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No governo, há um consenso sobre a possibilidade de demissão do ministro das 

Comunicações 

Pacheco acena flexibilizar volta de comissões para resolver impasse com Lira 
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DESTAQUES 

 

Nova Abin vai monitorar grupos extremistas nas redes sociais 

Poder Executivo | 03/03/2023 – 05h02min 

 

Uma das prioridades da nova Agência Brasileira de Inteligência (Abin) será a de 

identificar e monitorar grupos extremistas nas redes sociais para se antecipar a ataques à 

democracia, como os ocorridos no dia 8 de janeiro. Os financiadores de grupos de 

disseminação do discurso de ódio vão merecer atenção especial da inteligência. Esta é 

apenas uma das mudanças na filosofia de atuação da agência, que ficará, finalmente, livre 

da tutela militar. O mundo acadêmico será ouvido na reformulação da atual estratégia atual 

da Abin, definida no governo Temer pelo general Sérgio Etchegoyen. A linha de atuação da 

Abin está expressa na Política Nacional de Inteligência e na Estratégia Nacional de 

Inteligência. Os dois documentos serão revisados. Nas conversas com interlocutores do 

governo, o futuro chefe da agência, delegado Luiz Fernando Corrêa, costumava dar um 

exemplo prático: se a fome é um grande flagelo nacional, a Abin não pode ficar de fora do 

tema. E como seria essa contribuição? Assim como são conhecidos os gargalos da 

infraestrutura do agronegócio, a inteligência de estado colaboraria no sentido de apontar os 

gargalos da "agricultura familiar", um dos pilares do combate à miséria. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Brasil e Israel discutem parceria para compartilhar tecnologias voltadas à inclusão 
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digital 

Poder Executivo | 02/03/2023 – 17h39min 

 

Em breve, Brasil e Israel vão assinar um Memorando de Entendimento para 

compartilhar experiências na área de tecnologia. A decisão foi anunciada pelo ministro das 

Comunicações, Juscelino Filho, após reunião com o ministro de Israel, Shlomo Karhi, na 

quinta-feira (2). Israel é um dos líderes mundiais no desenvolvimento de tecnologia de ponta 

e inovação – o país, por exemplo, implantou a quinta geração de dados móveis (5G) antes 

do Brasil. E esse foi um dos temas abordados – inclusive, as potencialidades que a 

tecnologia trará para a economia. Israel tem avançado bastante na conectividade e garantiu 

que, até 2025, o país terá cobertura total de fibra óptica. “Foi um encontro muito produtivo, 

uma excelente oportunidade para trocarmos informações e ideias sobre a implementação do 

5G no Brasil e novas tecnologias que possam promover a inclusão digital para os 

brasileiros”, afirmou Juscelino Filho. O ministro das Comunicações estava acompanhado 

pelo secretário de Telecomunicações, Maximiliano Martinhão, e pelo chefe da Assessoria 

Especial de Assuntos Internacionais da Pasta, Jeferson Nacif. Fonte: ASCOM MCom 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Receita divulga nota sobre impacto na economia decorrente da decisão do STF sobre 

“coisa julgada” envolvendo a CSLL 

Poder Executivo | 02/03/2023 – 15h42min 

 

A Receita Federal realizou levantamento visando mensurar os possíveis impactos na 

economia decorrentes da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que considerou que 

uma decisão judicial definitiva – a chamada “coisa julgada” – sobre tributos recolhidos de 

forma continuada perde seus efeitos caso a Suprema Corte se pronuncie em sentido 

contrário. As conclusões do estudo demonstram que a decisão do STF terá reflexos bastante 

reduzidos sobre a economia. Isso fica evidenciado quando se verifica o montante dos 

débitos confessados e do recolhimento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 

de um universo de 7.940 empresas sujeitas ao acompanhamento econômico-tributário 

específico pela Receita Federal, as quais respondem por mais de 50% da arrecadação 

federal. Veja as conclusões do levantamento, que também utilizou os dados do Imposto 

sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) dessas empresas: 1. Cerca de 87,1% dos 

contribuintes já confessam e recolhem tanto o IRPJ quanto a CSLL. 2. Apenas 0,83% 

reconhecem débito somente de IRPJ (e não da CSLL), um indício de que poderia estar 

deixando de pagar CSLL com suporte em decisão judicial. 3. Especificamente tratando de 

amostra de 51 contribuintes possivelmente atingidos pela decisão do STF, verificou-se que 

35 deles já confessaram débitos de CSLL e pagaram um montante global superior a R$ 22,1 

bilhões. 4. Portanto, em sua enorme maioria, os contribuintes que tributam seus resultados 

pelo lucro real, quando têm resultado positivo, reconhecem o dever de pagar o IRPJ e a 

CSLL, informando os valores na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais 

(DCTF) e promovendo a quitação dos correspondentes débitos. Fonte: ASCOM MF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Levantamento internacional aponta Embrapii como única iniciativa na América Latina 

em tecnologia quântica 

Poder Executivo | 03/03/2023  

 

A Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) foi destaque em 

um levantamento da Qureca, empresa britânica de capacitação e de fomento empresarial em 

tecnologia quântica, como a única iniciativa na América Latina de desenvolvimento de uma 

tendência global da indústria do futuro. A sondagem apresenta os projetos em curso sobre o 

tema em todo o mundo e inclui o Brasil em razão da criação do Centro de Competência em 
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Tecnologias Quânticas, que está sendo conduzida pela Embrapii, a partir de uma chamada 

pública aberta com investimento de R$ 60 milhões. A chamada prevê o início das atividades 

do Centro de Competência em agosto deste ano e tem o objetivo de fortalecer e ampliar os 

novos conhecimentos na área, considerada fronteira tecnológica. Fonte: Embrapii 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Após multas, ANPD enfrenta encarregado, dados de crianças e transferência 

internacional 

Poder Executivo | 03/03/2023  

 

Com a publicação do regulamento de dosimetria das sanções, a Autoridade Nacional 

de Proteção de Dados superou uma etapa fundamental da própria estruturação da autarquia, 

fechando o circuito normativo de fiscalização sobre os agentes de tratamento de dados. 

Como destaca o relator do regulamento na ANPD, Arthur Sabbat, em entrevista exclusiva à 

Convergência Digital, o maior trabalho foi chegar a uma fórmula objetiva, limitando a 

discricionariedade da agência e dando a maior clareza possível aos agentes. “Claro que em 

regras de sanções e dosimetrias sempre terá espaço para discricionariedade. Mas tentamos 

fugir ao máximo, com aspectos mais objetivos possíveis, reduzindo a subjetividade e com 

parâmetros claros. Acredito que a norma ficou bastante clara, objetiva e racional. E acho 

muito difícil que alguém deixe de entender”, avalia Sabbat. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Fornecedores de TI serão mais cobrados por boas práticas de ESG, diz pesquisa 

Mercado | 03/03/2023 – 06h 

 

Uma pesquisa realizada pela Gartner prevê que, até 2026, a sustentabilidade 

ambiental será uma das prioridades para 70% das empresas que contratam serviços de TI. 

