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REFORMA TRIBUTÁRIA 

Marinho diverge de Haddad e diz que desoneração da folha precisa ser discutida dentro 

da reforma tributária 

Responsável por parecer sobre reforma tributária minimiza preocupação com ausência de 

base para aprovar texto 

Novo imposto só deve entrar em vigor em 2025, diz Appy 

A ideia do coordenador da reforma tributária para o IVA no setor de serviços 

GT da Reforma Tributária inicia audiências públicas 
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Governo cria grupo de trabalho para revisar regras de parcerias com organizações da 
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Digitalização dos serviços do governo federal alcança 89% 

Secretária de Política Regulatória quer promover maior ‘coerência’ regulatória no Brasil 

Grupo que irá auxiliar regulamentação da Procuradoria Nacional da União de Defesa da 

Democracia discute integridade da ação pública e legitimação dos poderes 

Ministro Paulo Pimenta reitera compromisso do governo com a transparência em reunião 

com jornalistas 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

Tesouro honra em fevereiro R$ 1,34 bilhão em dívidas garantidas pela União 

Pesquisas de indústria, comércio e serviços são atualizadas para retratar mudanças 

econômicas 
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ENERGIA E PETRÓLEO 

Sem amarras: empresas querem migrar para o mercado livre de energia 
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INFRAESTRUTURA 

Fonplata reduz juros para financiamentos e cria linha com taxas especiais para projetos 

com componente de equidade de gênero 

POLÍTICA 

Não votaremos aumento de imposto, diz líder do União na Câmara 

TSE aceita fusão entre Pros e Solidariedade: juntos terão 7 deputados 

União Brasil vai entregar votos a Lula, diz Juscelino 

Lula e Lira chegam a um acordo para trocar o comando do Sebrae 

PP e União Brasil encontram barreiras regionais, e acordo para federação emperra 

Juscelino filho permanece no governo, e ameniza denúncias 

Márcio Jerry poderá presidir nova Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara 

RELAÇÕES EXTERIORES 

OIT quer Lula em lançamento de coalizão por novo contrato social 

SAÚDE 

Projetos de conectividade para unidades e agentes de Saúde é tema de reunião entre 

ministérios 

TRABALHISTA 

Indicador Antecedente de Emprego equivale ao de pandemia em 2020 e recessão de 

2015-2016, diz FGV 

 

 

DESTAQUES 

 

MCom realiza consulta pública sobre a abertura das bases de dados da Pasta 

Poder Executivo | 07/03/2023 – 15h39min 

 

Para garantir o acesso aos cidadãos e para a construção de uma gestão pública 

participativa e democrática, o Ministério das Comunicações (MCom) realiza consulta pública 

sobre o Plano de Dados Abertos da Pasta. A pesquisa estará disponível até 17 de março. 

Por meio da Plataforma Participa + Brasil, os participantes poderão selecionar até 10 bases 

de maior interesse, que serão consideradas com prioridades. “A ideia é que o cidadão possa 

se manifestar sobre quais as bases de dados eles têm interesse em acessar para que 

possamos elaborar um cronograma que viabilize a abertura e a transparência das bases de 

dados”, explicou a coordenadora de Gestão Estratégica de Dados, Marcela Masera. O 

Ministério visa a abertura completa de bases de dados do órgão, exceto os que são de 

caráter sigiloso ou daqueles que violem a privacidade do cidadão. A iniciativa reforça a 

importância de aprimorar a cultura de transparência, facilitar o intercâmbio entre os órgãos e 

entidades da administração pública, além de impulsionar a pesquisa científica, o 

desenvolvimento tecnológico e a inovação. Fonte: ASCOM MCom 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Gilmar Mendes: Redes sociais precisam ser responsabilizadas por ‘fake news’ e 

discurso de ódio 

Poder Judiciário | 07/03/2023 – 12h40min 

 

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), defendeu, na terça-

feira (7), que as redes sociais precisam ser responsabilizadas pela disseminação de “fake 

news” e discurso de ódio. “Eu estou absolutamente convencido de que é urgente a disciplina 

das redes sociais. É fundamental que as plataformas sejam legalmente responsabilizadas 

pelas suas ações ou omissões”, afirmou. As declarações aconteceram durante um evento 

em comemoração aos 30 anos da Advocacia-Geral da União (AGU), órgão que já 

comandou, durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Em 

sua fala, o decano do STF apontou a importância da atuação da AGU para identificar e punir 

os envolvidos nos atentados de 8 de janeiro. Segundo ele, o episódio demonstrou como o 

uso das redes sociais pode “levar à perturbação de modelos democráticos”. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Advogado-geral da União defende criar uma procuradoria para combater ‘fake news’ 

Poder Executivo | 07/03/2023 – 12h37min 

 

O advogado-geral da União, Jorge Messias, defendeu, na terça-feira (7), a criação 

da Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, órgão que terá como objetivo 

combater a disseminação de “fake news”. O órgão tem sido alvo de críticas porque ainda 

não está claro como irá funcionar. Na oposição, há a desconfiança de que ele possa ser 

usado como um mecanismo de censura. Em sua fala, durante um evento em comemoração 

aos 30 anos da AGU, Messias afirmou que o “funcionamento e limites de atuação” do novo 

órgão ainda se encontram em discussão pelo grupo de trabalho criado para isso, que reúne 

representantes de instituições de Estado e da sociedade civil. Segundo ele, a procuradoria 

“terá a nobre tarefa de fazer o enfrentamento da desinformação que corrói o regular 

exercício das funções das autoridades dos Três poderes e as políticas públicas garantidoras 

de direitos fundamentais”. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Carf retoma sessões e presidente quer julgar R$ 500 bilhões até o fim do ano 

Poder Executivo | 07/03/2023 – 06h20min 

 

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) retoma na terça (07) as 

sessões de julgamentos depois de sucessivas sessões desmarcadas. Ainda não há uma 

definição sobre eventuais alterações no voto de qualidade, o desempate pelo voto duplo do 

presidente, que acaba beneficiando a Fazenda Nacional. Agora, o presidente do Conselho, 

Carlos Higino Ribeiro de Alencar, pretende retomar a normalidade das atividades e reduzir o 

estoque do órgão pela metade. Para o presidente, o estoque de R$ 1 trilhão do Carf é 

