídias sociais. Nos últimos dias, o governo 

voltou a defender que as empresas de tecnologia que atuam no setor de redes sociais 

devem ser responsabilizadas pela propagação de conteúdos que violem ou encorajem a 

violação da lei. Questionado, ele disse que as chamadas big techs das redes sociais foram 

irresponsáveis ao permitirem a propagação de convocações para os atos que resultaram nos 

ataques do início do ano, em Brasília, mesmo depois dos atos violentos que ocorreram em 

dezembro, durante a diplomação do presidente Lula. “Infelizmente, sim (foram 

irresponsáveis). Essas empresas, todas elas de um modo geral, podem se auto-regular e 

elas fazem isso. Existem filtros na internet? Sim ou não? Claro que existem. Existem 

mecanismos pelos quais as big techs sabem o que está circulando e induzem, inclusive, a 

circulação de certos conteúdos. Ou seja, os meios tecnológicos existem. Não quiseram 

fazer”, disse o ministro. Fonte: ABAP 
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Leia mais 

Retorno ao índice 

 

MWC23: Empresas nacionais negociam parcerias 
Poder Executivo | 28/02/2023 

 

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, e o secretário de Telecomunicações, 

Maximiliano Martinhão, acompanhados por parlamentares, visitaram o estande do Brasil no 

Mobile World Congress (MWC23) na manhã da terça-feira (28). O espaço recebeu também 

Carlos Baigorri, presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), para uma 

série de reuniões com Nestor Rios, diretor-executivo da Autoridad de Regulación y 

Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) da Bolívia; Cláudio Araya San 

Martin, subsecretário de Telecomunicações do Chile; e Leonilde Tatiana dos Santos, 

presidente do Conselho de Administração da Agência de Regulação Multissetorial da 

Economia (ARME) de Cabo Verde. Na oportunidade, o presidente da Anatel reconheceu o 

caráter inovador da solução de gerenciamento de dispositivos móveis (MDM) da Pulsus, que 

chamou ainda a atenção do Governo de Abu Dhabi e de uma empresa italiana. Fonte: Sof tex 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Brasil é o quarto maior alvo de ransomware do mundo 
Mercado | 28/02/2023 

 

A SonicWall publicou na terça-feira, 28, o Relatório de Ameaças Cibernéticas 

SonicWall 2023, no qual detalha um panorama de ataques cibernéticos cada vez mais 

diversificado em meio a mudanças nas estratégias dos agentes de ameaça. O relatório 

registra o segundo maior ano de tentativas de ataques de ransomware globalmente, bem 

como um aumento de 87% no malware de IoT (Internet of Things) e um número recorde de 

ataques de cryptojacking (139,3 milhões) em 2022. "O ano passado reforçou a necessidade 

da cibersegurança em todos os setores e todas as facetas das empresas. Os agentes de 

ameaças visaram tudo e todos como alvos, desde o setor da educação até o de varejo e 

finanças" – disse o presidente e CEO da SonicWall, Bob VanKirk. "Enquanto as 

organizações enfrentam um volume cada vez maior de obstáculos do mundo real, com 

pressões macroeconômicas e conflitos geopolíticos duradouros, os agentes de ameaças 

estão mudando suas estratégias de ataque em um ritmo alarmante". Fonte: TI Inside 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Atualizações do 5G começam a aparecer na agenda das empresas 
Mercado |28/02/2023 

 

Antes da chegada do 6G, a norte-americana AT&T, a indiana Jio Platforms e a sueca 

Ericsson estão ainda se preparando para as melhorias do 5G, seja em futuros padrões 

(releases), seja nas aplicações. Um dos principais elementos é a migração para o Release 

16 no 5G standalone, padronização do 3GPP que já está sendo implantado no Brasil com a 

liberação da faixa de 3,5 GHz. Mas já há um caminho para outros releases. A AT&T afirma 

que está em fase de transição para o padrão 5G standalone, segundo declarou o senior vice 

president & network CTO da operadora, Igal Elbaz, durante palestra no Mobile World 

Congress 2023 na terça-feira (28). Perguntado por TELETIME quanto da base atual já 

migrou para o SA, e se utilizaria a banda C, o executivo se recusou (de forma contundente) a 

comentar. O fato é que a operadora foi uma das primeiras a lançar a quinta geração e, por 

isso, ainda conta com rede não standalone na cobertura. Ainda assim, ele disse que está 

colocando "mais de 50 milhões de POPs em banda média", e sustentou que está 

implantando ondas milimétricas "onde achamos que precisa", o que significa áreas de alta 

densidade como estádios e aeroportos. Fonte: Teletime 
Leia mais 
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Retorno ao índice 