Ao todo, foram ouvidas 221 empresas da América do Norte, Europa e Ásia com faturamento 

anual de pelo menos U$250 milhões. Além disso, quatro em cada cinco líderes afirmam que 

a sustentabilidade ajudou a organização em que trabalham a otimizar e reduzir custos, e 

83% apontam que atividades relacionadas ao tema criaram diretamente valor de curto e 

longo prazo para a companhia. Stephen White, diretor analista sênior da Gartner, acredita 

que, devido ao crescimento da demanda por tecnologias digitais, as empresas de TI serão 

desafiadas a fazer reduções de emissões de gases de efeito estufa, uso de fontes de 

energia renováveis e sua circulação, consumo de energia minimizado e utilização eficiente 

de água. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Criador do metaverso fala sobre o futuro da realidade virtual 

Mercado | 03/03/2023 – 14h 

 

O escritor de ficção científica Neal Stephenson previu (e inspirou) inovações que vão 

desde as criptomoedas até a Alexa. Seu romance inovador “Nevasca”, de 1992, descreve 

um futuro distópico de cidades-Estado empresariais, no qual uma subclasse de hackers se 

esconde da realidade em um mundo virtual conhecido como Metaverso. Muitos dos 

conceitos do livro – como avatares, óculos de realidade virtual, jogos on-line para vários 

jogadores e vírus de computador destrutivos – agora fazem parte de nossa experiência 

cotidiana. De 1999 a 2006, Stephenson foi um dos primeiros funcionários da Blue Origin, 

empresa de foguetes de Jeff Bezos, e depois de juntou à Magic Leap, uma startup de 

realidade virtual que levantou quase US$ 4 bilhões. Ele nega ser Satoshi Nakamoto, o 

pseudônimo do criador do bitcoin. Em 2022, Stephenson e o pioneiro da criptografia Peter 
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Vessenes cofundaram a Lamina1, uma empresa que usa a tecnologia blockchain para 

construir um metaverso “aberto e expansivo”, nas linhas imaginadas pelo escritor 30 anos 

antes. Esta conversa com o correspondente de tecnologia global do “Financial Times”, Tim 

Bradshaw, foi editada para fins de clareza e adequação do tamanho. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Web Summit Rio tem noite de esquenta em Botafogo 

Mercado | 03/03/2023 – 13h35min 

 

Considerado um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, o Web Summit terá a 

sua primeira edição fora da Europa de 1º a 4 de maio deste ano, no Rio. A contagem 

regressiva para a conferência — que será no Riocentro, na Zona Oeste, e tem público 

estimado em 15 mil pessoas — foi iniciada na noite de quinta (2) com o Esquenta Web 

Summit, cujo ponto alto foi o lançamento de um edital que selecionará dez startups 

brasileiras para participar do evento. Batizada de Web Summit Rio, a conferência carioca 

terá 14 palcos e 300 palestrantes, que abordarão 30 temas pré-definidos. — Temos como 

característica criar oportunidade para as pessoas desenvolverem seus próprios negócios. 

Gente com projetos interessantes, mas que talvez não tivesse oportunidade de falar com 

grandes investidores — disse o português Ricardo Lima, head de startups da Web Summit. 
Fonte: O Globo 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Conectar um terço das pessoas no mundo é desafio para empresas de internet 

Mercado | 03/03/2023 – 11h49min 

 

Há hoje no mundo, segundo estimativa da GSMA, entidade que congrega as 

empresas de telecomunicação, 3,6 bilhões de pessoas sem acesso à rede de telefonia. 

Dessas, 3,2 bi estão em área de cobertura, mas são impactadas por outras barreiras que 

impedem o acesso. Uma das principais é o custo. A situação ganha relevância conforme 

serviços essenciais se digitalizam, incluindo os do governo, comércio e bancários. Dada 

essa importância, especialistas chegam a debater se, ao ganhar esse status de utilidade 

básica como energia elétrica e saneamento, a conectividade deveria ser considerada um 

direito humano. A exclusão, batizada de "divisão digital", foi um dos principais temas em 

debate no Mobile World Congress (MWC), evento de tecnologia focado em 

telecomunicações que aconteceu nesta semana em Barcelona. Relatório da GSMA aponta 

que a parcela conectada da população mundial deve ir dos atuais 68% para 73% em 2030. 

"Essa divisão é pior em países menos desenvolvidos, onde 36% da população está 

conectada. Se olhar para áreas urbanas e rurais, há uma grande diferença: 82% urbanos e 

46% rurais", diz Robert Opp, chefe de digital do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Brasil registrou 5,6 milhões de fraudes em vendas online em 2022 

Mercado | 03/03/2023  

 

Dados do Mapa da Fraude, estudo realizado pela ClearSale, apontam que o 

comércio eletrônico brasileiro registrou 5,6 milhões tentativas de fraudes entre o mês de 

janeiro e dezembro de 2022. Nesse período, foram analisados 312,2 milhões de pedidos no 

setor. Felipe Trudes, CEO da we.digi, consultoria de tecnologia para e-commerces, analisou 

os resultados da pesquisa e pontua a importância de se alertar para esse problema que 

segue assombrando lojistas e clientes. “É preciso pensar em plataformas seguras, que não 

sejam de código aberto, investir em um intermediador de pagamento, definir limites de 

compras e estudar o padrão de comportamento dos seus consumidores, por exemplo”, 
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afirma Trudes. A pesquisa também listou os três tipos de fraudes mais comuns, que são: 

fraude efetiva, aquela em que o criminoso utiliza dados de cartões de crédito roubados para 

fazer a compra; autofraude, quando o próprio dono do cartão efetua a compra, mas alega, 

dentro do prazo de 180 dias, que não realizou a aquisição que consta na sua fatura; e a 

fraude amigável, que é feita por parentes ou conhecidos próximos do titular do cartão, porém 

sem o seu consentimento para a compra. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Cibersegurança: Estados Unidos vão punir big techs por falhas 

Mercado | 03/03/2023  

 

Para fortalecer as capacidades de segurança cibernética, o governo dos Estados 

Unidos deve “desenvolver e aplicar regras e normas de conduta no ciberespaço”. Além 

disso, a administração de Joe Biden planeja reequilibrar as responsabilidades relacionadas à 

proteção no ambiente digital. Tais iniciativas constam na “Estratégia Nacional de 

Cibersegurança” (The National Cibersecurity Strategy), publicado na quinta-feira, 2, pelo 

governo dos EUA. O documento reúne as diretrizes do atual governo norte-americano para a 

segurança na internet. Segundo a Casa Branca, os Estados Unidos buscam, nesta década, 

avançar no que diz respeito a políticas para o ciberespaço com a intenção de promover 

segurança econômica e prosperidade, democracia responsiva e respeitadora de diretos e 

uma sociedade vibrante e diversa. Fonte: Tele Síntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

PPPs representam metade das conexões de banda larga fixa em janeiro 

Poder Executivo | 03/03/2023  

 

O Brasil fechou 2022 com 44,9 milhões de acessos de banda larga fixa, segundo 

números atualizados pela Anatel. Deste total, 22,8 milhões eram contratos de prestadoras de 

pequeno porte, sendo 88,9% usando a tecnologia de fibra ótica. Em janeiro deste ano, a 