“escandaloso”. “A gente acaba se acostumando com coisas que não fazem o menor sentido 

em nível internacional”, afirma. Alencar destaca que esse é o volume de litígio só no Carf, 

segunda instância administrativa de tributos federais, ainda há valores em disputas 

tributárias nas esferas estaduais e municipais. O presidente gostaria de reduzir o estoque do 

Carf pela metade, se possível. “Já tivemos em outras épocas estoques variando em R$ 500 

bilhões, queria votar pelo menos R$ 500 bilhões até o fim do ano”, afirmou. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Tomada de subsídios da Anatel terá questões sobre uso da rede por empresas de 

Internet 

Poder Executivo |07/03/2023 – 18h04min 
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A Anatel deve publicar até o final deste mês uma tomada de subsídio contendo 

questões referentes a modelos de regulação focando em deveres dos grandes usuários da 

rede. Esta tomada deve ser usada como referencial para um debate a ser estabelecido sobre 

a regulação do ambiente digital. A ideia é ouvir os diferentes atores interessados sobre 

vários aspectos do uso das redes, entre eles que tipos de deveres e obrigações regulatórias 

seriam justas, por exemplo, para grandes plataformas usuárias da rede, de modo a tornar o 

ambiente mais equilibrado. Este noticiário apurou que esta tomada de subsídios deve vir no 

âmbito do debate sobre um futuro Regulamento de Deveres dos Usuários da rede de 

telecomunicações, previsto na agenda regulatória da Anatel e que tem sido cada vez mais 

relevante em diferentes frentes: das questões de telemarketing abusivo, passando pela 

pirataria em TV por assinatura e, agora, na discussão sobre a relação entre operadoras de 

telecomunicações e grandes geradores de tráfego de Internet. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Governo baixa preço do uso de sistemas do Serpro em operações de crédito 

Poder Executivo |07/03/2023 

 

O governo federal reduziu o valor a ser pago pelo uso de plataformas do Serpro em 

operações financeiras que envolvem a antecipação de valores a receber por quem tem 

contratos com o Executivo. No lugar da alíquota única de 0,52%, foram criadas cinco, a 

depender do valor envolvido na operação. Essas alíquotas variam de 0,17% a 0,42%, sendo 

menor quanto maior o valor do crédito negociado no sistema batizado Antecipagov. Trata-se 

da possibilidade de que instituições financeiras credenciadas junto ao que hoje é o Ministério 

de Gestão possam fazer empréstimos para antecipar até 70% dos valores previstos em 

contratos firmados por fornecedores com o governo federal – um mercado estimado em R$ 

39 bilhões por ano. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministro Silvio Almeida defende que combate ao discurso de ódio seja uma política de 

Estado 

Poder Executivo | 06/03/2023 – 22h17min 

 

O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, abriu a primeira 

reunião do Grupo de Trabalho (GT) para apresentação de estratégias de combate ao 

discurso de ódio e ao extremismo na segunda-feira (6). Durante o encontro em formato 

híbrido, representantes do governo federal, pesquisadores e ativistas dialogaram sobre o 

cronograma de trabalho, previsto para ocorrer em três etapas – diagnóstico, depois 

proposição de medidas e, por último, elaboração do relatório final. “Nós precisamos fazer 

com que o combate ao discurso de ódio e ao extremismo se torne uma política de Estado, 

esse é um ponto muito importante. Que esse seja o início de uma construção política das 

mais relevantes, que seja o início de uma prática política calcada na teoria e que não se 

distancie da prática. Que esse seja o início de um trabalho que traga políticas públicas 

efetivas para toda a população do nosso país”, disse o ministro. No encontro, Silvio Almeida 

também afirmou que os trabalhos do GT não deverão assumir conduta punitiva ou de 

regulação da mídia ao longo da atuação prevista. Para o gestor, o grupo deverá primar por 

uma atuação educativa e propositiva. Entre os eixos temáticos a serem abordados pelo GT, 

estão temas como intolerância religiosa, discurso de ódio na internet, racismo e xenofobia, 

violência contra mulheres e misoginia, LGBTfobia e violência política. A presidente do GT, 

Manuela d’Ávila, celebrou a iniciativa do MDHC. “Esse GT vinculado ao ministério expressa 

muito do propósito e desse caminho a ser trilhado por todos e todas nós coletivamente. 

Juntos e juntas representamos, talvez, um esforço do Brasil para refletir sobre esse processo 

de crescimento do ódio e, também, para buscarmos um caminho para enfrentá-lo. É preciso 

resultar em um padrão de sociedade em que ela mesma refute o discurso de ódio", afirmou.. 
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Fonte: ASCOM MDHC 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Inmetro aprova primeira bomba de combustível com assinatura eletrônica 

Poder Executivo | 07/03/2023 – 14h44min 

 

O Inmetro acaba de aprovar os primeiros modelos da nova geração de bombas 

medidoras de combustíveis. Isso quer dizer que, a partir de agora, estarão disponíveis ao 

mercado bombas com assinatura digital, dotadas de técnicas criptográficas para assinatura 

eletrônica, portanto muito mais seguras e que vão dificultar a ocorrência fraudes durante o 

abastecimento de veículos. A troca das bombas será feita de forma gradual pelos postos de 

acordo com o ano de fabricação, conforme cronograma estabelecido pelo Inmetro. As 

bombas medidoras têm um componente que faz a medição e um mostrador que apresenta o 

resultado para o consumidor. “Com esse sistema de certificação, o resultado da medição é 

assinado digitalmente, de tal maneira que assegura que é verdadeira a informação que 

chega ao medidor, aos olhos do consumidor”, informa Marcelo Morais, Diretor de Metrologia 

Legal, substituto. O escalonamento de troca das bombas leva em conta a necessidade de 

investimentos do mercado. A partir da aprovação dos modelos pelo Inmetro. Fonte: ASCOM 

INMETRO 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ANAC realiza palestra sobre processo de análise de risco cibernético para a operação 

segura de drones dia 8/3 

Poder Executivo |07/03/2023 – 08h53min 

 

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) realiza no dia 8 de março, das 14h30 