 

REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

Governo não enviará nova proposta de reforma, diz Reginaldo Lopes 
Poder Legislativo | 28/02/2023 – 18h33min 

 

O coordenador do grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara, deputado 

Reginaldo Lopes (PT-MG), disse na 3ª feira (28.fev.2023) que o governo federal não enviará 

ao Congresso um novo texto sobre a mudança do sistema tributário brasileiro. Segundo ele, 

o Executivo vai “mediar” o debate, que terá como foco o imposto sobre o consumo com base 

nos textos que já tramitam no Legislativo. “O governo federal é colaborativo, ele não vai 

enviar nenhuma proposta. A sociedade brasileira conhece os 2 textos da PEC 45 e da PEC 

110, que é a base para reforma. Nós estamos falando da reforma do Imposto sobre 

Consumo na 1ª etapa. Imposto sobre renda e patrimônio é uma 2ª etapa”, disse depois do 1º 

encontro do grupo de trabalho. As PEC 45/2019, na Câmara, e a PEC 110/2019, serão a 

base da discussão do grupo, que deve ajustar sugestões do governo. O colegiado definirá o 

seu plano de trabalho na 4ª feira. “O governo vai mediar. A proposta base é o IVA, o ponto 

de partida é o Imposto de Valor Agregado e o texto são as duas PECs”, disse. Lopes 

declarou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se dispôs a ter reuniões semanais 

com o colegiado. O grupo também deve se reunir com o presidente do Senado, Rodrigo 

Pacheco (PSD-MG), na 4ª feira (1) para definir a possibilidade de senadores acompanharem 

as atividade do grupo formado na Câmara. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Tributária não será aprovada se passar deste semestre, diz relator 

Poder executivo | 28/02/2023 – 17h00min 

 

O relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados, Aguinaldo Ribeiro (PP-

PB), disse na 3ª feira (28.fev.2023) que o texto deve ser aprovado ainda no 1º semestre 

deste ano ou, então, não avançará. Falou em evento com a FPA (Frente Parlamentar da 

Agropecuária). “Eu acho que a gente tem a oportunidade de fazer a história no nosso país. 

Se ela for acontecer, só acredito que aconteça agora, no 1º semestre do 1º ano de um novo 

governo. Senão, a gente já sabe”, disse em discurso a congressistas da bancada do Agro.  
Fonte: Poder 360 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

ANPD vai tornar públicos os processos de fiscalização concluídos sobre a LGPD 
Poder Executivo | 01/03/2023 – 14h46min 

 

A Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) vai tornar públicos os processos 

de fiscalização concluídos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Essa será uma 

das medidas de orientação da sociedade sobre como aplicar a legislação, “respeitado o 

sigilo e o segredo comercial”, conforme live da ANDP realizada na quarta-feira (1º) sobre a 

dosimetria das penas da LGPD. Essa semana, a ANPD publicou a Resolução nº 4, que 

estabelece critérios sobre como será calculada a multa e demais sanções administrativas por 

violação da Lei nº 13.709, de 2018 (LGPD) — a chamada dosimetria. A afirmação sobre a 

publicidade das fiscalizações é do coordenador-geral de fiscalização da ANPD Fabrício 

Lopes, na live da qual participaram mais de 2 mil pessoas. No evento, Lopes também disse 

que a fiscalização já começou e vai concentrar seus esforços nos maiores agentes de 

tratamento de dados, mesmo que a empresa não tenha porte grande, mas que lide com alto 

volume de dados, como uma startup. Algumas questões de especialistas sobre a Resolução 
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nº 4 também foram debatidas na live da ANPD. Advogados entendem que alguns conceitos 

da norma, que podem elevar o valor da multa, ficaram subjetivos, dando margem à 

interpretação, o que deve levar à judicialização. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Jhonathan de Jesus é nomeado para vaga de ministro no TCU 
Poder Legislativo | 01/03/2023 – 13h15min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficializou a nomeação do deputado 

federal Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR), de 39 anos, para a vaga de ministro do TCU 