Agência apontou que existiam 22,2 milhões de contratos ativos de banda larga fixa por parte 

das PPPs. O montante representa metade do total de conexões, que somavam 44,4 milhões 

no fim do primeiro mês do ano. Fonte: Abranet 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Os impactos dos investimentos em TIC na economia digital 

Mercado | 03/03/2023 

 

Ao longo dos anos, pode-se perceber a ligação entre os investimentos em 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – conjunto de recursos, que, quando 

utilizados de forma integrada, alcançam um objetivo em comum – e o crescimento 

econômico global. De acordo com levantamento da GSMA Intelligence, entre 2000 e 2017, a 

adoção de dispositivos móveis aumentou 10% e o Produto Interno Bruto (PIB), 1% – 

entretanto, quando as conexões de tecnologia de rede móvel foram atualizadas (do 2G para 

o 3G; e do 3G para o 4G), esse número cresceu para, aproximadamente, 15%. Com o 

avanço da digitalização, que incluir inteligência artificial, soluções de segurança cibernética, 

internet das coisas e computação em nuvem, e bem como com o período pós-Covid, em que 

as buscam cada vez mais conexões e a facilidade proposta pela internet, é necessária uma 

reavaliação da importância dos investimentos em TIC para a economia digital global. Os 

governos, por exemplo, estão aproveitando a conectividade digital e as tecnologias para 

desenvolver iniciativas ambiciosas e virtuais, que facilitem o acesso e aprimorem os serviços 

públicos para seus cidadãos. Para as empresas, a transformação digital não é apenas 

necessária para se adaptar às mudanças nas demandas de uma base de clientes que 

adotou firmemente o digital, mas também está criando novas oportunidades de negócios. Ao 
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alavancar a internet das coisas, inteligência artificial e a automação, junto com a 

conectividade e análise de dados, as empresas digitalizadas estão se encontrando mais 

capazes de se adaptar a um ambiente em mudança e identificar novas oportunidades de 

mercado. Fonte: ABAP 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ataques cibernéticos em nuvem cresceram 95% em 2022 

Mercado | 02/03/2023  

 

O número de incidentes de exploração de nuvem teve um aumento de 95% em 

2022. É o que revela a nona edição do Relatório Global de Ameaças de 2023, divulgado esta 

semana pela CrowdStrike. Esta edição do relatório anual da empresa de segurança 

cibernética mostra ainda um aumento nos ataques sem malware e nas ameaças baseadas 

em identidade, espionagem da China e ataques que exploram repetidamente 

vulnerabilidades corrigidas. O relatório anual, preparado pela equipe mundial CrowdStrike 

Intelligence , usando dados da plataforma CrowdStrike Falcon, que captura trilhões de 

eventos todos os dias, e observações do CrowdStrike Falcon OverWatch, também destaca 

que a CrowdStrike começou a rastrear 33 novos adversários em 2022, elevando o número 

total rastreado para mais de 200. Fonte: TI Inside 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

Appy: Ideia do governo é aprovar a reforma tributária o mais rápido possível 

Poder Executivo | 03/03/2023 – 12h12min 

 

O secretário extraordinário do Ministério da Fazenda para a reforma tributária, 

Bernard Appy, afirmou que a ideia do governo é aprovar a reforma “o mais rápido possível”. 

Ele lembrou que o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que pretende colocar as 

propostas em votação até maio. Appy reiterou que mudanças nas regras fiscais são 

importantes para o crescimento do Brasil. O economista participou do 7º Encontro do 

Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), no Rio de Janeiro. Também presente no 

evento, o banqueiro André Esteves, fundador do BTG Pactual, afirmou apoio à reforma. O 

sistema atual é complexo, burocrático e gera litígios, apontou o secretário da Fazenda. 

Diante disso, quem paga a conta é a “competitividade da produção nacional”, afirmou Appy. 

A tributação sobre exportações e investimentos, por exemplo, tem efeito negativo no 

crescimento e na competitividade. “Investimos menos porque o investimento é mais caro por 

conta dessas falhas. Temos falhas muito sérias”, afirmou. As duas propostas de emenda 

constitucionais (PECs) que tramitam no Congresso Nacional sobre reforma tributária se 

aproximaram, segundo o secretário. As propostas preservam a autonomia dos entes 

federativos, com previsão de transição de receita para Estados e municípios. Fonte: Valor 

Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

ANPR pedirá reunião com Lula para convencê-lo a seguir lista tríplice de escolha do 

procurador-geral 

Poder Executivo | 03/03/2023 – 15h12min 

 

O presidente da Associação Nacional de Procuradores da República (ANPR), 

Ubiratan Cazetta, pedirá na sexta-feira, 3, uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva (PT) para convencê-lo a seguir a lista tríplice proposta pela categoria no processo de 
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escolha do próximo procurador-geral da República, que sucederá Augusta Aras em 

setembro deste ano. Lula disse em entrevista à BandNews FM na última quinta-feira, 2, que 

“não pensa mais em lista tríplice” porque “já está provado” que este modelo de escolha do 

procurador-geral “nem sempre resolve o problema”. O presidente ainda disse que será mais 

criterioso na escolha do chefe do Ministério Público. “Não penso mais em lista tríplice. Não 

penso mais, porque quando vim para a presidência, trouxe a minha experiência do sindicato. 

Então, tudo para mim era lista tríplice. Já está provado que nem sempre a lista tríplice 

resolve o problema. Então, vou ser mais criterioso para escolher o próximo procurador-geral 

da República”, afirmou o presidente. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

INPI aprimora ferramentas de atendimento aos seus usuários 

Poder Executivo| 03/03/2023 – 14h59min 

 

Na segunda-feira, dia 6 de março, o INPI lança a nova Plataforma Integrada de 

Atendimento, que vai orientar os usuários a localizar as informações de forma mais simples 

pelo modelo de autosserviço.Com o foco na melhoria do atendimento, a partir da mesma 

data a ferramenta INPI Conecta Todos passa a funcionar às segundas e quartas-feiras, das 

10h às 12h e das 14h às 16h. Foi criado um calendário especial para encontros temáticos 

abertos, no mesmo horário, que será divulgado na Plataforma Integrada de Atendimento. 
Fonte: ASCOM INPI 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Receita restringirá servidores autorizados a acessar dados de Imposto de Renda 

Poder Executivo | 03/03/2023 – 14h54min 

 

A Receita Federal restringirá os servidores autorizados a acessar os dados do 

Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) até 31 de março. O órgão também “realizará 

auditoria nos controles de segurança de acesso aos dados internos neste ano”. Ações 

constam de comunicado divulgado na sexta-feira (3) como resposta a denúncias veiculadas 

nos últimos dias sobre supostos acessos indevidos a dados sigilosos de figuras públicas. 

Entre elas, estariam tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro quanto adversários dele, como o 

empresário Paulo Marinho. No comunicado, a Receita afirma que “zela pela segurança, sigilo 

e controle no acesso a informações protegidas por sigilo fiscal”. “Todos os acessos ao Portal 

IRPF são rastreáveis, sendo possível identificar quem acessou e quais procedimentos foram 

executados durante o acesso”, diz. “A Receita promoverá aperfeiçoamento do sistema neste 

ano, exigindo sempre motivação adequada e detalhada”. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Luiza Trajano fará parte de Conselhão de Lula 

Poder Executivo | 03/03/2023 – 14h22min 

 

A empresária Luiza Trajano fará parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico 

e Social, o chamado Conselhão, do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O convite foi 

feito na sexta-feira (3), em reunião com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais 

da Presidência da República, Alexandre Padilha, e o secretário do Conselhão, Paulo Pereira. 

