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DESTAQUES 

 

Governo de SP bloqueia redes sociais em escolas estaduais 

Poder Executivo | 02/03/2023 – 15h18min 

 

O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) bloqueou o uso de redes sociais e 

streamings nas escolas estaduais de São Paulo. A restrição ocorre no momento em que as 

disciplinas preveem exatamente o uso dessas tecnologias em sala de aula com os alunos. 

Segundo o comunicado, a restrição foi feita para "melhor usabilidade e monitoramento" da 
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internet fornecida nas escolas. O bloqueio só foi comunicado após o início das aulas na rede 

estadual e depois que os professores já tinham feito o planejamento das atividades 

pedagógicas que desenvolveriam ao longo do ano letivo. Para os professores, a restrição, 

imposta pelo secretário de Educação, Renato Feder, prejudica o trabalho em sala de aula já 

que o próprio currículo paulista (documento que orienta o que deve ser ensinado nas 

escolas) prevê, em diversas disciplinas, a discussão e atividades com o uso de redes sociais 

que fazem parte do cotidiano dos estudantes. Em nota, a Secretaria de Educação disse que 

a restrição de acesso tem como objetivo "garantir um ambiente adequado para o 

aprendizado e evitar usos considerados inapropriados e/ou excessivos de redes, que podem 

prejudicar a qualidade da conexão e interferir no andamento das atividades pedagógicas". 
Fonte: Valor Econômico 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Dino quer usar Lei do Consumidor contra empresa que divulgar fake news 

Poder Executivo | 02/03/2023 – 11h58min 

 

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, defendeu na quinta-feira 

(2/3) que o Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado na fiscalização de empresas 

que propagam desinformação e mentiras na internet, as chamadas fake news. Segundo o 

ministro, foi feita uma avaliação de que os órgãos de defesa do consumidor também poderão 

atuar no combate à desinformação a partir da legislação já existente. A ideia é focar em 

práticas de desinformação que colocam em risco a segurança e a saúde da população. Essa 

fiscalização seria uma atribuição a mais para os Procons, por exemplo, mas não necessitaria 

de uma nova legislação. “Qualquer prestador de serviço no mercado que propicia 

desinformação, propicia a propagação de mentiras de modo indiscriminado para maximizar 

seus lucros, na nossa ótica, viola o Código de Defesa do Consumidor. Então, às vezes nós 

temos o esforço da edição de novas normas, e a meu ver são num certo sentido 

necessárias. Mas nós temos também um déficit de implementação de garantias que já 

existem”, defendeu o ministro durante reunião com representantes de unidades de defesa do 

consumidor estaduais e municipais. Fonte: Metrópoles 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Trabalho por aplicativo será regulamentado este semestre, diz ministro 

Poder Executivo | 01/03/2023 – 19h26min 

 

O governo federal deve apresentar uma proposta de regulamentação do trabalho por 

aplicativo até o fim deste semestre. A informação foi divulgada na quarta-feira (1) pelo 

ministro do Trabalho e Previdência, Luiz Marinho. Segundo ele, a pasta tem ouvido 

representantes dos próprios trabalhadores e das plataformas, especialistas e estudado a 

legislação de outros países para chegar a um consenso sobre uma proposta que assegure 

direitos à categoria. "[Estamos] ouvindo e experimentando várias experiências espalhadas 

mundo afora", afirmou o ministro durante discurso em evento com entidades sindicais 

internacionais, no Palácio do Planalto. O encontro contou com a presença do presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, do ex-presidente uruguaio José Pepe Mujica, além de dirigentes de 

confederações sindicais que atuam em praticamente todos os países das Américas. Ao fim 

do evento, Marinho falou com jornalistas e comentou sobre o andamento do grupo de 

trabalho que vai propor a nova regulamentação dos aplicativos. "Do jeito que está hoje não 

dá para ficar. Estamos numa fase de escuta, por enquanto, tentando encontrar pontos de 

convergência. A ideia é ter uma proposta até o fim do semestre", apontou. O ministro evitou 

entrar em detalhes, mas explicou que a ideia é construir um modelo de contrato que não crie 

um vínculo empregatício como o previsto na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Fonte: 

Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Maioria das plataformas de criptoativos não pode ser considerada 'custodiante 

qualificado', diz presidente da SEC 

Mercado | 02/03/2023 – 14h12min 

 

O presidente da SEC (CVM dos EUA) Gary Gensler está intensificando os alertas 

aos gestores de ativos sobre o uso de análise preditiva de dados e como eles trabalham com 

empresas de ativos digitais. Gensler disse na quinta-feira que as tecnologias de dados 

preditivos podem criar “conflitos inerentes” de interesses relacionados ao dever que os 

consultores de investimentos têm para com seus clientes. Gensler afirmou que pediu à 

equipe da agência que recomendasse como lidar com os problemas. “Quando um consultor 

fornece consultoria, em parte por meio do uso de análise preditiva de dados, esses 

algoritmos otimizam os interesses do investidor e colocam os interesses do investidor à 

frente dos interesses do próprio consultor?”, disse ele em comentários preparados para um 

evento da SEC. A análise preditiva de dados pode incluir uma variedade de informações 

extraídas de dados pessoais, dispositivos, hábitos e outras fontes de consumidores ou 

investidores. As empresas de serviços financeiros podem usar os dados para recomendar 

novos produtos, transações e outros serviços a indivíduos. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PIB de informação e comunicação cresce 5,4% em 2022 

Poder Executivo |02/03/2023 12h47min 

 

Divulgado pelo IBGE na quinta-feira, 2, o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 

2022 teve variação positiva de 2,9%, apesar de queda de 0,2% no quatro trimestre. Já o 

setor de informação e comunicação cresceu 5,4% no acumulado do ano passado. A taxa foi 

obtida após avanço de 1,8% para a cadeia na comparação com o terceiro trimestre de 2022. 

Diante do mesmo período de 2021, o segmento de informação e comunicação teve alta de 

4,9% no quarto trimestre, contra 1,9% da economia como um todo. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ANPD participa do Encontro Ibero-Americano de Proteção de Dados 

Poder Executivo | 01/03/2023 – 17h15min 

 

Nos dias 27 e 28 de fevereiro, a Autoridade foi representada pelo Diretor Arthur 

Sabbat e pela assessora técnica Virginia Trinks, na reunião anual dos Encontros Ibero-

Americanos de Proteção de Dados, que este ano celebra sua 20ª edição, em Santa Cruz de 

La Sierra, na Bolívia. O Diretor Arthur Sabbat palestrou no evento acerca da Emenda 

Constitucional n. 115/2022, que inseriu na Constituição Federal brasileira a proteção de 

dados pessoais como garantia fundamental, fato que foi elogiado pelas demais autoridades 

ali presentes. O objetivo da participação brasileira é ampliar a atuação da ANPD junto à 

Rede Ibero-Americana, proporcionando interlocuções internacionais que favoreçam a 

disseminação da cultura de proteção de dados em âmbito mundial, e também, promover 

uma harmonização regulatória global. A intenção é construir laços que possibilitem o 

protagonismo do Brasil na RIPD. Este evento dedica-se, em formato de sessão aberta, à 

discussão de assuntos da atualidade do ponto de vista institucional e empresarial no que 

tange à proteção de dados pessoais e, em sessão fechada, é reservado para Membros e 

Observadores para que possam tratar de assuntos de natureza interna da Rede. A Rede 

Ibero-Americana de Proteção de Dados (RIPD) é a organização que reúne as Autoridades e 

Agências de Proteção de Dados de doze países ibero-americanos, sendo a Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados um dos membros integrantes da Rede. Fonte: ASCOM ANPD 
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Leia mais 

Retorno ao índice 

  

ANPD explica dinâmica para primeiras multas e atuação sobre setor público e 

microempresas 

Poder Executivo |01/03/2023  

 