às 16h, a primeira edição do Papo ANACadêmico de 2023, que contará com uma palestra 

sobre análise de risco cibernético para a operação segura de drones para voos além do 

alcance visual (BVLOS, sigla em inglês para beyond visual line of site). As inscrições podem 

ser realizadas até o início do evento. Para isso, é necessário fazer login pelo Portal de 

Capacitação. Durante o encontro, serão discutidas as principais ameaças, objetivos de 

segurança e formas de mitigação em relação a esses equipamentos. Além disso, será 

apresentado um processo abrangente de análise de risco cibernético, denominado 

Cybersecurity Assessment for RPAS Airworthiness (CARA), que visa garantir a operação 

segura de drones BVLOS. Não perca a oportunidade de aprender mais sobre o tema e se 

atualizar sobre as práticas de segurança.  A apresentação será feita pelo especialista em 

regulação de aviação civil da Superintendência de Aeronavegabilidade (SAR), Rui Carlos 

Josino Alexandre, que compartilhará sua experiência e os resultados da pesquisa de 

mestrado realizado na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), em São José dos 

Campos, sob a orientação do professor Luiz Eduardo Galvão.  Fonte: ASCOM ANAC 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lei europeia irrita big techs e inspira PL das Fake News no Brasil 

Mercado | 07/03/2023 

 

O Projeto de Lei (PL) das Fake News já está em debate na Câmara brasileira há 

quase três anos e agora passou a ser encarada pelo Legislativo e pelo governo Lula com 

uma nova abordagem, inspirada na Lei de Serviços Digitais (DSA, na sigla em inglês), 

pacote de regras que entrou em vigor recentemente na União Europeia. Este pacote de 

regras é sem precedentes no mundo, incomodando as big techs. “[A DSA] se converteu 

numa referência para o debate no mundo, não só no Brasil”, afirmou Orlando Silva, deputado 
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federal (PCdoB-SP) e relator do PL das Fake News ao jornal O Estado de S. Paulo. Até este 

momento, não se sabe a formatação final do PL das Fake News e quão semelhante ela 

acabará se tornando com a DSA. No entanto, esta não é a primeira vez que o Brasil busca 

inspiração na Europa para criar leis para o ambiente digital. A Lei Geral de Proteção de 

Dados (LGPD), que entrou em vigor no Brasil em 2020, é inspirada no Regulamento Geral 

de Proteção de Dados (GDPR, na sigla em inglês), de 2016. Assim, a DSA dá pistas de 

como o projeto brasileiro será redesenhado, inclusive no que diz respeito à atuação do Brasil 

em relação a grandes plataformas online, como Google, Facebook, Instagram, TikTok e 

Twitter. A DSA está em vigor desde novembro de 2022, e já impôs a primeira 

obrigatoriedades às plataformas, ao solicitar a divulgação inédita de números de usuários na 

Europa. As plataformas têm que enviar estes dados ao Parlamento Europeu em quatro 

meses a partir de 17 de fevereiro. Fonte: ABAP 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

A transformação digital sem código 

Mercado | 07/03/2023 

 

O desenvolvimento no-code é um processo de criação de aplicativos e soluções de 

negócio que não requer programação tradicional. Isso é possível graças a uma série de 

ferramentas e plataformas que permitem que usuários com conhecimento mínimo de 

codificação criem soluções sofisticadas.  O desenvolvimento no-code está ganhando impulso 

no mundo todo, com plataformas como Webflow, Bubble e Flutter Flow ganhando 

popularidade rapidamente. No Brasil, a plataforma de desenvolvimento no-code Bubble está 

se tornando cada vez mais popular. Essas ferramentas permitem que as empresas criem 

aplicativos personalizados sem precisar gastar grandes quantias de dinheiro com equipes de 

desenvolvimento de software. Existem várias pesquisas que comprovam que o aprendizado 

em desenvolvimento no-code é mais rápido do que o de codificação tradicional. Um estudo 

realizado pela plataforma Bubble descobriu que os usuários que usavam a plataforma 

conseguiam criar aplicativos em uma média de 10 dias, enquanto que, no desenvolvimento 

de software tradicional, o mesmo processo levaria cerca de 2-3 meses. Outra pesquisa 

realizada pela Forrester Consulting descobriu que a criação de aplicativos no-code pode ser 

até 10 vezes mais rápida do que a criação de aplicativos tradicionais. Além disso, o 

desenvolvimento no-code pode economizar tempo em outras áreas também. Por exemplo, a 

construção de aplicativos com código pode ser muito demorada, especialmente quando é 

necessário depurar erros ou fazer alterações. Fonte: ABAP 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Igualdade social passa cada vez mais por inclusão digital 

Mercado | 07/03/2023 

 

Em recente mensagem ao Congresso, o presidente Lula apontou a necessidade de 

o Brasil passar por um processo de transformação digital em que seja possível garantir 

internet de qualidade em todo o território nacional e assegurar a universalização do acesso a 

conectividade. Na ocasião, o presidente ainda atentou sobre os prejuízos causados pela falta 

de acesso à internet, restringindo o direito de acesso à informação às camadas mais 

abastadas da população. De fato, trata-se de um problema muito sério. Em uma economia 

cada vez mais conectada, a exclusão digital se configura como um relevante fator de 

impacto para a desigualdade econômica e social. Segundo o padrão estabelecido pela ONU 

que mensura a acessibilidade dos pacotes de internet, 1GB de dados deve custar menos de 

2% da renda nacional bruta per capita. O Brasil atende a essa meta quando se considera 

toda a população. Entretanto, quando se analisa individualmente as faixas de renda, a 

realidade muda de forma preocupante: o pacote de consumo médio chega a custar 6% da 

renda mensal entre aqueles que estão entre os 40% da população com salários mais baixos. 
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Na camada inferior, alcança 10% da renda média para os 20% mais pobres. Em termos 

comparativos, o preço da conectividade no país não é alto e vem caindo muito nos últimos 

anos.  Considerando os 15 países que mais acessam a banda larga no mundo, o custo no 

Brasil é 55% menor do que a média e caiu nada menos que 80% nos últimos 10 anos. Ainda 

assim, não é o suficiente para alcançar o bolso da população mais vulnerável. Fonte: ABAP 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