O encontro ocorreu na sede do Grupo Mulheres do Brasil, que é presidido por Trajano, em 

São Paulo. A empresária se colocou à disposição. Lançado no primeiro governo Lula, o 

Conselhão reunia representantes de diferentes setores, como empresários e sindicalistas, 

para discutir e sugerir medidas para o desenvolvimento do país. Agora, o grupo foi recriado 

na nova gestão do petista. Na reunião de sexta (3), Padilha afirmou que 40% do Conselhão 

será composto por mulheres — antes, elas representavam 10% do grupo. "Estamos muito 

felizes por estar aqui. De fato, estamos recriando o Conselhão, e vocês são as primeiras que 



 

10 
 

a gente vem fazer o convite presencial", disse o ministro no encontro na sede do Grupo 

Mulheres do Brasil. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula nomeia ex-braço direito de Anderson Torres como número 2 da Abin 

Poder Executivo | 03/03/2023 – 12h23min 

 

Nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como o novo diretor adjunto 

da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), o delegado da Polícia Federal Alessandro 

Moretti já foi braço-direito do ex-ministro da Justiça Anderson Torres na Secretaria de 

Segurança Pública do Distrito Federal (DF). Ele desempenhou o cargo de secretário 

executivo (número dois) da pasta na primeira gestão de Torres na secretaria, entre 2019 e 

2021. O ex-ministro da Justiça de Bolsonaro está preso desde 14 de janeiro por suspeita de 

omissão nos atos golpistas que levaram à invasão e depredação dos prédios dos Três 

Poderes, em Brasília. O plano do governo Lula é que a Abin, que agora ficará sob o 

comando da Casa Civil, monitore grupos extremistas na internet que atentem contra a 

democracia. Até esta quinta-feira, o órgão estava atrelado ao Gabinete de Segurança 

Institucional (GSI), que tradicionalmente é comandado por militares e virou alvo de 

desconfiança do governo Lula após as falhas de segurança no dia 8 de janeiro. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Alessandro Moretti é nomeado como diretor-adjunto da Abin 

Poder Executivo | 03/03/2023 – 06h41min 

 

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nomeou como novo 

diretor-adjunto da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alessandro Moretti. Com isso, 

Saulo Moura da Cunha, foi exonerado do cargo. Ambas as decisões foram publicadas no 

Diário Oficial da União (DOU), na sexta-feira (3). A Abin consiste no principal órgão 

responsável pela inteligência do Brasil. Essa medida acontece dias após o presidente do 

país transferir a Agência para a Casa Civil, pasta comandada por Rui Costa, ministro-chefe 

da Casa Civil. Segundo apurado pelo colunista do g1, Octavio Guedes, a 'nova' Abin terá 

como objetivo monitorar e identificar grupos extremistas nas redes sociais para se antecipar 

a ataques à democracia, como ocorridos em 8 de janeiro. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

“Não penso mais em lista tríplice”, diz Lula sobre próximo PGR 

Poder Executivo | 02/03/2023 – 19h55min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sinalizou na 5ª feira (2) que poderá 

indicar um procurador-geral da República diferente dos escolhidos pela categoria. O 

mandato de Augusto Aras à frente da PGR (Procuradoria Geral da República) acaba em 

setembro. Caberá a Lula indicar um substituto. A ANPR (Associação Nacional dos 

Procuradores da República) elabora uma lista com os 3 nomes favoritos da categoria. Nos 

governos do PT, a praxe era escolher o mais votado. Já Michel Temer (MDB) escolheu 

Raquel Dodge, que foi a 2ª mais votada pelos procuradores em 2017. Aras, escolhido por 

Jair Bolsonaro (PL), não estava na lista tríplice. “Eu não penso mais em lista tríplice. Não 

penso mais. Esse não é mais o critério que eu pensava. Quando eu vim para a Presidência, 

eu trouxe a minha experiência do sindicato. Então tudo para mim era lista tríplice”, declarou o 

presidente. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Portal da Transparência omite dados essenciais sobre compras públicas, diz 
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Transparência Brasil 

Mercado | 02/03/2023  

 

Um novo relatório da Transparência Brasil aponta que lacunas em dados de compras 

e licitações do governo federal impedem que a sociedade verifique a qualidade do gasto 

público. As bases disponibilizadas no Portal da Transparência não contêm informações 

essenciais, como a quantidade de itens adquiridos, e nem sempre podem ser conectadas 

entre si, o que impede o acompanhamento do processo de compra.  O estudo Dados de 

contratações públicas do governo federal: um quebra-cabeças incompleto analisou 

2.764.186 compras feitas em 2020 sob regime emergencial para combate à pandemia de 

covid-19. Ainda que os dados se encontrem em formato aberto, nem todas as compras estão 

disponíveis na plataforma. Os problemas se estendem para períodos anteriores. O Portal 

oferece bases de dados que contêm separadamente número da licitação, item adquirido e 

quantidade adquirida, mas as informações em cada uma delas são insuficientes para 

conectá-las. Segundo a entidade, não há como obter informações precisas nem completas 

sobre as compras do período mesmo se o cruzamento das bases fosse possível. Fonte: 

Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Alta da Selic aumenta desemprego entre homens negros, diz Made 

Mercado | 03/03/2023 – 12h02min 

 

Levantamento do Made (Centro de Pesquisa em Macroeconomia das 

Desigualdades) da USP (Universidade de São Paulo) mostra que os homens negros são o 

grupo mais afetado por mudanças na taxa básica de juros, a Selic, quando comparado a 

homens brancos. A Selic está em 13,75%. Segundo nota que resume dados de um estudo 

de dezembro de 2022, o aumento de 1 ponto percentual na Selic real (a taxa Selic 

descontada da inflação) aumenta o desemprego de homens negros em 1,22 pontos 

percentuais. O levantamento utiliza como referencial os dados de desemprego entre homens 

brancos. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Economia do setor privado do Brasil continua em território de contração em fevereiro, 

aponta PMI da S&P Global 

Mercado | 03/03/2023 – 10h54min 

 

O Índice Gerente de Compras (PMI) Consolidado brasileiro, ajustado sazonalmente, 

recuou para 49,7 em fevereiro, de 49,9 em janeiro, uma taxa de redução considerada 

fracionária, informou a S&P Global na sexta-feira (03). “A economia do setor privado do 

Brasil permaneceu em território de contração (abaixo de 50,0) em fevereiro, ao passo que os 

provedores de serviços se juntaram aos fabricantes na queda”, disse a consultoria. “Houve 

quedas consecutivas no índice de novos pedidos feitos a empresas do setor privado em 

fevereiro. Embora superficial, o ritmo de contração foi o mais rápido em 22 meses. As taxas 

de redução foram, em geral, semelhantes entre as empresas do setor industrial e suas 

contrapartes de serviços.” Divulgado no mesmo relatório, o PMI do setor de serviços 

brasileiro também recuou, com mais força, para 49,8 em fevereiro, vindo de 50,7 em janeiro, 

ficando abaixo de 50,0 pela primeira vez desde maio de 2021. “O índice geral apontou para 

uma nova contração no índice de produção, ainda que fracionária de modo geral. As 

condições de demanda fraca foram citadas como o principal fator por trás da última redução, 

embora algumas empresas também tenham demonstrado preocupação com os cenários 

econômico e político do país”, diz o relatório. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Retorno ao índice 