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) promoveu na quarta-feira, 1º, 

uma live para tirar dúvidas sobre a norma que definiu as multas a serem aplicadas por 

violação à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD – (regulamento de dosimetria). Entre os 

temas detalhados estão quais serão as prioridades na fiscalização e como será a atuação 

frente ao poder público (que não pode ser multado) e às pequenas e microempresas.  Fonte: 

Tele Síntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

13% das empresas ainda estão vulneráveis ao ransomware na plataforma Vmware 

Mercado |01/03/2023  

 

A Tenable anunciou os resultados de um estudo de telemetria examinando o impacto 

da vulnerabilidade CVE-2021-21974 – conhecida como VMware ESXi – depois da ampla 

divulgação na imprensa de sua exploração por grupos de ransomware. A equipe de 

pesquisas da Tenable descobriu que até o dia 13 de fevereiro, apenas 34% das 

organizações haviam remediado essa ameaça específica antes que esses ataques fossem 

amplamente noticiados. Uma vez que a vulnerabilidade recebeu atenção suficiente, a 

correção disparou chegando em 87% das empresas em apenas 10 dias. Hoje, 13% das 

organizações ainda continuam vulneráveis. Fonte: TI Inside 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Nova tecnologia de IA verifica a qualidade de ingredientes alimentícios 

Mercado |01/03/2023  

 

A ProfilePrint, startup de Singapura que fornece soluções orientadas por inteligência 

artificial (IA) para analisar e prever a qualidade e o perfil de ingredientes alimentícios, 

anuncia a assinatura de contratos comerciais de implantação da tecnologia ProfilePrint em 

três das maiores empresas de alimentos do Brasil – Louis Dreyfus Company Brasil, Olam 

Agrícola Ltda (Brasil) e Sucafina Brasil. A América Latina é responsável por 16% do total das 

exportações globais de alimentos e produtos agrícolas. No entanto, um dos principais 

desafios enfrentados pela indústria é não ser capaz de verificar a qualidade dos ingredientes 

alimentares que são produzidos e comercializados, pois as condições de produção variam 

entre fazendas de alta tecnologia e pequenos produtores. A ProfilePrint conseguiu criar uma 

solução para esta dificuldade vivenciada por muitos na cadeia de fornecimento de 

ingredientes alimentícios e chamou a atenção de gigantes da indústria, incluindo Cargill, 

Olam, Sucafina, Louis Dreyfus Company e Sinarmas. Fonte: TI Inside 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

Relator da reforma tributária diz que distribuição da arrecadação do novo IVA será 

automática 

Poder Legislativo | 02/03/2023 – 6h 

 

O relator da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), disse que a 

cobrança e distribuição para estados e municípios da arrecadação do novo Imposto sobre 

Valor Agregado (IVA) deverá ser automática e estaria garantida pela tecnologia atual. 
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Segundo ele, esse mecanismo, que é uma preocupação de prefeitos e governadores, já foi 

discutido com o Banco Central. “É perfeitamente factível receber através de todos os meios 

de pagamentos e já destinar os recursos, dividindo entre os entes federados”, assegurou o 

relator, afirmando que a tecnologia é anterior ao PIX. A reforma deve unificar impostos sobre 

o consumo, inclusive o ICMS, estadual, e o ISS, municipal, em um único Imposto sobre Valor 

Agregado. A mudança tem impactos sobre os benefícios fiscais existentes e sobre a 

distribuição da arrecadação. Como o novo imposto seria cobrado no consumo, estados e 

municípios produtores poderiam perder arrecadação em um primeiro momento. Por isso, são 

estudados fundos de compensação e períodos de transição. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Grupo da reforma tributária na Câmara prevê concluir discussão e votar texto no 

plenário em maio 

Poder Legislativo | 01/03/2023 – 18h55min 

 

O grupo de trabalho que analisa a reforma tributária divulgou na quarta-feira (1º) seu 

cronograma de trabalhos e estabeleceu 16 de maio como a data final para conclusão das 

análises. Segundo o relator, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), a proposta pode ser colocada para 

votação em plenário ainda em maio pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). “O 

presidente [Arthur Lira] está com um entusiasmo muito grande", disse Aguinaldo Ribeiro. 