IBGE vai medir uso de nuvem, aplicativos, robôs e streaming 

Poder Executivo |07/03/2023 

 

O IBGE vai fazer ajustes na Pesquisa Industrial Mensal (PIM) Brasil e Regional, 

Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) e Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), que terão 

novas séries históricas. As pesquisas passaram por atualizações na seleção da amostra de 

empresas, ajustes nos pesos dos produtos e das atividades, além de alterações 

metodológicas, para retratar mudanças econômicas da sociedade. “Dependendo das 

modificações da economia, é preciso fazer as atualizações e trazer mais para perto o ponto 

de referência de base de acompanhamento. No caso da PIM, é fácil compreender quando se 

consideram produtos que antes eram relevantes na produção industrial, mas deixaram de 

ser, e precisamos atualizar a cesta, parando de investigar a produção de máquinas de 

costura para investigar robôs industriais ou aparelhos de GPS", explica o coordenador de 

Pesquisas Conjunturais em Empresas do IBGE, Flávio Magheli. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Índice do Google mostra que empresas avançaram na maturidade digital 

Mercado |07/03/2023 

 

A nova edição do gMaturity, índice de maturidade digital de grandes empresas, 

divulgado pelo Google, mostra que seis em cada dez empresas alcançaram, em 2022, os 

estágios mais avançados de maturidade digital. Além disso, é a primeira vez que o número 

de empresas no maior estágio de maturidade digital, o Multimomento, supera o de empresas 

no menor estágio, chamado de Nascente. O aumento na maturidade digital decorre também 

das grandes transformações no comportamento dos consumidores durante o período da 

pandemia da Covid-19, quando as empresas tiveram que investir mais em eficiência e o 

digital ganhou papel preponderante na estratégia de negócios. Fonte: Abranet 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

92% das empresas brasileiras têm apólice de seguro para ataques hackers, diz estudo 

Mercado |06/03/2023 

 

A Proofpoint acaba de divulgar a nona edição do relatório State of the Phish, que 

incluiu o mercado brasileiro pela primeira vez. De acordo com o estudo, aproximadamente 

oito em cada 10 empresas brasileiras (78%) tiveram, ao menos, uma experiência de ataque 

de phishing por e-mail bem-sucedido em 2022, e 23% sofreram perdas financeiras como 

resultado. Embora os ransomware e os golpes de comprometimento de e-mail comercial 

(BEC) continuem sendo opções populares entre os cibercriminosos, o estudo mostrou que 

esses hackers ampliaram o uso de métodos de ataque menos familiares para se infiltrarem 

em organizações globais. Fonte: TI Inside 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Conexões de roaming de 5G aumentarão 900% em 4 anos 

Mercado |06/03/2023 

 

Um novo estudo da Juniper Research descobriu que o número total de conexões de 
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roaming 5G aumentará de 53 milhões em 2023 para 526 milhões em 2027. Esse 

crescimento substancial exigirá o desenvolvimento de novas ferramentas de roaming que 

são capazes de identificar autonomamente conexões de roaming à medida que a 

conectividade 5G prolifera. A pesquisa identificou análises em tempo real baseadas em IA e 

serviços de mitigação de fraude em roaming como duas soluções críticas que permitirão às 

operadoras proteger suas redes contra um influxo de tráfego de dados de assinantes de 

roaming. Fonte: TI Inside 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

Marinho diverge de Haddad e diz que desoneração da folha precisa ser discutida 

dentro da reforma tributária 

Poder Executivo | 07/03/2023 – 13h52min 

 

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, divergiu na terça-feira (7) do 

ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e afirmou que a desoneração da folha de salários 

precisa ser discutida durante a reforma tributária dos impostos sobre consumo. “Esse debate 

da desoneração da folha tem que ser enfrentado simultaneamente com a da reforma 

tributária”, afirmou Marinho, em reunião com deputados e senadores da Frente Parlamentar 

do Empreendedorismo. Haddad e o secretário especial do Ministério da Fazenda para a 

reforma tributária, Bernard Appy, têm defendido que a discussão deve ser em duas etapas. 

Num primeiro momento, viria a reforma dos impostos sobre consumo (ICMS, ISS, IPI, PIS e 

Cofins). Só depois, numa segunda etapa, seriam tratadas as mudanças na tributação da 

folha de salários e da renda/patrimônio. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Responsável por parecer sobre reforma tributária minimiza preocupação com 

ausência de base para aprovar texto 

Poder Legislativo | 07/03/2023 – 11h58min 

 

Responsável pelo parecer do grupo de trabalho sobre a reforma tributária, o 

deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) evitou demonstrar preocupações sobre a eventual 

ausência de uma base do governo consistente para aprovar uma proposta de emenda 

constitucional. O parlamentar sinalizou que a construção dessa base cabe àqueles que estão 

conduzindo a política do governo. “É uma construção. Esse é um texto do Estado brasileiro. 

Estamos tratando de uma reforma que modifica o sistema tributário. Evidentemente que a 

participação do governo é muito importante, mas isso a gente deixa para quem está 

conduzindo a política do governo tratar”, disse Ribeiro ao ser indagado se há base para 

conseguir aprovar a reforma tributária até maio. Após reunião com o ministro da Fazenda, 

Fernando Haddad, parlamentares voltaram a afirmar na segunda (6) que o cronograma 

governista prevê a aprovação da proposta de emenda constitucional (PEC) até o final de 

maio. O relator não descartou a possibilidade de incluir a prorrogação da desoneração da 

folha de pagamentos na proposta, mas sinalizou que essa é uma decisão que será tomada 

considerando a viabilidade de aprovação da proposta. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Novo imposto só deve entrar em vigor em 2025, diz Appy 

Poder Executivo | 07/03/2023 – 05h01min 

 

O novo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que pode resultar da reforma dos 

tributos sobre consumo, só deve começar a ser aplicado em 2025, segundo cronograma 

considerado possível pelo secretário especial de Reforma Tributária, Bernard Appy. Não há 
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prazos definidos, disse ele em entrevista ao Valor Fiscal, mas uma possibilidade é aprovar a 

emenda constitucional da reforma tributária sobre consumo na primeira metade do ano. 