(Tribunal de Contas da União). O decreto foi publicado na quarta-feira (1º) no Diário Oficial 

da União. Eis a íntegra do documento. O Congresso Nacional indicou Jhonatan para a vaga 

em 8 de fevereiro. O deputado recebeu apoio de congressistas aliados ao governo, da 

oposição, além do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Alcançou 72 

votos dos 75 senadores presentes. Deputado mais votado em Roraima em 2022, Jhonatan 

de Jesus foi reeleito com 19.800 votos. Para a vaga no TCU, fez campanha casada com 

Lira, que realizou uma série de encontros com bancadas estaduais e temáticas em prol de 

sua reeleição. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

IBGE conclui coleta de dados do Censo com apenas 91% da população estimada  

Poder Executivo | 01/03/2023 – 12h31min 

 

Sete meses depois do início da coleta de dados do Censo Demográfico 2022, o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou, na quarta-feira (1º), a 

conclusão desta fase do trabalho. Segundo o instituto, a contagem chegou a 189.261.144, o 

que corresponde a apenas 91% da prévia da população estimada em 28 de dezembro. 

Neste momento, começa a etapa de apuração dos resultados, que serão divulgados no fim 

de abril, segundo o IBGE. Nessa etapa de apuração, são feitos os trabalhos de análise dos 

dados do Censo, que incluem questões como supervisão pontual, crítica e consistência dos 

dados e imputação dos dados, que é uma técnica usada para incluir dados que estão 

ausentes. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Fluxo cambial fica negativo em US$ 791 mi na semana até 24 de fevereiro 

Poder Executivo | 01/03/2023 – 14h59min 

 

O fluxo cambial anotou saída líquida de US$ 791 milhões entre os dias 22 e 24 de 

fevereiro, informou na quarta-feira (1º) o Banco Central (BC). A conta comercial foi 

responsável pela saída líquida de US$ 471 milhões, enquanto a conta financeira anotou 

saída de US$ 320 milhões. No acumulado de fevereiro, até o dia 24, o fluxo cambial 

registrou entrada de US$ 4,566 bilhões, sendo que US$ 1,931 bilhão veio da entrada pela 

conta financeira e US$ 2,635 bilhões vieram da conta comercial. Já no acumulado do ano, o 

fluxo cambial ficou positivo em US$ 8,735 bilhões, com entrada de US$ 4,309 bilhões via 

fluxo financeiro e US$ 4,426 bilhões por meio da conta comercial. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Balança comercial tem superávit de US$ 2,8 bilhões em fevereiro 
Poder Executivo | 01/03/2023 – 15h11min 

 

A balança comercial registrou superávit de US$ 2,8 bilhões em fevereiro. O número 
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foi divulgado na quarta-feira (1º) pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (Mdic). O resultado foi 35,3% menor do que o 

registrado no mesmo período do ano anterior, sempre calculado pela média diária. As 

exportações somaram US$ 20,6 bilhões em fevereiro, queda de 7,7%. Já as importações 

alcançaram US$ 17,7 bilhões, queda de 0,9%. No acumulado do ano, as exportações 

somaram US$ 43,6 bilhões, alta de 0,7%. Já as importações alcançaram US$ 31,1 bilhões, 

queda de 1,5%. A corrente de comércio, soma de exportações e importações, alcançou US$ 

81,7 bilhões, queda de 0,3%. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Incerteza com rumos da economia segue elevada, aponta FGV Ibre  
Poder Executivo | 01/03/2023 – 12h53min 

 

Após subir quatro meses consecutivos, o Indicador de Incerteza da Economia (IIE -

Br) da Fundação Getulio Vargas (FGV) caiu 1,6 ponto em fevereiro ante janeiro, para 111,7 

pontos. Além de ser a mais forte queda desde setembro de 2022 (-4,9 pontos), o recuo levou 

o índice ao menor patamar desde novembro de 2019 (105,1 pontos), disse Anna Carolina 

Gouveia, economista da FGV responsável pelo indicador. Para ela, sinalizações mais claras 

na condução de política fiscal por parte do novo governo levaram ao resultado positivo. Mas 

a economista alerta que, mesmo com o recuo, o índice mostra uma “resiliência em patamar 

elevado” até fevereiro, que não dá mostras de arrefecimento em curto e médio prazos. Ao 

comentar os fatores que levaram à queda no IIE-Br, a técnica ponderou que, mesmo com 