"Ele hoje inclusive fez uma fala dizendo que quer votar em maio a reforma tributária aqui na 

Câmara, dada a disposição.” O coordenador do grupo, deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), 

afirmou que a proposta deve ser votada na semana seguinte à conclusão do grupo de 

trabalho no plenário da Câmara. O cronograma de trabalhos foi proposto por Aguinaldo 

Ribeiro e aprovado pelos 12 integrantes da comissão. O plano prevê a análise da reforma 

tributária em 11 semanas, com ao menos duas audiências semanais. As duas primeiras 

serão realizadas na próxima semana, nos dias 7 e 8. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

GT da reforma tributária reserva semana em abril para debater economia digital 

Poder Legislativo |01/03/2023  

 

O Grupo de Trabalho (GT) que discute a reforma tributária na Câmara dos 

Deputados destinou uma semana no mês de abril para discutir os impactos das mudanças 

sob a ótica da economia digital. A previsão consta em plano de trabalho apresenta na terça-

feira, 1ª, em reunião do colegiado. O tema economia digital será debatido em conjunto ao 

tópico “economia verde”, de 17 a 20 de abril. Paralelamente, o governo federal também 

prevê audiências públicas com os diversos setores e Estados. Fonte: Tele Síntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Banco Central espera levar real digital para uso da população no final de 2024 

Poder Executivo | 02/03/2023 – 10h36min 

 

O coordenador do projeto real digital, Fábio Araújo, disse que a versão digital da 

moeda brasileira, junto com toda a infraestrutura que será criada ao seu redor, será lançada 

para uso da população ao final de 2024. Araújo adiantou que serão feitos anúncios sobre o 

projeto piloto nas próximas duas semanas. De acordo com o responsável pelo projeto no BC, 

o real digital permite gerir contratos financeiros de maneira muito mais rápida e com bastante 

atenção à tokenização como ferramenta de liquidação para os bancos. “O foco do real digital 

é a tokenização de atividades financeiras, cripto é só uma parte”, disse. “Pode trazer ganhos 

de competitividade e eficiência para os serviços financeiros. É mais do que uma moeda, é 
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uma nova plataforma para negociação de ativos digitais.” Araújo adiantou ainda que em abril 

o BC abrirá um fórum de debate do real digital e da tokenização com a sociedade. Fonte: Valor 

Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Decreto sobre regulação de criptoativos sai nos próximos dias, diz presidente da CVM 

Poder Executivo | 02/03/2023 – 10h26min 

 

O presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), João Pedro Nascimento, 

afirmou na quinta-feira (2) que o decreto regulador do Executivo para definir a normatização 

infralegal dos criptoativos deve sair nos próximos dias. O decreto, que funcionará como um 

complemento do marco legal dos criptoativos sancionado em dezembro, deve definir o 

Banco Central como autoridade competente para regular este mercado e permitir um maior 

detalhamento sobre o que as empresas que atuam no setor podem fazer no Brasil. João 

Pedro disse também que o decreto deve vir com um dispositivo tratando da competência da 

CVM para regular todo criptoativo que se encaixe na definição de valor mobiliário. Vale 

lembrar que um dos pontos polêmicos da lei foi sua conceituação do que é ativo virtual, um 

trecho que excluía a possibilidade deste tipo de ativo ser considerado valor mobiliário. 