 

Comitê do BC coloca no radar de riscos de crédito ‘casos pontuais em empresas de 

maior porte’ 

Poder Executivo | 02/03/2023 - 20h34min 

 

O Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) do Banco Central incluiu entre os 

riscos ao mercado de crédito no País “casos pontuais” em grandes empresas em meio ao 

rombo bilionário da Americanas e a problemas em outras companhias varejistas. Na 52ª 

reunião do comitê, que avalia as condições financeiras mais restritivas, os preços dos ativos 

e as expectativas quanto ao comportamento do mercado de crédito, o Comef considerou que 

o sistema financeiro está preparado para enfrentar a materialização de riscos. Além dos 

“casos pontuais” em grandes empresas, incluídos na reunião da quinta-feira (2), já estavam 

no radar do BC operações de micro e pequenas empresas e linhas de maior risco para 

famílias. “A materialização do risco de crédito tem-se dado nas operações com micro e 

pequenas empresas, nas linhas de maior risco concedidas a pessoas físicas, além de casos 

pontuais em empresas de maior porte”, disse o BC no comunicado. “As instituições 

financeiras mostram-se capazes de absorver a materialização do risco de crédito”, ponderou 

o BC. Em entrevista ao Estadão, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel 

Galípolo, afirmou que a equipe econômica vai atuar para tentar evitar uma crise de crédito no 

País e dinamizar a economia para garantir o crescimento. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ENERGIA E PETRÓLEO 

 

Conta de luz deve ter reajuste médio de 5,96% em 2023, ante 11,35% no ano passado, 

calcula Thymos Energia 

Mercado | 03/03/2023 – 12h45min 

 

A Thymos Energia, consultoria especializada no segmento, estima que os 

consumidores terão um reajuste médio de 5,96% na conta de luz em 2023, bem abaixo do 

ano passado, quando o aumento médio ficou em 11,35%. O cálculo é uma média, com as 

empresas do Brasil repassando reajustes menores ou maiores – ou seja, algumas 

distribuidoras podem chegar a aplicar dois dígitos de acréscimo, devido a questões 

específicas. São elas as revisões tarifárias que ocorrem de quatro em quatro anos e 

restituição de medidas de desoneração usadas para conter os reajustes nos anos anteriores 

(2020 e 2021). O presidente da entidade, João Carlos Mello, explica que, apesar de alguns 

fatores pressionarem as tarifas, existem vários outros que trazem alívio. E a combinação de 

todos esses componentes resultou numa média mais razoável para o bolso do consumidor. 

Entre os fatores que vêm pressionando as tarifas ao longo dos últimos anos, estão os 

pagamentos, ainda em curso, da chamada Conta Covid. Trata-se de um socorro financeiro 

às distribuidoras para cobrir prejuízos causados pela pandemia, e de custos de geração 

extra de eletricidade na escassez hídrica de 2021, que será cobrado por meio da Conta de 

Desenvolvimento Energético – fundo setorial que financia políticas públicas com subsídios. 
Fonte: Valor Econômico 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Inovação no segmento de distribuição de energia elétrica une Embrapii e Abradee 

Poder Executivo | 03/03/2023  

 

Conectar o sistema de transmissão de energia elétrica aos consumidores finais. 

Esse é o trabalho do sistema de distribuição do setor elétrico, que investe, em média, R$ 15 

bilhões ao ano em novos equipamentos e treinamentos para manter a qualidade dos 

serviços prestados à população brasileira. Para compartilhar riscos de inovação e apoiar o 
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setor a superar desafios tecnológicos demandados pelo mercado, a Embrapii (Empresa 

Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) apresentou os modelos de negócios da 

organização aos gerentes de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) das empresas 

distribuidoras de energia elétrica do país. A reunião on-line foi realizada no dia 1º de março 

com as associadas à Abradee (Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica). 

A entidade reúne empresas que representam 99,6% dos consumidores brasileiros e a 

expectativa é que o setor utilize os modelos Embrapii para investir em projetos que, de fato, 

se aproximem do mercado, executados em parceria com a cadeia produtiva e as instituições 

de pesquisa científica e tecnológica credenciadas à Embrapii. A vantagem é que as 

empresas poderão combinar modalidades de fomento Embrapii com os recursos obrigatórios 

que têm para investir em P&D anualmente. Fonte: Embrapii 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

TSE prorroga investigação sobre ataque ao sistema eleitoral 

Poder Judiciário | 03/03/2023 – 13h05min 

 

O corregedor-geral do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Benedito 

Gonçalves, prorrogou por 90 dias investigações sobre divulgações de ataques ao sistema 

eleitoral brasileiro por grupos digitais. Eis a íntegra da decisão. A investigação corre dentro 

do inquérito em curso na Corte que apura, também, investidas do ex-presidente Jair 

Bolsonaro (PL) contra as urnas eletrônicas. O processo foi aberto em agosto de 2021 por 

declarações feitas por Bolsonaro em live nas redes sociais em que prometia apresentar 

provas de fraudes nos pleitos de 2014 e 2018. As declarações não foram comprovadas. O 

ministro Benedito Gonçalves atende a um pedido apresentado pela PF (Polícia Federal). Em 

sua decisão, ele cita os atos de extremistas contra os prédios dos Três Poderes, no 8 de 

Janeiro. Menciona a existência de um clima de articulação golpista” que “seguiu rondando as 

Eleições 2022” mesmo depois da diplomação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). 
Fonte: Poder 360 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

MPF pede à Justiça que novo juiz da Lava-Jato seja declarado suspeito 

Poder Judiciário | 03/03/2023 – 12h41min 

 

O Ministério Público Federal (MPF) pediu à Justiça que declare suspeito o juiz da 13ª 

Vara Federal de Curitiba, Eduardo Appio, nos casos da Operação Lava-Jato. Entre os 

argumentos citados está a adoção da assinatura “LUL22” no sistema processual da Justiça 

Federal entre 2021 e o início deste ano, como revelou a equipe da coluna no último sábado. 