“ruídos” no discurso do atual governo, como embates com a política monetária do Banco 

Central (BC), houve indicações de preocupação com a área fiscal. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Haddad diz que governo vai tributar aposta eletrônica para compensar correção da 

tabela do IR 

Poder Executivo | 01/03/2023 – 12h35min 

 

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na quarta-feira (1º) que o governo 

irá compensar a correção da tabela do Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF) com a 

taxação de apostas eletrônicas. Segundo ele, a ideia é regulamentar esse assunto neste 

mês de março. — Vamos regulamentar (os jogos). Nós reajustamos a tabela do IR (Imposto 

de Renda) e isso tem uma perda pequena de arrecadação. Nós vamos compensar com a 

tributação sobre esses jogos eletrônicos que não pagam nenhum imposto e levam uma 

fortuna de dinheiro do país — disse o ministro em entrevista ao UOL. O presidente Lula 

anunciou que, em maio, irá subir a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 

2.640 por mês. A estimativa é de uma perda de R$ 3,2 bilhões aos cofres públicos no ano de 

2023 e R$ 6 bilhões em 2024. — Em março regulamentamos (os jogos). Mandaremos para a 

Casa Civil e obviamente que serão chamados os ministérios envolvidos, mas é uma 

prerrogativa da Fazenda. Já falei com o presidente sobre isso e ele é a favor. Jogos 

(eletrônicos) no mundo inteiro são tributados — afirmou Haddad. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Haddad: Não temos projeto de ficar populares em 6 meses 

Poder Executivo | 01/03/2023 – 11h17min 

 

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na quarta-feira (1º) que o 

governo não tem projeto de ficar popular em seis meses e que a situação é “infinitamente 

mais difícil” do que em 2003. Em entrevista ao UOL, ele reforçou o discurso de que a 

herança do ex-presidente Jair Bolsonaro é o rombo orçamentário e taxas de juros. “A 

economia não vai aguentar”, disse. “Governo [Bolsonaro] nos legou a maior taxa de juros do 
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mundo em termos reais”, complementou. Mas Haddad frisou que isso “não é um recado” que 

está dando para o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto. “É uma pessoa 

indicada pelo Bolsonaro para a presidência do BC”, afirmou, acrescentando que a diretoria 

foi nomeada pelo governo anterior. O ministro da Fazenda acrescentou que “não teria fixado” 

a meta de inflação em 3% se estivesse no lugar do ex-ministro da Economia Paulo Guedes 

nos últimos anos. “Porque você não vai cumprir.” Mas, segundo Haddad, é preciso “tirar um 

pouco o foco” da meta de inflação. Ele relatou que levou ao presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva (PT) “uma tabela mostrando que os países tinham uma meta menor que a nossa, 

inclusive vizinhos nossos”. “Esses mesmos países tinham uma inflação maior que a nossa e 

uma taxa de juros menor que a nossa”, disse. Mas, segundo ele, “a meta não vai ser o que 

vai fazer o juros cair”. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Simone Tebet diz que é possível baixar juros e que entende a posição do Copom  
Poder Executivo | 01/03/2023 – 10h52min 

 

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou na quarta-feira (1º) 

que a decisão de reonerar os combustíveis de forma parcial, publicada na quarta (1º), é 

importante para mostrar ao Banco Central que o governo está fazendo "seu dever de casa". 

Na terça-feira (28), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também cobrou que o BC 

reaja, no âmbito do Copom, após as medidas tomadas. "Queremos mostrar ao Copom e ao 

BC que podem diminuir juros paulativamente, que temos responsabilidade fiscal e estamos 

fazendo o dever de casa. É possível baixar juros no Brasil, ainda que não nos patamares 

que nós queremos", falou Tebet, em mais numa fala de um integrante do governo a respeito 

da taxa de juros. A intenção do governo, disse Tebet, é mostrar ao BC que o problema da 

inflação não é demanda. "Estamos preparando o dever de casa, com o pacote de arcabouço 

fiscal e reforma tributária. Estamos focados na contenção de gastos nos gastos públicos, 

com segurança jurídica, previsibilidade e estabilidade". Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Confiança do empresário sobe 0,6 ponto em fevereiro, diz FGV 

Mercado | 01/03/2023 – 09h36min 

 