Depois, no segundo semestre, discutir a reforma da tributação na renda, possivelmente junto 

com uma mudança na tributação sobre folha. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

A ideia do coordenador da reforma tributária para o IVA no setor de serviços 

Poder Legislativo | 07/03/2023 – 06h 

 

Coordenador do grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara, o deputado 

Reginaldo Lopes (PT-MG) vem defendendo uma alíquota diferenciada do IVA (Imposto sobre 

Valor Agregado) dentro do setor de serviços. Em conversas nos bastidores, o petista avalia 

que empresas de serviços que empregam um número maior de trabalhadores não devem 

ser tributadas da mesma forma que companhias que utilizam maior automação. Como 

exemplo, ele tem comparado uma empresa de telemarketing automatizada, que emprega 

menos funcionários, com um hotel, que acaba tendo na folha de pagamento seu principal 

gasto mensal. Nas conversas, Reginaldo chega a citar a posição do papa Francisco. Em 20 

de fevereiro, o pontífice defendeu que “a tecnologia não pode suplantar o contato humano” 

para propor o debate sobre o tema. Fonte: Metrópoles 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

GT da Reforma Tributária inicia audiências públicas 

Poder Legislativo |07/03/2023 

 

Foram convidados o autor da PEC, deputado Baleia Rossi (MDB-SP), e o relator do 

GT, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), que também atuou como relator da reforma em 

comissão especial. Na quarta-feira (8), o grupo discute a PEC 110/19, que tramita no 

Senado e cujo conteúdo deve ser mesclado ao da PEC 45/19. Além de Appy, participam o 

senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), autor da proposta, e o ex-senador Roberto 

Rocha, que foi relator da matéria na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado. 

De acordo com o cronograma aprovado pelo GT, a apresentação do parecer de Aguinaldo 

Ribeiro deve se dar dia 16 de maio. Fonte: DIAP 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Reforma tributária pode prever cashback para saúde e educação, diz coordenador de 

grupo de trabalho 

Poder Legislativo | 06/03/2023 – 23h15min 

 

A reforma tributária sobre o consumo pode contemplar a devolução de imposto sobre 

despesas com saúde, educação e alimentação. Essa seria uma forma de compensar um 

possível aumento da carga sobre esses itens da cesta de consumo, caso seja definida uma 

alíquota unificada para todos os produtos e serviços no país. A possibilidade é citada pelo 

coordenador do grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara dos Deputados, 

Reginaldo Lopes (PT-MG). Em entrevista à Folha, Lopes diz que tratamento diferenciado 

para alguns setores ou segmentos da população, como os mais pobres, podem ser 

concedidos por meio de alíquotas menores, mas também por meio daquilo que o governo 

federal vem definindo como uma espécie de "cashback". Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Relator da tributária não descarta incluir desoneração da folha 

Poder Legislativo | 06/03/2023 – 20h40min 

 

O relator da reforma tributária na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), não descartou 
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na segunda-feira (6) a possibilidade de incluir no texto da reforma uma prorrogação da 

desoneração da folha de pagamentos, que é válida até o fim do ano. Segundo ele, a decisão 

sobre o tema ficará para o governo. “Evidentemente, isso passa pela avaliação do governo, 

e é o governo quem vai [decidir]. Em entendendo que se deve tratar de folha de pagamento 

e de outros temas, nós vamos ter a oportunidade de discutir no momento próprio”, disse 

Aguinaldo. Líderes de partidos da base de apoio do governo de Luiz Inácio Lula da Silva 

(PT) se encontraram com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na segunda-feira (6) 

para debater a reforma. Ribeiro conversou com jornalistas depois e disse que o Executivo 

considera a reforma sua prioridade nesse 1º ano de governo. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Prefeitos pedem a Lula que municípios não sejam ‘isolados’ do debate sobre reforma 

tributária 

Poder Executivo | 06/03/2023 – 17h46min 

 

O prefeito de Aracaju e presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Edvaldo 

Nogueira, se reuniu na segunda-feira (6) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no 

Palácio do Planalto, e defendeu que os municípios não sejam "isolados" do debate da 

reforma tributária. Além disso, Nogueira pediu que o Imposto Sobre Serviços (ISS), recolhido 

pelos municípios e pelo Distrito Federal, não seja extinto. A demanda dos municípios vai na 

contramão do que é defendido por alguns governadores. Recentemente, governadores com 

mandato entre 2019 e 2022 assinaram uma carta em favor da reforma dos impostos sobre 

consumo nos moldes debatidos pelo Congresso nas propostas de emenda constitucional 

(PEC) 45 e 110. De acordo com os manifestos, um Imposto sobre Valor Agregado (IVA) 

substituiria PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS, com arrecadação no local de destino, desoneração 

dos investimentos e exportações e sistema de créditos. A versão defendida pelos Estados 

prevê dois IVAs: um federal e outro estadual/municipal. Eles também querem que parte da 

arrecadação federal abasteça um fundo para compensar as perdas dos Estados e 

municípios. "Foi uma reunião muito positiva. Entregamos o convite para a nossa reunião 

geral e ele confirmou a presença, valorizando os prefeitos. Além disso, nós levantamos 

alguns temas que são caros aos prefeitos: a questão da reforma tributária, porque é muito 

importante que o Brasil faça a reforma tributária, mas que os municípios não sejam isolados. 