A peça, assinada pela procuradora Carolina Bonfadini de Sá, do MPF-PR, também cita a 

doação de Appio à campanha do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva registrada no 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e publicações do magistrado críticas a Lava-Jato em seu 

perfil no Twitter. Para Bonfadini, o novo juiz da 13ª Vara “não está investido do necessário 

atributo da imparcialidade, o que inviabiliza a apreciação justa e prolação de decisão 

equânime pelo magistrado”. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Depoimento de policial foi decisivo para levar ao STF julgamento de militares 

Poder Judiciário | 03/03/2023 – 09h59min 

 

O depoimento de um integrante do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) foi 

considerado fundamental para o pedido da Polícia Federal que levou ao Supremo Tribunal 

Federal (STF) decidir julgar, na Corte, os militares suspeitos de conivência com golpistas. Na 
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última segunda-feira (27), o ministro Alexandre de Moraes decidiu que cabe ao Supremo 

julgar militares suspeitos de conivência com golpistas no dia 8 de janeiro, quando 

bolsonaristas radicais invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília. A 

decisão do ministro foi tomada a partir de um pedido da Polícia Federal. Da solicitação, 

consta depoimento de um policial federal que trabalha no GSI. O nome do policial é mantido 

em sigilo. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

MEIO AMBIENTE 

 

Novas regras de green bonds na Europa podem servir de exemplo para Brasil 

Mercado | 03/03/2023 – 07h30min 

 

Com o avanço e profissionalização do mercado de emissões de títulos com rótulos 

sustentáveis, a União Europeia acaba de chegar a um acordo sobre novos parâmetros para 

seus European Green Bonds, papéis de dívida corporativa que condicionam o uso do 

dinheiro captado a investimentos em soluções para reduzir impacto ambiental. Para 

especialistas ouvidos pelo Prática ESG, as mudanças propostas na Europa são positivas 

para o mercado de dívida sustentável por trazer parâmetros de transparência e classificação, 

ainda que não sirva para as empresas brasileiras neste momento, Ainda que haja limitações 

de escopo (só green bonds) e especificidades regionais europeias. “Esse alinhamento 

regulatório é importante para dar diretrizes claras e convergentes ao mercado sobre o que 

‘cabe’ nos conceitos de finanças verdes, o que também é uma iniciativa positiva”, diz Maria 

Eugênia Buosi, sócia de ESG Financial Risk Management da KPMG Brasil. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ORÇAMENTO 

 

Fazenda conclui nesta semana modelagem do novo arcabouço fiscal 

Poder Executivo | 02/03/2023 – 18h30min 

 

A modelagem do novo arcabouço fiscal que substituirá o teto de gastos será 

concluída nesta semana, disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A proposta será 

encaminhada aos demais ministérios da área econômica e ao Palácio do Planalto. “Vamos 

esta semana concluir o trabalho [da nova regra fiscal] na Fazenda. Aí vamos ter uma posição 

da Fazenda que nós vamos compartilhar com a área econômica e levar ao conhecimento do 

presidente [Lula], porque queremos que neste mês seja dado pública nossa opinião sobre 

como deve ser o novo arcabouço fiscal”, declarou Haddad ao chegar ao ministério após 

reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Em palestra recente a um banco de 

investimentos, Haddad disse que pretende antecipar o envio do novo marco fiscal para 

março. A Emenda Constitucional da Transição, que liberou do teto de gastos R$ 145 bilhões 

do Bolsa Família e até R$ 23 bilhões em investimentos caso haja excesso de arrecadação, 

estabeleceu a obrigação de o governo enviar um projeto de lei complementar que substitua o 

teto de gastos até agosto. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Padilha discorda de Gleisi e diz que Juscelino tem direito à ‘presunção de inocência’ 

Poder Executivo | 03/03/2023 – 15h14min 

 

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse na sexta (3) que 

Juscelino Filho (Comunicações) deve ter espaço para se defender e falou em ‘presunção de 
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inocência’. “Como disse o presidente Lula, todos os ministros e ministras, independente do 

partido, têm direito à presunção da inocência. O que se espera de todos eles é que tenham 

espaço para sua defesa e tenho certeza de que farão sem pré-julgamentos. Já vi muita 

gente ser afastada por pré-julgamentos injustos, inclusive companheiros do PT”, afirmou, em 

mensagem de áudio enviada para a Coluna do Estadão. A fala faz referência ao que disse 

Lula na quinta (2) em entrevista a Reinaldo Azevedo, na BandNews FM. Nela, Lula afirmou 

que chamou o ministro a dar explicações, o que deve ocorrer na próxima segunda-feira, e 

que se ele não conseguir provar a sua inocência, deve deixar o governo. Em entrevista a 

Guilherme Amado, do Metrópoles, Gleisi sugeriu que o ministro, indicado pelo União Brasil 

para o governo, se afaste. “Olha, em situações como essa, eu acho que o ministro devia 

pedir um afastamento para poder explicar, justificar, se for justificável o que ele fez. Isso 

impede o constrangimento de parte a parte”, afirmou. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Gleisi defende afastamento de Juscelino Filho 

Poder Legislativo | 03/03/2023 – 13h48min 

 

A presidente nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann (PR), afirmou que o 

ministro das Comunicações, Juscelino Filho, deveria pedir seu afastamento do governo para 

se justificar sobre as acusações recentes. Gleisi argumentou que a medida evitaria 

“constrangimento” da sua parte. “Acho que o ministro devia pedir um afastamento para poder 

explicar, justificar, se for justificável o que ele fez. Isso impede o constrangimento de parte a 

parte”, declarou a Gleisi em entrevista ao portal Metrópoles. Juscelino é acusado de usar um 

avião da FAB (Força Aérea Brasileira) para participar de um leilão de cavalos de raça no 

interior de São Paulo. Além disso, reportagem do jornal O Estado de S.Paulo indica que o 

político deixou de declarar pelo menos R$ 2,2 milhões em cavalos de raça ao TSE (Tribunal 

Superior Eleitoral) e direcionou R$ 5 milhões em emendas de relatos para asfaltar uma 

estrada que abrange as terras da sua família no Maranhão. No caso que envolve o uso do 

avião da FAB, o ministro solicitou a aeronave em caráter “urgente” para ir ao município de 

Boituva, em São Paulo, de 26 a 31 de janeiro. No local, assessorou compradores de animais 

e inaugurou uma praça em homenagem ao cavalo de um sócio. Teve cerca de duas horas 

de compromissos oficiais. O evento com cavalos não constava em sua agenda. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Recém nomeado, Alexandro Moretti, já é alvo de insatisfação por ala da Abin 

Poder Executivo | 03/03/2023 – 13h36min 

 

Poucas horas após nomeação de Alessandro Moretti como novo diretor-adjunto da 

Agência Brasileira de Inteligência (Abin), o blog apurou que querem derrubá-lo do cargo. A 

acusação é sempre a mesma, a de que o indicado é bolsonarista pelo fato de ter exercido 

cargo de chefia durante o governo Bolsonaro. Moretti assumiu em março de 2022 a 

Inteligência da Polícia Federal, cargo que ocupou até o fim do governo Bolsonaro. Na sexta-

feira (3) ele voltou ao governo, mas sob a gestão de Lula e na Abin, principal órgão de 

inteligência brasileiro. O blog apurou que Moretti é alvo de uma ala que está insatisfeita com 

os novos ares na Abin: militares e grupo reduzido de servidores da própria agência. A 

nomeação aconteceu após a transferência da agência de inteligência para a Casa Civil, 

pasta comandada por Rui Costa. A mudança acompanha a nova proposta para a Abin, que 

já havia sido adiantada pelo blog, que é de monitorar e identificar grupos extremistas nas 

redes sociais para se antecipar a ataques à democracia, como os ocorridos em 8 de janeiro. 