O Índice de Confiança Empresarial (ICE), calculado pela Fundação Getulio Vargas 

(FGV), teve alta de 0,6 ponto em fevereiro deste ano. Com o resultado, o indicador atingiu 

89,2 pontos, em uma escala de zero a 200 pontos, e interrompeu uma sequência de quatro 

quedas seguidas. O ICE consolida os quatro índices de confiança setoriais medidos pela 

FGV: indústria, comércio, serviços e construção. O Índice de Expectativas, que mede a 

confiança dos empresários no futuro, subiu 1,9 ponto e chegou a 87,9 pontos. Já o Índice da 

Situação Atual, que avalia a percepção dos empresários sobre o presente, caiu 1 ponto e 

atingiu 89,9 pontos, menor nível desde fevereiro do ano passado (88,1 pontos). A alta do ICE 

em fevereiro foi puxada pela confiança do comércio, que cresceu 3 pontos. Apesar do 

avanço, o setor continua tendo o menor índice de confiança entre os quatro segmentos 

pesquisados (85,8 pontos). Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Após subir impostos dos combustíveis, Haddad diz esperar que Banco Central reduza 

juros 

Poder Executivo | 28/02/2023 – 18h34min 

 

Após anunciar, na terça-feira (28), aumento de impostos sobre combustíveis, o 

ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse esperar que a medida leve o Banco Central a 

reduzir os juros. Haddad se referiu à taxa básica de juros da economia, a Selic, que vem 
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sendo mantida em 13,75% ao ano pelo Comitê de Política Monetária (Copom), ligado ao 

Banco Central. Esse é mais um episódio em que representantes do governo pedem 

publicamente que o BC reduza os juros. Desde 2021, o BC é autônomo, e o presidente da 

instituição não pode ser demitido pelo presidente da República. Haddad informou a volta de 

impostos federais sobre a gasolina e o etanol em entrevista coletiva. A gasolina será 

reonerada em R$ 0,47, e o álcool, em R$ 0,02. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ABDI e Softex promovem eventos de speed datings entre startups e indústrias 

Mercado |28/02/2023 

 

Serão três encontros totalmente online e gratuitos, com vagas limitadas, dentro do 

projeto VIAS, para aceleração de negócios em inovação aberta. O conceito de compartilhar 

recursos e conhecimentos internos de uma empresa a colaboradores externos, com o 

objetivo de acelerar o processo de inovação, é cada vez mais frequente. Para impulsionar a 

estratégia de inovação aberta entre indústria e startups, a Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial (ABDI), em parceria com a Associação para Promoção da 

Excelência do Software Brasileiro (Softex), está com inscrições abertas para o VIAS speed: 

encontros online, totalmente gratuitos, na modalidade speed dating (encontros rápidos), com 

foco na aceleração de negócios inovadores entre startups que atuam com tecnologias da 

Indústria 4.0 (I4.0) e as empresas industriais brasileiras. Serão realizados três eventos. Em 

cada um deles, indústrias e startups participantes terão acesso ao diagnóstico guiado do 

VIAS scan para potencializar as conexões, apresentação de business cases da conexão 

entre startups e indústrias, e participarão de rodadas de negócios com matchmaking entre 

desafios das indústrias e os perfis das startups. Fonte: ANPROTEC 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Afastamento de Marcelo Bretas 'me tranquiliza', diz Temer 
Poder Executivo | 01/03/2023 – 15h14min 

 

O ex-presidente Michel Temer afirmou na quarta-feira (1º) que o afastamento do juiz 

Marcelo Bretas “em nada” o surpreendeu e o “tranquiliza”. O juiz responsável pelas ações da 

Operação Lava-Jato do Rio mandou prender Temer em março de 2019. “A história cos tuma 

corrigir as versões quando elas não espelham os fatos. Acima de tudo, o CNJ puniu o 

método que, até recentemente no Brasil, privilegiava a militância e as ambições pessoais em 

detrimento da justiça. Isso é o que, como constitucionalista e ex-presidente da República, me 

tranquiliza”, afirmou Temer em nota, divulgada em suas redes sociais. O juiz ficará afastado 

das funções por decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), votada na terça-feira (28), 

enquanto durarem as investigações sobre irregularidades cometidas no exercício do cargo. 