É fundamental que o ISS seja mantido, e é fundamental que essa reforma tenha participação 

incisiva dos prefeitos, porque a vida acontece nas cidades", disse Nogueira. Fonte: Valor 

Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Governo cria grupo de trabalho para revisar regras de parcerias com organizações da 

sociedade civil 

Poder Executivo | 07/03/2023 – 09h04min 

 

A Secretaria-Geral da Presidência da República criou um grupo de trabalho para 

elaborar uma proposta de revisão de Decreto nº 8.726 que trata sobre regras e 

procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre o governo federal e 

organizações da sociedade civil. Segundo portaria publicada na terça-feira (7) no Diário 

Oficial da União (DOU), o grupo de trabalho terá 30 para apresentar o relatório final com a 

proposta de ato normativo para o ministro Secretaria-Geral. Serão convidados a fazer parte 

do grupo de trabalho representantes de organizações da sociedade civil, de empresas 

públicas e as entidades governamentais, indicadas por 19 ministérios. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Digitalização dos serviços do governo federal alcança 89% 

Poder Executivo | 06/03/2023 – 6h 

 

O governo federal já digitalizou 89% de seus serviços, informou o secretário de 

Governo Digital, Rogério Mascarenhas, ao Poder360. Segundo o Ministério da Gestão e 

Inovação, são mais de 4.150 serviços digitalizados. O resultado representa cerca de R$ 4,5 

bilhões de economia anual. “Essa reta final é a mais difícil porque são os serviços que 

demandam o acesso de serviços maiores pelos órgãos. Envolve muita mudança de 

processo, mas que já é uma matéria que a gente está endereçando. Nós temos participado 

inclusive de discussões já com os órgãos para melhorar os processos de trabalho, da 

integração entre os órgãos para que a gente possa integrar rapidamente esses dados para 

atingir o mais rápido possível esse percentual [de 100%]“, disse. De acordo com o executivo, 

o número de adeptos ao gov.br saltou de cerca de 140 milhões de usuários no fim de 2022 

para 144 milhões em março deste ano. O Brasil ocupa o 2º lugar no ranking do Banco 

Mundial que avalia a maturidade em governo digital de 198 países, estando atrás somente 

da Coreia do Sul. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Secretária de Política Regulatória quer promover maior ‘coerência’ regulatória no 

Brasil 

Poder Executivo | 03/03/2023 – 20h20min 

 

A secretária de Competitividade e Política Regulatória do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Andrea Macera, pretende trabalhar para 

que haja maior “coerência” regulatória no país. Ao JOTA, ela salientou que o trabalho ainda 

está embrionário, mas visa a melhorar a governança do processo de regulação no Brasil em 

suas mais diversas frentes. Nesse contexto, a secretaria teria um papel de apresentar 

recomendações aos agentes reguladores (como agências e departamentos específicos) em 

suas ações. Mas, a secretaria não terá poder decisório ou revogatório. “A Secretaria de 

Competitividade e Política Regulatória assumirá o papel de coordenar e supervisionar as 

ações operacionais e orientativas relativas à implementação de boas práticas regulatórias no 

Poder Executivo Federal. Trata-se de uma iniciativa embrionária, que estabelece uma 

governança mínima para garantir que princípios regulatórios de qualidade sejam igualmente 

aplicados a todos os reguladores”, destacou Andrea. Nesse contexto, a ideia é atuar em 

articulação com os demais órgãos para assegurar que as regras e os regulamentos sejam 

elaborados de forma “aberta, transparente e participativa, baseados em evidências”. Além 

disso, vai se buscar avaliar os resultados a partir dos melhores dados disponíveis, 

“colocando todos os reguladores no mesmo patamar de qualidade regulatória”. Fonte: JOTA 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Grupo que irá auxiliar regulamentação da Procuradoria Nacional da União de Defesa 

da Democracia discute integridade da ação pública e legitimação dos poderes 

Poder Executivo | 06/03/2023 – 19h15min 

 

As reuniões dos eixos temáticos do Grupo de Trabalho que estão auxiliando a 

Advocacia-Geral da União (AGU) na regulamentação da Procuradoria Nacional da União de 

Defesa da Democracia (PNDD) tiveram início na segunda-feira (6). Pela manhã, alguns 

representantes do subgrupo 1 se reuniram por videoconferência para debaterem o tema 

“Democracia, Integridade da Ação Pública e Legitimação dos Poderes”. Para iniciar aos 

trabalhos, o coordenador do grupo, o procurador-geral da União, Marcelo Eugênio Feitosa, 

agradeceu a participação de todos os representantes. “Essa palavra inicial será sempre, 

claro, de agradecimento pela disponibilidade de todos de contribuir aqui para a construção 

dessa nossa estrutura”, disse. “Aquele primeiro encontro foi a hora que a PGU falou e agora 
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o GT é para ouvir as contribuições de todos vocês e dentro de uma metodologia que a gente 

possa ter o máximo de funcionalidade”. O coordenador do GT explicou que dentro da PNDD 

existirão duas coordenações: uma coordenação geral que atuará na defesa da democracia, 

de uma forma mais defensiva, e uma coordenação de representação de agentes públicos. 

Ele explicou que a representação de agentes públicos já é regulamentada e que, assim, o 

escopo do GT girará em torno da coordenação geral de democracia defensiva e do que cabe 

à Procuradoria-Geral da União. O subgrupo foi dividido em mesas para facilitar as 

discussões. Posteriormente, os participantes se reuniram em uma mesma sala online, 

denominada plenária, para apresentarem as principais contribuições. O subgrupo conta com 

32 participantes ao todo. Fonte: ASCOM AGU 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministro Paulo Pimenta reitera compromisso do governo com a transparência em 

reunião com jornalistas 

Poder Executivo | 07/03/2023 – 18h21min 

 

Na luta pela democracia, o Governo Federal reconhece o papel fundamental da 

imprensa como elo com a sociedade. Na tarde de segunda-feira (6/3), o ministro Paulo 

Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social (Secom), recebeu representantes da 

Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj).  A reconstrução da imagem do jornalismo, 

desgastada nos últimos anos, passou pela pauta de debate e teve total apoio do ministro. "O 

comprometimento do governo com o jornalismo profissional e defesa dos próprios 

profissionais tem sido, reiteradamente, defendido pelo governo. Em especial após o dia 8 de 

janeiro, com empenho na proteção dos profissionais", destaca Pimenta. A defesa pelo 

reconhecimento profissional também foi discutida, porque a categoria sofre, hoje, com uma 

remuneração defasada. Além disso, o mercado jornalístico sofreu com decisão do Supremo 