A presença de um ex-integrante de cargo na gestão Bolsonaro, no entanto, foi recebida com 

rejeição de uma ala. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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No governo, há um consenso sobre a possibilidade de demissão do ministro das 

Comunicações 

Poder Executivo | 03/03/2023 – 13h22min 

 

É consenso no Palácio do Planalto que Juscelino Filho tem pouca chance de ser 

deletado do Ministério das Comunicações por Lula. No dia 6, está marcada uma reunião 

entre os dois. Juscelino deve ir ficando ao menos até uma reforma ministerial. Lula vai 

acomodar as coisas apesar de duas falas suas recentes que poderiam sugerir o contrário. A 

mais recente foi feita na quinta (2), quando Lula afirmou que Juscelino estará fora do 

governo se não conseguir explicar porque recebeu diárias e usou avião da FAB para ir a um 

leilão de cavalos em São Paulo — e este, ressalte-se, não é o único ponto polêmico do 

deputado que foi alçado do baixo clero para um dos mais poderosos ministérios do governo 

por indicação do União Brasil. Também houve outra manifestação de Lula que poderia se 

encaixar no caso do ministro das Comunicações. Em sua primeira reunião ministerial, em 6 

de janeiro, Lula disse: — Quem fizer errado sabe que tem só um jeito, a pessoa será, da 

forma mais educada possível, convidada a deixar o governo. Apesar dessas falas, Juscelino 

deve ficar. A menos, ressalta um aliado do presidente, que no fim de semana surja alguma 

nova revelação constrangedora sobre ele. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Pacheco acena flexibilizar volta de comissões para resolver impasse com Lira 

Poder Legislativo | 03/03/2023 – 13h14min 

 

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), tem buscado um acordo para 

resolver o impasse em torno das comissões mistas que analisam medidas provisórias e, 

assim, vencer a resistência do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL). 

Inicialmente, a decisão da Mesa Diretora do Senado que previa a volta das comissões 

mistas era retroativa a 1º de janeiro. Com isso, as principais medidas provisórias enviadas 

pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como a do voto de qualidade do Carf 

(Conselho Administrativo de Recursos Financeiros) e a volta do Coaf para o Ministério da 

Fazenda, precisariam passar pela análise de colegiados formados por deputados e 

senadores. A medida, no entanto, desagradou a Lira, que queria manter o rito anterior para 

poder concentrar o grosso da discussão dos textos na Câmara, como vem ocorrendo desde 

a pandemia de Covid-19. Líderes partidários da Casa também defendiam a manutenção do 

modelo anterior, criando um impasse com o Senado. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Movimentos miram Campos Neto em primeira manifestação nacional no governo Lula 

Poder Executivo | 03/03/2023 – 13h05min 

 

Em plenária na quinta-feira (2), movimentos sociais que nos últimos anos articularam 

grandes manifestações pelo impeachment de Jair Bolsonaro (PL) decidiram realizar em 20 

de março a primeira mobilização nacional desde o início do governo Luiz Inácio Lula da Silva 

(PT). As manifestações têm como objetivo pressionar pela redução da taxa de juros e pela 

saída de Roberto Campos Neto da presidência do Banco Central. A data foi escolhida para 

anteceder as reuniões do Copom, em 21 e 22 de março, que têm como um dos temas a 

definição da taxa de juros. Campos Neto tem sido criticado pelo próprio presidente da 

República, que disse na quinta que o economista não foi eleito para nada e que o Brasil não 

pode ser refém dele. "Avaliamos como importante a decisão de manter esse espaço de 

articulação, apoiar o governo, mas manter a autonomia e a mobilização pelas pautas 

populares e também o enfrentamento em defesa da democracia e contra o fascismo", diz 

Raimundo Bomfim, da Central de Movimentos Populares. A abertura da plenária dos 

movimentos populares de quinta foi feita por Gleisi Hoffmann, presidente do PT, que tem 
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tomado a frente nas críticas às políticas do Banco Central. Participam da articulação as 

frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, da qual fazem parte movimentos, centrais sindicais 

e partidos como MST, MTST, CUT, CTB, Força Sindical, PT, PSOL, PCdoB, CMP e UNE, 

entre outros. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ex-ministro anuncia encontro de Bolsonaro e Trump nos EUA 

Poder Executivo | 03/03/2023 – 12h53min 

 

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) embarcou para Washington, capital dos Estados 

Unidos, na sexta-feira (3), e encontrará com o ex-presidente americano, Donald Trump, no 

sábado (4). A informação foi publicada pelo ex-ministro do Turismo Gilson Machado nas 

redes sociais. Em Orlando, na Flórida, desde o final do ano passado, este será o primeiro 

encontro entre os antigos chefes de Estado. "Decolando agora para Washington ao lado do 

Pr Bolsonaro, hoje sem dúvida o maior líder conservador do planeta. Temos tido 

reconhecimento por pessoas não apenas do Brasil, mas também de vários outros países por 

onde temos passado. Vamos participar do maior encontro conservador do mundo ,o CEPAC. 

Teremos palestra dele as 14:00 amanhã, depois teremos encontro com o Trump e 

assistiremos a palestra do ex presidente dos EUA às 16:00", escreveu o ex-ministro. Fonte: O 

Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Juscelino Filho contraria Lula e recontrata bolsonaristas no ministério 

Poder Executivo | 03/03/2023 – 11h 

 

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, descumpriu ordem do presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva ao trazer de volta para a pasta nove demitidos pelo atual governo que 

ocuparam cargos estratégicos na gestão de Jair Bolsonaro. Desde que assumiu o Palácio do 

Planalto, o petista tem cobrado de seus ministros uma “desbolsonarização” das pastas. 

Juscelino também empregou no ministério a irmã do sócio do haras de sua família, onde cria 

cavalos de raça. Tatiana Marques Gaspar da Silva foi contratada como assessora especial 

do ministro com salário de R$ 13,6 mil. O ministro foi procurado pela reportagem, mas não 

se manifestou. Num discurso em Santo Amaro, na Bahia, no último dia 14, Lula reforçou que 

precisava “retirar” os bolsonaristas “infiltrados” nos cargos-chave. Como mostrou o Estadão, 

o governo petista barrou nomeações como a de uma médica referência em vacinação que 

iria para o Ministério da Saúde por essa razão. No dia 1º de janeiro, a Casa Civil, sob o 

comando de Rui Costa, fez uma exoneração em massa nas Comunicações atendendo a 

ordem do presidente. Mas, semanas depois, numa operação de Juscelino Filho, nove 

funcionários que comandaram secretarias e departamentos no governo Bolsonaro foram 

recontratados por ele em cargos diferentes. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Disputa entre PT e PSD por vagas na Petrobras é sinal de problemas de Lula na base 

aliada 

Poder Legislativo | 03/03/2023 – 09h19min 

 

A disputa entre PT e PSD por vagas no Conselho de Administração da Petrobras é 

apenas um dos sinais de atritos na base aliada do presidente Lula, que podem acabar 

complicando votações do governo no Congresso Nacional. Há ainda problemas no União 

Brasil – com parlamentares aderindo à CPI Mista que pode ser criada para apurar os atos 

golpistas de 8 de janeiro – que está mandando recados de insatisfação para o Palácio do 