Bretas será alvo de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) por suspeita de uso político 

das funções e por supostos acordos informais com procuradores da Lava-Jato, quando era 

responsável pelos desdobramentos da força-tarefa no Rio de Janeiro. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Entidades pedem ao governo Lula diálogo sobre projetos do 'Pacote da Democracia' 
Poder Executivo |01/03/2023 – 15h12min 

 

Grupo que agrega cerca de 200 entidades, o Pacto pela Democracia pediu ao 

governo federal para que organizações da sociedade civil participem das discussões de 

projetos que alterem substancialmente o funcionamento de instituições. Foram enviados 

ofícios para os ministérios da Justiça, Casa Civil, Direitos Humanos e Advocacia Geral 
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União, entre outros, solicitando a participação em debates que modifiquem instrumentos 

como a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, o Marco Civil da Internet e a Lei 

Antiterrorismo. O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem dito que pretende enviar em 

breve ao Congresso o chamado "Pacote da Democracia", consequência direta dos ataques 

de 8 de janeiro. "O governo federal sinaliza para a maior abertura ao diálogo, inclus ive com o 

decreto de participação social assinado recentemente pelo presidente. Por isso, entendemos 

que um projeto que afeta importantes instrumentos jurídicos como a Lei de Defesa do Estado 

Democrático de Direito, o Marco Civil da Internet e a Lei Antiterrorismo, além de propor 

outras inovações legislativas, deve ser elaborado com participação de entidades 

especializadas", disse Pedro Kelson, coordenador de articulação do Pacto pela Democracia. 
Fonte: Folha de S. Paulo 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Moraes autoriza desbloqueio de perfis do PCO nas redes sociais 

Poder Judiciário | 01/03/2023 – 14h59min 

 

Oito meses depois de determinar o bloqueio dos perfis do PCO em redes sociais, o 

ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nessa terça-

feira (28) a reativação das contas do partido no Instagram, Facebook, Telegram, YouTube e 

Tik Tok. O Partido da Causa Operária ficou com acesso bloqueado após passar a ser 

investigado no inquérito das "fake news", por suspeita de usar dinheiro público para 

disseminar desinformação sobre o STF e sobre o processo eleitoral. Moraes é o relator do 

inquérito e, durante as eleições de 2022, presidia o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A 

postagem que motivou a reação da Corte falava em “dissolução do STF” e atacava Moraes, 

chamando-o de um “skinhead de toga” que “retalha o direito de expressão e prepara um 

novo golpe nas eleições”, além de mensagens com afirmações de que o STF e o TSE 

atuavam para fraudar as eleições. Na decisão em que comunica a reativação dos perfis, 

Moraes listou 11 mensagens com exemplos do que, no entendimento dele, configuravam 

"grave ferimento à ordem jurídica". Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Senadores terão expediente mais flexível em Brasília  
Poder Legislativo | 01/03/2023 – 14h16min 

 

Em reunião com líderes partidários convocada pelo presidente Rodrigo Pacheco 

(PSD-MG), o Senado ratificou que votará projetos no Plenário, em Brasília, às 3ªs, 4ªs e 5ªs 

feiras. Às 2ªs e 6ªs, a Casa terá sessões não deliberativas, aquelas em que não são 

consideradas as faltas dos senadores. Além disso, ficou decidido que, na última semana de 

cada mês, será adotado o esquema semipresencial, sem pautas relevantes. Assim, serão, a 

princípio, 9 dias de votações importantes a cada mês no Plenário. Os líderes defendem a 

flexibilização como forma de se aproximarem de suas bases eleitorais. Com isso, ficam livres 

para visitarem os Estados de origem com mais constância. No encontro realizado na última 

terça-feira (28), os senadores decidiram ainda o horário de início das deliberações para esta 

legislatura. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Frente Digital pressiona Arthur Lira a criar comissão para analisar PL das Fake News 

Poder Legislativo |01/03/2023 – 13h54min 

 

A Frente Parlamentar Mista da Economia e Cidadania Digital, também conhecida 

como Frente Digital, está pressionando o presidente da Câmara dos Deputados, deputado 

Arthur Lira (PP-AL) para que o projeto de Lei 2.630/2020, conhecido como PL das Fake 

News, seja analisado por uma comissão especial. Segundo a Frente, o GT criado em 2021, 
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na época presidido pela ex-deputada federal Bruna Furlan (PSDB-SP) e tendo como relator 

Orlando Silva (PCdoB-SP), não teria representado a diversidade que existe na Câmara dos 