“Mesmo antes da existência da lei dos criptoativos, que foi um passo muito bem recebido, 

não existia um vácuo regulatório. Pela existência de leis gerais, sempre que algo tangenciar 

valores mobiliários ele alcançará a competência da CVM”, disse Nascimento. Fonte: Valor 

Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula quer ex-candidato ao governo de SC e ex-ministro do Turismo diretores do 

Sebrae 

Poder Executivo |02/03/2023 – 06h 

 

O ex-candidato ao governo de Santa Catarina Décio Lima (PT) é o favorito do 

governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o cargo de diretor-presidente do Sebrae 

Nacional. Ele deve ser acompanhado por Luiz Barretto, que foi ministro do Turismo de 2008 

a 2010, como diretor técnico. Lima exerceu três mandatos consecutivos de deputado federal 

por Santa Catarina e, em 2022, chegou ao segundo turno das eleições para o governo do 

estado contra Jorginho Mello (PL), que foi eleito. Ainda assim, a performance do petista foi 

bem avaliada pela sigla, dada a força do antipetismo e do bolsonarismo na região. Fonte: Folha 

de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

CONSUMIDOR 

 

Câmara aprova MP que amplia prazo das linhas de crédito do Pronampe 

Poder Executivo | 01/03/2023 – 22h08min 

 

A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira (1º) a Medida Provisória 1139/22, 

que aumenta de 48 para 72 meses o prazo de pagamento dos empréstimos no âmbito do 

Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). 

A MP será votada ainda pelo Senado. Aprovada na forma do substitutivo do relator, 

deputado Yury do Paredão (PL-CE), a MP prevê ainda uma carência de 12 meses para 

começar a pagar. O relator manteve o limite máximo das taxas de juros aplicadas 

atualmente, de taxa Selic mais 6% ao ano para contratos firmados a partir de 2021. 

Entretanto, da mesma forma que já funcionava antes da edição da MP no governo 

Bolsonaro, a taxa máxima aplicável será fixada por ato do secretário de Micro e Pequenas 

Empresas e Empreendedorismo, órgão agora subordinado ao Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Yury do Paredão também estendeu de 60 
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para 72 meses o prazo de pagamento nos casos em que a empresa contratante tenha sido 

reconhecida pelo Executivo federal com o Selo Emprega + Mulher. O prazo não tinha sido 

modificado pela MP original. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Encontro debate reestruturação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor 

Poder Executivo | 01/03/2023 – 19h55min 

 

O superendividamento da população brasileira é um dos assuntos que mais 

preocupam a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança 

Pública (Senacon/MJSP). Nesse sentido, a Secretaria organiza nos dias 2 e 3 deste mês 

(quinta e sexta-feira), a 29ª Reunião da Senacon com o SNDC – Sistema Nacional de 

Defesa do Consumidor, cujo objetivo é debater o tema e buscar soluções para esse 

problema que atinge milhões de famílias em todo o país. O encontro será realizado no 

Palácio da Justiça, em Brasília, e contará com a presença de Procons estaduais e 

municipais, além de representantes do Ministério Público, Defensorias Públicas e da 

sociedade civil. A palestra de abertura da reunião será “Núcleos de Atendimento aos 

Superendividados” e será proferida por Marco Buzzi, ministro do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) e responsável, junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por essa temática. 

“Vamos discutir o consumidor, a defesa do consumidor. O item que mais chama a atenção é 

o item relativo a superendividamento. O encontro será muito importante, porque marca a 

presença da nova gestão. Seremos apresentados ao sistema e o sistema será apresentado 

a nós. E, a partir daí a gente vai construir uma pauta de atuação, de prioridade de temas, 

como a do superendividamento, que é a mais importante”, afirmou o secretário Nacional do 

Consumidor, Wadih Damous. Fonte: ASCOM MJSP 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Lula diz que economia não “cresceu nada” em 2022 e que desafio do governo é 

acelerar PIB 

Poder Executivo | 02/03/2023 – 15h08min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na quinta-feira (02) que a economia 

brasileira não cresceu “nada” no último ano do mandato de seu antecessor Jair Bolsonaro e 

voltou a dizer que seu governo tem o desafio de retomar a expansão da atividade 

econômica. Lula destacou, em discurso no Palácio do Planalto, que parte do crescimento 

econômico será estimulada pela retomada de obras paradas no país. O Produto Interno 