Planalto. Lula já disse ser contra o colegiado. No caso do Conselho de Administração, o PT 

não gostou de algumas indicações feitas pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre 
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Silveira, que, garante, foram todas combinadas com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. O 

presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, está em conflito com o ministro. Teoricamente, a 

estatal está subordinada a Alexandre Silveira, mas Jean Paul tem contato direto com o 

presidente Lula. Já houve uma troca na relação inicial dos indicados. E outras podem ser 

feitas. O governo aguarda a análise do Sistema de Nomeações e Consultas (Sinc) para 

checar se todos estão em conformidade com as regras de governança da Petrobras. Fonte: G1 

Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Se não se explicar, Juscelino Filho será demitido, afirma Lula 

Poder Executivo | 03/03/2023 08h53min 

 

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, tornou-se um problema para a 

imagem do governo, que recém completou dois meses. Acusado de esconder patrimônio em 

sua declaração de bens e também de patrocinar um voo e hospedagem com verba pública 

para comparecer a um leilão de cavalos, sua permanência trouxe dúvidas quanto à 

idoneidade do governo. Em entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo, da Band News FM, o 

presidente Lula anunciou na quinta-feira (2) que pretende se reunir com o ministro para 

cobrar explicações. “Eu tentei essa semana conversar com o Juscelino. (…) Eu já pedi para 

o ministro Rui Costa [Casa Civil] convocar ele para segunda-feira (2) a gente ter uma 

conversa”, contou o presidente. Caso Juscelino não consiga se explicar sobre as acusações 

recentes, Lula já considera que “ele não pode ficar no governo”. Por outro lado, afirma que 

levará a presunção de inocência em consideração. Fonte: Congresso em Foco 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula sinaliza resistência a afastamento neste momento de ministro das Comunicações 

Poder Executivo | 03/03/2023 – 07h37min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem sinalizado resistência a um afastamento 

neste momento, com dois meses de governo, do ministro das Comunicações, Juscelino 

Filho. Em conversas reservadas, segundo relatos feitos à CNN, o petista tem reafirmado que 

o ministro deve se defender publicamente das denúncias contra ele e demonstrar resultados 

em sua pasta, o que poderia arrefecer a pressão pela sua saída. A avaliação no Palácio do 

Planalto é de que um afastamento de um ministro neste início do governo pode criar uma 

crise política desnecessária, ainda mais junto à Câmara dos Deputados. Juscelino é 

considerado da tropa de choque do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-

AL), que tentou emplacar inicialmente o deputado Federal Elmar Nascimento (União Brasil-

BA). O último, no entanto, foi vetado pelo presidente porque fez críticas a ele durante a 

campanha eleitoral. A avaliação é também de que um afastamento de Juscelino pode criar 

um precedente perigoso para a saída de demais ministros, esses da cota pessoal de Lula, 

caso se envolvam em escândalos. Fonte: CNN Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Acordo no Senado deve dar Comissão Mista de Orçamento ao MDB 

Poder Executivo | 02/03/2023 – 20h34min 

 

A mais recente proposta para destravar o acordo sobre as comissões no Senado 

deve garantir ao MDB a presidência da CMO (Comissão Mista de Orçamento). Se prosperar, 

o indicado para o cargo será Confúcio Moura (RO). O arranjo foi sugerido pelo líder do PSD 

no Senado, Otto Alencar (BA), e levaria Angelo Coronel (PSD-BA) ao posto de relator do 

Orçamento em 2024. Inicialmente, Coronel pedia o comando da CMO em 2023 –deputados 

e senadores se revezam anualmente entre a presidência e a relatoria. A proposta desataria 

também o nó em torno da CI (Comissão de Serviços de Infraestrutura), antes acertada para 
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o MDB, mas que agora deve ser presidida por Daniella Ribeiro (PSD-PB). O acordo está 

bem encaminhado e agrada a líderes emedebistas. Falta o aval do próprio Confúcio, que 

tinha a expectativa de comandar a CI e será consultado sobre a oferta do PSD. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Deputados pedem explicações de Juscelino Filho 

Poder Legislativo | 02/03/2023  

 

Um conjunto de requerimentos tramitam na Câmara dos Deputados pedindo que o 

ministro das Comunicações, Juscelino Filho, vá ao Plenário explicar suposto uso indevido do 

dinheiro público por meio de viagens com voo da Força Aérea Brasileira (FAB) e diárias 

custeadas pelo Estado. Ao todo, sete solicitações foram protocoladas até esta quarta-feira, 

1º.  Os parlamentares foram motivados por caso noticiado pelo jornal O Estado de São Paulo 

na última segunda-feira, 27. A reportagem apurou que Juscelino Filho viajou de Brasília a 

São Paulo, entre 26 e 30 de janeiro, com avião da Força Aérea Brasileira (FAB) e diárias 

bancadas com dinheiro público, para participar de leilões de cavalos de raça.  Fonte: Tele Síntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

RELAÇÕES EXTERIORES 

 

China discute microchips, economia e poder em principal evento do governo 

Mercado | 03/03/2023 - 08h 

 

Começam no sábado (4) as chamadas Duas Sessões, evento mais importante no 

calendário político chinês. Delegados enviados de todas as partes do país chegarão a 

Pequim para definir a agenda governamental deste ano e legislar sobre temas urgentes para 

a política e a economia. Na coluna da semana passada na Folha, expliquei um pouco sobre 

o que é a reunião e quais devem ser os principais destaques. Com a data se aproximando, já 

é possível dizer a quais pontos o Partido Comunista deverá dar atenção em 2023. 

Microchips: diante das investidas dos EUA e da dependência global de Taiwan para 

produção dos semicondutores, observadores preveem que boa parte das reuniões 

legislativas neste ano se concentrará na questão da autossuficiência tecnológica. Fonte: Folha de 

S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Entidades debatem combate do uso do Pix em sequestros relâmpagos 

Mercado | 03/03/2023 – 15h57min 

 

O Centro de Apoio Operacional Criminal (CAOCrim) do Ministério Público do Estado 

de São Paulo (MPSP) e promotores de Justiça com atuação na esfera criminal reuniram-se 

na sexta-feira (3), na capital paulista, com representantes da Federação Brasileira de Bancos 

(Febraban) para discutir formas de combater o uso do Pix como pagamento por resgates em 

sequestros relâmpagos. A primeira reunião entre as entidades ocorre depois de o Ministério 

Público ter observado o aumento exponencial desse tipo de crime. "Queremos tomar 

algumas providências para que isso não seja tão fácil para os criminosos. A reunião foi 

produtiva, mas não vamos comentar algumas questões porque esse encontro terá 

desdobramentos e queremos fazer isso dar certo", disse o promotor criminal do Fórum da 

Barra Funda, Marcelo Barone. A primeira ação será envolver, além dos bancos, todas as 

instituições que trabalham com Pix e não fazem parte da Febraban. "O que o MP busca é 

uma medida que faça com que esse tipo de crime diminua em São Paulo. Nossa primeira 

conversa foi com a Febraban e agora vamos buscar essas outras instituições". O promotor 
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não deu um prazo para a implantação das ações, mas destacou a necessidade de que seja 

o mais rápido possível. Segundo ele, a polícia também já está conversando com a Febraban. 
Fonte: Agência Brasil 

Leia mais 

Retorno ao índice 
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