Deputados, já que era integrado por 13 parlamentares, em um universo de 513 deputados. A 

defesa pela criação de uma comissão especial para analisar o PL ganha força também em 

partidos da base do governo e tem adesão de outras bancadas, como a ruralista e a 

evangélica. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Haddad minimiza críticas de ala política e relembra abaixo-assinado do PT contra 

Palocci em 2003 

Poder Executivo | 01/03/2023 – 13h42min 

 

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), que esteve no centro de uma queda 

de braço pública no governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a volta da cobrança de 

tributos federais sobre combustíveis, minimizou na quarta-feira (1º) as críticas feitas pela ala 

política do partido. O atual titular da pasta econômica lembrou que, em 2003, o então 

ministro da Fazenda, Antonio Palocci, também foi alvo da bancada petista no primeiro ano 

do governo Lula. "Não sei se em março ou abril de 2003, teve um abaixo-assinado da 

bancada do PT no Congresso Nacional pedindo a substituição do Palocci. Isso é natural", 

afirmou Haddad em entrevista ao portal UOL. Logo no início do primeiro mandato de Lula, 

Palocci ouviu críticas da legenda à condução da política econômica. Ainda em janeiro 

daquele ano, houve aumento da taxa básica de juros (Selic) de 25% para 25,5% ao ano. No 

governo atual, petistas e aliados políticos defendiam a manutenção das alíquotas zeradas 

sobre gasolina e etanol de olho no impacto sobre o bolso dos consumidores e na 

popularidade do chefe do Executivo. Uma das vozes mais críticas à medida era a da 

presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR). Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Haddad deve demitir servidor da Receita que acessou dados sigilosos de opositores 

de Bolsonaro 
Poder Executivo | 01/03/2023 – 13h26min 

 

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve seguir a recomendação da sua área 

técnica e demitir o chefe da inteligência da Receita Federal durante o governo de Jair 

Bolsonaro Ricardo Pereira Feitosa, por ter acessado e copiado dados fiscais sigilosos de 

opositores do ex-presidente. Haddad indicou a sua decisão a integrantes do governo, 

inclusive da própria Receita. Servidor de carreira, atualmente Feitosa atua como auditor-

fiscal da administração aduaneira da Receita em Cuiabá. O processo de demissão do 

servidor está na mesa de Haddad, que indicou a integrantes da Receita que a decisão de 

desligá-lo do setor público era inevitável. Após a identificação das pesquisas e da cópia dos 

dados, foi instaurada uma sindicância investigativa em março do 2020, que rec omendou a 

abertura de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD). O PAD foi concluído e se 

recomendou a demissão do servidor. Pelas regras do governo, cabe exclusivamente aos 

ministros de Estado julgar processos administrativos disciplinares e aplicar penalidades, na 

hipóteses de demissão. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Redes lucram com extremismo, diz relator de PL das fake news 

Poder Legislativo | 01/03/2023 – 12h49min 

 

O deputado federal Orlando Silva (PC do B-SP), relator do PL (projeto de lei) das 

fake news na Câmara, disse que o modelo de negócios por trás das redes sociais se 

beneficia de condutas extremistas para engajar usuários. Por isso, ele avalia a lei brasilei ra 
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carece de medidas para a responsabilização dessas plataformas. O congressista afirma, 

porém, que o projeto que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e 

Transparência na Internet, em trâmite desde 2020, ainda não estabeleceu uma definiç ão 

para o que é desinformação e não inclui mecanismos para a checagem de informações e a 

moderação de conteúdo on-line –o que sugere ser uma atribuição a ser repassada às big 

techs. “Essas empresas têm tecnologia embarcada para filtrar a desinformação. É evidente 

que é preciso muito cuidado para que não tirem conteúdos publicados que sejam liberdade 

de expressão. Mas são precisos parâmetros para combater conteúdos ilegais”, disse em 

entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo publicada na terça (28). Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Senado pode definir presidências de comissões nesta semana  

Poder Legislativo |01/03/2023 

 

Na quarta-feira (1º), os blocos e partidos fazem a indicação dos membros dos 

colegiados de acordo com a proporcionalidade partidária. E, no dia seguinte, vai ser feita a 

instalação e eleição nos colegiados. Senadores não descartam, contudo, acordo para 

garantir eleições sem disputa nas comissões. Tradicionalmente, senadores acertam os 

comandos dos colegiados conforme as bancadas e as chapas formadas na disputa da 

Presidência do Senado. A eleição, assim, apenas formaliza esses acordos. “A 

proporcionalidade é garantida na medida em que a ocupação dos lugares nas comissões é 

feita proporcionalmente ao tamanho de cada bancada. A eleição é feita no voto. Então, se 

chegar em qualquer comissão e for apresentado algum candidato, ou ele ganha no voto ou 

não será eleito”, disse o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA). “Poderá 

haver um acordo. Se não houver, provavelmente terá disputa em todas as comissões [...]. 