Bruto (PIB) do Brasil encolheu 0,2% no quarto trimestre de 2022 sobre o trimestre 

imediatamente anterior, registrando no ano uma alta de 2,9%, depois de ter avançado 5% 

em 2021. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também afirmou na quinta (02) que o 

desafio do Ministério para 2023 é reverter a desaceleração da economia brasileira. Para 

Haddad, a desaceleração da economia está ligada a atual taxa de juros que, segundo o 

ministro, foi gerada por medidas tomadas pelo governo de Jair Bolsonaro. Fonte: CNN Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Tebet diz esperar ‘gesto positivo a favor do Brasil’ na próxima reunião do Copom 

Poder Executivo | 02/03/2023 – 13h19min 

 

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, comentou na quinta-feira 

(2), durante cerimônia de lançamento do novo Bolsa Família, os números divulgados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que apontaram crescimento de 2,9% do 

Produto Interno Bruto (PIB) do país em 2022, em comparação ao ano anterior, mas uma 
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queda no último trimestre de 2022. “Nós não só estamos fazendo o dever de casa, como o 

PIB, apesar de ser do ano passado, se mostrou positivo a ponto de nós podermos estar num 

diálogo com o Banco Central”, afirmou. De acordo com ela, ao fazer o dever de casa, é 

possível um gesto positivo na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). “É 

possível um gesto. Nós não queremos nenhuma generosidade, mas um gesto positivo a 

favor do Brasil na próxima reunião do Copom”, disse. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Haddad: PIB sugere desaceleração, mas governo não trabalha “com perspectiva de 

recessão” 

Poder Executivo | 02/03/2023 – 13h14min 

 

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o resultado do Produto 

Interno Bruto (PIB) do último trimestre do ano passado sugere “uma desaceleração” da 

atividade econômica para este ano. Mas, segundo ele, o governo federal não trabalha “com 

perspectiva de recessão”. “Não estamos trabalhando com perspectiva de recessão”, disse a 

jornalistas na porta do Ministério da Fazenda, depois de participar de cerimônia no Palácio 

do Planalto. Segundo Haddad, o crescimento econômico vem perdendo força por causa da 

elevação de juros promovida pelo Banco Central (BC). O movimento, de acordo com o 

ministro, foi influenciado por medidas fiscais adotadas pelo governo do ex-presidente Jair 

Bolsonaro. Por isso, o resultado anual do PIB em 2022 foi em linha com o “esperado”. A 

ideia, segundo ele, é adotar medidas de equilíbrio das contas públicas que vão ao encontro 

do que o Banco Central (BC) tem defendido e criar uma curva de crescimento “ascendente”. 

“Neste momento ela está descendente”, disse. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Carregamento do PIB para 2023 é de apenas 0,2%, mas há vetores positivos para 

próximos meses, diz SPE 

Poder Executivo | 02/03/2023 – 11h03min 

 

A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda afirmou na 

quinta-feira (02) que “há vetores positivos para o crescimento” da economia brasileira nos 

próximos meses. Mas a política monetária global pode atuar em sentido oposto, na avaliação 

da SPE. Mais cedo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que o 

Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 2,9% em 2022, embora tenha recuado 0,2% no quarto 

trimestre, em relação aos três meses anteriores no cálculo dessazonalizado. O Ministério 

também chamou atenção negativamente para o impacto, sobre a indústria, da elevação dos 

juros. Na estimativa da SPE, o resultado do quarto trimestre de 2022 deixa uma herança 

estatística positiva de 0,2% para este ano. Isso significa que, se o PIB permanecer ao longo 

de 2023 no mesmo patamar que encerrou 2022, registrará crescimento de 0,2% na 

comparação anual. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Após puxarem PIB em 2022, serviços devem ter contração de 0,3% neste ano, diz FGV 

Ibre 

Mercado | 02/03/2023 – 10h50min 

 

Depois de puxar o crescimento em 2022, o setor serviços deve ter contração de 

0,3% neste ano, afirma Marina Garrido, economista do Instituto Brasileiro de Economia da 

Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre). O PIB de serviços teve crescimento de 0,2% no quatro 

trimestre de 2022, ante o terceiro trimestre, segundo dados divulgados na quinta-feira (2) 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na comparação com o mesmo 

trimestre de 2022, a alta foi de 3,3%. No acumulado de 2022, o setor de serviços cresceu 
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4,2%. No ano, todas as atividades de serviços tiveram crescimento: outras atividades de 

serviços (11,1%), transporte, armazenagem e correio (8,4%), informação e comunicação 

(5,4%), atividades imobiliárias (2,5%), administração, defesa, saúde e educação públicas e 

seguridade sociais (1,5%), comércio (0,8%) e atividades financeiras, de seguros e serviços 

relacionados (0,4%). Marina afirma contudo, que esperavam crescimento de 3,7%, na 

comparação com o quarto trimestre de 2021, ante 3,3%. “Dentre os responsáveis por esse 

resultado estão outros serviços, para o qual esperávamos alta de 10%, em relação ao quarto 

trimestre do ano anterior, e houve crescimento de 8,3%, e administração pública, para o qual 

esperávamos alta de 1,4% e tivemos queda de 0,3%. Esse é o único setor que continua 

abaixo do patamar pré-pandemia”, diz, ao lembrar que transporte, por exemplo, está 9,4% 

acima, outros serviços, 11,1%, e informação e comunicação, 11,1%. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Saldo comercial do 1º bimestre soma US$ 5,4 bilhões 

Poder Executivo | 01/03/2023 – 18h28min 

 

As exportações brasileiras cresceram 0,7% no primeiro bimestre de 2023 em relação 

ao mesmo período do ano passado, somando US$ 43,6 bilhões. Trata-se do maior valor 

exportado para o período, considerando série histórica iniciada em 1989. A importação 

apresentou queda de 1,5%, alcançando US$ 38,1 bilhões, resultando em saldo comercial de 

R$ 5,4 bilhões no período (alta de 19,2% sobre igual período do ano passado). A corrente de 

comércio teve redução de 0,3%, atingindo US$ 81,7 bilhões nos dois primeiros meses do 

ano. Os dados preliminares sobre os Resultados da Balança Comercial de Fevereiro foram 

divulgados na quarta-feira (1º/3) pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e 

Serviços (MDIC). Os dados foram apresentados em coletiva online pelo diretor de 

Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior, Herlon Brandão; e pelo coordenador-geral 

de Estatísticas, Saulo Castro, da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do MDIC. 

Considerando apenas o mês de fevereiro, a exportação brasileira somou US$ 20,6 bilhões. 

Considerando o critério de médias diárias, fevereiro de 2023 (US$ 1,142 bilhão) registrou 

redução de 7,7% em relação a fevereiro de 2022 (US$ 1,238 bilhão). As importações tiveram 

queda de 0,9%, levando em conta as médias de fevereiro de 2023 (US$ 985 milhões) e de 

fevereiro de 2022 (US$ 994 milhões). A média diária da corrente de comércio totalizou US$ 

2,127 bilhões e o saldo, também por média diária, foi de US$ 158 milhões. Fonte: ASCOM MDICS 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Startups de todo o Estado já podem se inscrever para o BRDE Labs RS 2023 

Poder Executivo | 01/03/2023 – 16h33min 

 

Estão abertas, até 9 de abril, as inscrições para empreendedores do Rio Grande do 

Sul que queiram participar do BRDE Labs RS 2023. A quarta edição do programa do Banco 

Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), cujo objetivo é acelerar e conectar 

startups com grandes empresas de diversas áreas do Estado, foi lançada na quarta-feira 

(1/3). O evento reuniu autoridades e organizações parcerias no Hub One Porto Alegre, 

unidade do Feevale Techpark na capital. Pelo terceiro ano consecutivo, o parque tecnológico 

executará o BRDE Labs RS, com metodologia própria. Na visão do diretor de Planejamento 

do BRDE, Otomar Vivian, o programa de aceleração vem apresentando avanços em cada 

nova edição. “Além de todo o processo de estruturação das startups, o BRDE Labs reúne 

algo fundamental, que é a conexão com o mercado”, destacou. O diretor mencionou também 

o exemplo positivo da parceria entre o setor público e a academia, além da importância da 

criação de uma legislação específica que propiciou um ambiente favorável à inovação no Rio 