Tribunal Federal (STF) que em 2009 extinguiu a exigência de diploma para exercício da 

profissão de jornalista. Os dirigentes da Fenaj lançam o alerta sobre a desqualificação da 

mão de obra, hoje exercida até "por pessoas menores de idade que conseguem obter o 

registro profissional e passam a trabalhar com o jornalismo", indica a presidente da 

instituição, Samira de Castro. Paulo Pimenta presta apoio à causa e garante que as 

demandas dos profissionais serão ouvidas e acatadas pelo Governo Federal. "Essa questão 

da regulamentação podemos avançar, eu imagino que no âmbito do Ministério do Trabalho", 

disse o ministro. Fornecer segurança aos profissionais no desempenho de suas funções 

também é uma prioridade do ministro, que sinalizou interesse em construir um debate sério 

com entidades internacionais, como a Unesco, para intervir na banalização da violência 

desferida contra jornalistas e profissionais da área. Fonte: ASCOM Secom 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Tesouro honra em fevereiro R$ 1,34 bilhão em dívidas garantidas pela União 

Poder Executivo | 07/03/2023 – 11h39min 

 

Em fevereiro de 2023, a União pagou R$ 1,34 bilhão em dívidas garantidas dos 

entes subnacionais, sendo R$ 847,66 milhões do Estado de Minas Gerais, R$ 193,42 

milhões do Estado do Rio de Janeiro, R$ 76,74 milhões do Estado de Goiás, R$ 61,30 

milhões do Estado do Rio Grande do Sul, R$ 44,71 milhões do Estado do Maranhão, R$ 

44,26 milhões do Estado do Piauí, R$ 41,38 milhões do Estado de Pernambuco e R$ 31,54 

milhões do Estado do Espírito Santo. Os dados estão no Relatório de Garantias Honradas 

pela União em operações de crédito, divulgado na terça-feira (7/3) pela Secretaria do 

Tesouro Nacional. No total, desde 2016, a União realizou o pagamento de R$ 53,94 bilhões 

com o objetivo de honrar garantias em operações de crédito. Além do Relatório Mensal de 
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Garantias Honradas (RMGH), as informações de garantias honradas estão disponíveis no 

Painel de Garantias Honradas, uma ferramenta para visualização de dados com recursos 

visuais inovadores e gráficos interativos. Vale destacar que desde julho de 2022, o RMGH 

passou a divulgar também as informações de recuperação de contragarantias. Acesse aqui o 

Relatório completo de garantias honradas pela União relativo a fevereiro de 2023. Fonte: ASCOM 

MF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Pesquisas de indústria, comércio e serviços são atualizadas para retratar mudanças 

econômicas 

Poder Executivo | 07/03/2023 – 10h 

 

O IBGE divulgará, entre o final de março e a primeira quinzena de abril, a Pesquisa 

Industrial Mensal (PIM) Brasil e Regional, a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) e a 

Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) para o mês de janeiro com novas séries históricas. As 

pesquisas passaram por atualizações na seleção da amostra de empresas, ajustes nos 

pesos dos produtos e das atividades, além de alterações metodológicas, para retratar 

mudanças econômicas da sociedade. São atualizações já previstas e implementadas 

periodicamente pelo IBGE. As séries históricas anteriores serão encadeadas com as novas, 

para formar séries temporais longas e consistentes. “Toda mudança de atualização com uma 

nova amostra, estrutura de ponderadores e um outro conjunto de produtos e de empresas 

provoca uma ruptura com as séries históricas. O encadeamento é um método estatístico cujo 

objetivo é conseguir vincular os dados da base antiga com os dados da nova base e assim 

dar continuidade às séries longas das pesquisas”, explica o coordenador de Pesquisas 

Conjunturais em Empresas do IBGE, Flávio Magheli. Ele acrescenta que, de tempos em 

tempos, é necessário atualizar o período base para adotar pesos que melhor reflitam as 

condições atuais (ou seja, com relação à tecnologia de produção e mudanças no padrão de 

consumo), para que se possa acompanhar a conjuntura com mais proximidade da realidade, 

produzindo indicadores de melhor qualidade. Fonte: ASCOM IBGE 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

BNDES busca ampliar fontes para alavancar empréstimos 

Poder Executivo | 07/03/2023 – 05h01min 

 

O plano da nova gestão do Banco Nacional de Desenvolvimento e Social (BNDES) 

de diversificar as fontes de financiamento para as empresas se justifica pelo objetivo de 

dobrar os empréstimos concedidos como proporção do Produto Interno Bruto (PIB) nos 

próximos quatro anos, indicou o diretor de planejamento da instituição, Nelson Barbosa. Ele 

também afirmou que a medida busca conferir autonomia ao banco em relação ao Tesouro 

Nacional. Entre especialistas há, porém, dúvidas sobre o alcance e efetividade das medidas 

propostas pelo banco e que estão sob análise do Ministério da Fazenda. Os desembolsos do 

BNDES representam atualmente cerca de 1% do PIB e a meta é chegar a 2% até o fim do 

mandato do atual governo, disse Barbosa. Desde 2018, o banco utiliza a Taxa de Longo 

Prazo (TLP), uma taxa de mercado, como indexador das operações de crédito. E o 

instrumento, que tem um componente atrelado à inflação (IPCA), vem sendo criticado. Agora 

a administração do BNDES propõe a criação da Letra de Crédito de Desenvolvimento (LCD), 

um título semelhante à LCA e à LCI, usadas para financiar, respectivamente, os setores 

agropecuário e imobiliário. “Essa agenda faz parte de um projeto de tornar o BNDES mais 

autônomo. Vem para complementar o funding do FAT [Fundo de Amparo ao Trabalhador, 

principal fonte de recursos do banco] e tornar o BNDES cada vez mais independente do 

Tesouro”, disse. A ideia é que o título permita captar recursos para investir em infraestrutura, 

inovação, transição energética, preservação ambiental, além de capital de giro para micro, 

pequenas e médias empresas. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Retorno ao índice 

 

Tesouro destaca desafios da responsabilidade fiscal para União e entes subnacionais 

no atual panorama global 

Poder Executivo | 06/03/2023 – 19h27min 

 

O atual cenário global de maior endividamento, com mais juros e menos 

crescimento, exige mais responsabilidade fiscal do ponto de vista de contas primárias, em 

desafio não apenas para o governo federal, mas também para os entes subnacionais. Esse 

posicionamento foi apresentado na tarde de segunda-feira (6/3) pelo subsecretário de 

Planejamento Estratégico da Política Fiscal do Tesouro Nacional, David Athayde, em 

debates sobre o tema “Regras Fiscais” no 1º Seminário Internacional de Finanças dos Entes 

Subnacionais, em Brasília. “É claro que a realidade da União não é tão parecida com a 

realidade dos estados em alguns aspectos, mas alguns desafios são os mesmos”, advertiu. 