Foi batido o martelo que quinta-feira faz a eleição de presidente e vice. Daqui até quinta-feira 

(2) em política muita coisa pode acontecer”, acrescentou o líder. Fonte: DIAP 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Comissão Europeia diz que consulta pública não acirra batalha entre OTTs e teles 

Poder Executivo |28/02/2023 

 

Ao participar do Mobile World Congress 2023, na segunda-feira (27) o comissário da 

indústria da União Europeia, Thierry Breton, refutou a ideia que a consulta pública lançada 

pela entidade, e que receberá contribuições até o dia 23 de maio, para a questão do 

financiamento de redes 5G e banda larga no futuro, seja, simplesmente, para acirrar a 

batalha entre OTTs e teles. "Essa é uma questão binária. Eu não vejo assim. Entendo que é 

preciso encontrar um modelo justo para o enorme investimento em infraestrutura que está e 

precisará ser feito. No fundo, o que eu quero é garantir que até 2030, os cidadãos e as 

empresas da Europa tenham acesso a gigabit rápida e confiável", afirmou. Antes da sua 

apresentação, a CEO da Orange,Christel Heydemann, disse que havia um sério risco de 45 

milhões de europeus não terem acesso ao mundo de gigabits em 2030. "Se os investimentos 

(das teles) não forem remunerados, não teremos como fazer mais e nós somos os 

responsáveis por construir o futuro", preconizou. Fonte: ABRANET 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Tebet quer multa maior para empresas que pagam menos às mulheres 

Poder Executivo | 01/03/2023 – 13h31min 
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A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), defendeu aumentar 

a multa para empresas que descumprirem a legislação que determina pagamento de salários 

iguais a mulheres e homens que exercem a mesma função. Ela participou na quarta-feira 

(1º) de um café da manhã com a primeira-dama e com as demais ministras para abrir 

oficialmente o Mês Internacional das Mulheres. “A multa é tão pequena que ele [empregador] 

faz uma conta muito simples: eu vou pagar 1 ano salário menor para mulher porque, ainda 

que eu seja penalizado e condenado na Justiça, o valor da multa é infinitamente menor. 

Estimula. Temos que mudar essa lei da reforma trabalhista para colocar uma multa maior 

para não valer a pena tratar de forma desigual homens e mulheres”, disse a minist ra. Fonte: 

Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Governo apresentará PL sobre igualdade salarial entre homem e mulher 
Poder Executivo | 01/03/2023 – 13h02min 

 

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, confirmou na quarta-feira 

(1º) que o governo apresentará um projeto de lei (PL) para garantir a igualdade de salário 

entre homens e mulheres no Brasil. Na terça (28), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

adiantou que a medida será anunciada no próximo dia 8 de março, em celebração ao Dia 

Internacional da Mulher. O projeto ainda está em construção, mas deve mexer na 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e, a partir da aprovação, a lei terá efeito imediato. 

A ministra explicou que a reforma trabalhista, aprovada em 2018, inseriu um dispositivo que 

estabelece multa para empresas que pagarem salários diferentes para homens e mulheres 

que exerçam a mesma função, mas segundo ela, a multa é tão pequena, que acaba 

estimulando a desigualdade. “Nós temos que mudar essa lei da reforma trabalhista para 

colocar uma multa maior, para não valer a pena tratar de forma desigual homens e 

mulheres”, disse após evento, no Palácio do Planalto, para abertura do mês da mulher. “A lei 

é o primeiro passo, mas nós sabemos que a discriminação ela é cultural, ela é estrutural, e 

depois, a médio prazo, par e passo com políticas públicas, com divulgação através da mídia, 

nós conseguiremos alcançar essa igualdade salarial que é a base para que a mulher tenha 

igualdade de direitos”, argumentou. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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