Grande do Sul. A diretora de Gestão e Inovação da Secretaria de Inovação, Ciência e 

Tecnologia (Sict), Paola Schaeffer, considera uma satisfação ver a união entre o BRDE – um 

banco ligado à questão do desenvolvimento econômico – e a Feevale, por meio do Feevale 
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Techpark – que representa a ligação entre a universidade empreendedora e a Sict. “Essas 

iniciativas reforçam as nossas políticas, pois sabemos o quanto as startups fomentam 

ecossistemas de inovação e são relevantes para o desenvolvimento econômico e social do 

Estado. Não é apenas um programa de aceleração, mas de aceleração qualificada”, afirmou. 
Fonte: Governo do Estado do RS 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Cosud reúne governadores e secretários de Estado para discutir políticas de 

integração, pacto federativo e reforma tributária 

Poder Executivo | 02/03/2023 – 12h41min 

 

Após um período de suspensão dos eventos presenciais por conta da pandemia de 

covid-19, o Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) retoma as atividades a partir de 

quinta-feira (2/3), no Rio de Janeiro. A sétima edição do encontro, que reúne os líderes do 

Executivo dos sete Estados das duas regiões e é realizada na Fundação Getúlio Vargas 

(FGV), terá a presença do governador Eduardo Leite na sexta-feira (3/3) e no sábado (4/3). 

Pelo Rio Grande do Sul, ainda participam o chefe de Gabinete do Governador, Euclides 

Neto, o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, e uma comitiva de secretários 

de Estado. As principais pautas tratadas na edição fluminense são o pacto federativo, a 

reforma tributária e o novo marco do saneamento. É esperada a participação de 

representantes do governo federal, do Congresso e de outras autoridades para aprofundar o 

debate sobre as diretrizes da reforma. O evento discute políticas de integração entre Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas 

Gerais. A programação inclui reuniões entre os governadores e conferências. Na parte da 

tarde, os secretários participarão de grupos temáticos (GTs), conforme a área de atuação, 

para compartilhar experiências sobre ações inovadoras praticadas em cada Estado. Fonte: 

Governo do Estado do RS 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Pacheco adia definição sobre presidências de comissões no Senado 

Poder Legislativo | 02/03/2023 – 6h 

 

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), esperava definir os 

comandos das comissões permanentes na quarta-feira (1º), mas alguns acordos ainda 

precisam ser feitos. Com isso, a escolha dos presidentes ficará para 8 de março. O 

Poder360 apurou que, ainda assim, os acertos para as presidências dos colegiados 

permanentes avançaram. Há ainda indefinição ou possibilidades de disputa por votação em 

algumas delas. Como era esperado, o bloco oposicionista (PL, PP, Republicanos e Novo) 

não comandará comissões. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

RELAÇÕES EXTERIORES 

 

Ministra recebe embaixador da Argentina no Brasil 

Poder Executivo | 02/03/2023 – 9h42min 

 

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, se reuniu na quarta-

feira (1º) com o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, para discutir os principais 

temas da cooperação científica. Na reunião, a ministra e o embaixador trataram da 

implementação de acordos bilaterais e dos preparativos para a visita do presidente Alberto 

Fernández ao Brasil, prevista para junho. Segundo a ministra, a agenda mais importante de 
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cooperação científica do Brasil na América Latina é com a Argentina, que foi primeiro país 

visitado pelo presidente Lula desde que assumiu o governo – “uma demonstração de 

interesse político e econômico”. Além disso, a ministra salientou a necessidade de retomar e 

dar celeridade a parcerias comuns. “Precisamos retomar a agenda de reindustrialização e 

diminuir a dependência. A inovação e a tecnologia são vetores estruturantes para isso”, 

afirmou. Fonte: ASCOM MCTI 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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