Entre os pontos convergentes — apontou o subsecretário —, estão os gastos com variação 

climática, despesas com medidas necessárias para enfrentar o envelhecimento da 

população, questão de enfrentar uma realidade financeira mais difícil em termos de custo de 

financiamento. “Alguns desafios são semelhantes, então algumas regras que servem para a 

União também servem para os estados. Claro que com algum ajuste para os entes 

subnacionais”, afirmou. Fonte: ASCOM MF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Haddad diz que conversa com Lula e Campos Neto sobre nomes para diretoria do BC 

Poder Executivo | 06/03/2023 – 18h24min 

 

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na segunda-feira (6) que tem 

levado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomes que estão sendo sugeridos para 

ocupar as diretorias do Banco Central. Ele disse que também conversa com o presidente do 

BC, Roberto Campos Neto, sobre o assunto. Os diretores de Política Monetária, Bruno 

Serra, e Fiscalização, Paulo Souza, já terminaram seus mandatos, mas continuarão no 

Banco Central até Lula decidir. O governo ainda não bateu o martelo sobre novas indicações 

ou eventual recondução aos cargos. — Estou levando a conhecimento dele (Lula) nomes 

que estão sendo sugeridos e ele, certamente, vai procurar conhecer o currículo e o histórico 

dessas pessoas — disse o ministro. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

BC divulga diretrizes do projeto-piloto do Real Digital 

Poder Executivo | 06/03/2023 – 16h10min 

 

O BC revisou as diretrizes do Real Digital através do Voto 31/2023 e iniciará o 

desenvolvimento de plataforma visando testes com uma para operações com o Real Digital, 

o "Piloto RD", com alinhamento às novas diretrizes. Nesta fase de teste, o BC avaliará os 

benefícios da programabilidade oferecida por uma plataforma de tecnologia de registro 

distribuído (Distributed Ledger Tecnology - DLT) multiativo para operações com ativos 

tokenizados, dados os contornos legais de sigilo, proteção de dados e prevenção à lavagem 

de dinheiro. O teste será realizado em ambiente simulado, não envolvendo transações ou 

valores reais. O acesso direto a contas e passivo digital do BC continuará restrito a 

instituições autorizadas. O piloto prevê a participação de usuários finais por meio de 

depósitos tokenizados, que são representações digitais de depósitos mantidos por 

instituições financeiras (IFs) ou instituições de pagamento (IPs). O piloto contará ainda com a 

participação da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e contemplará a emissão de Títulos 

Públicos Federais e a liquidação de transações envolvendo esses títulos com Entrega conta 

Pagamento (Delivery versus Payment – DvP) no nível do cliente final. Uma das diretrizes do 
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Real Digital é que os ativos tokenizados seguirão seus respectivos regimes normativos, a fim 

de não gerar assimetria entre as formas desses ativos atual e tokenizada. Outra diretriz é a 

ênfase na concepção de um DLT que possibilite o registro de ativos de diversas naturezas e 

a incorporação de tecnologias com contratos inteligentes e dinheiro programável. Por fim, 

vale ressaltar a busca pela total aderência a normatização relativa a sigilo, proteção de 

dados e prevenção à lavagem de dinheiro. Fonte: ASCOM Bacen 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Abranet: Real Digital fomenta digitalização do sistema financeiro 

Mercado |06/03/2023 

 

O Banco Central (BC) anunciou, na segunda (6/3), o início dos testes para o que 

será o Real Digital. Também revelou que escolheu a plataforma Ethereum, com o sistema 

cliente Hyperledger Besu, para rodar a CBDC brasileira. Diante do anúncio, a Associação 

Brasileira de Internet ressaltou que enxerga de forma positiva as diretrizes anunciadas pelo 

Banco Centro para o Real Digital. "As diretrizes anunciadas na segunda-feira representam 

mais um passo do país rumo à digitalização do sistema financeiro e de pagamentos 

nacionais e transfronteiriços. A nossa expetativa é positiva para redução de custos de 

transação e aumento da disponibilidade dos sistemas, com benefícios aos usuários”, 

destacou Eduardo Neger, presidente da Abranet - leia nota na íntegra abaixo. Na fase de 

teste, o BC avaliará os benefícios da programabilidade oferecida por uma plataforma de 

tecnologia de registro distribuído (Distributed Ledger Tecnology - DLT) multiativo para 

operações com ativos tokenizados, dados os contornos legais de sigilo, proteção de dados e 

prevenção à lavagem de dinheiro. O teste será realizado em ambiente simulado, não 

envolvendo transações ou valores reais. Fonte: Abranet 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ENERGIA E PETRÓLEO 

 

Sem amarras: empresas querem migrar para o mercado livre de energia 

Mercado | 06/03/2023 

 

Mais da metade das empresas de alta tensão que são obrigadas a comprar energia 

junto às concessionárias desejam migrar para o mercado livre a partir de 2024. É o que 

mostra pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) realizada em outubro de 2022 

com 2.016 empresas, sendo 794 pequenas, 724 médias e 498 grandes indústrias. 

Atualmente, cerca de 10 mil empresas industriais operam no modelo em que o consumidor 

negocia direta e livremente com as geradoras ou comercializadoras de energia. De acordo 

com a Sondagem Especial Indústria e Energia, 59% das grandes empresas obtêm 

fornecimento do mercado livre, sendo 52% exclusivamente desse mercado. Entre as 

indústrias de médio porte, 57% estão no sistema cativo, ante 25% que consomem energia 

exclusivamente via mercado livre. Já entre as pequenas empresas, 70% obtêm energia do 

mercado cativo e apenas 6% estão totalmente no mercado livre. Fonte: Portal da Indústria 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

INFRAESTRUTURA 

 

Fonplata reduz juros para financiamentos e cria linha com taxas especiais para 

projetos com componente de equidade de gênero 

Mercado | 07/03/2023 – 14h05min 

 

O Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata – Fonplata reduziu as 

taxas de juros dos financiamentos que a instituição concede. A decisão, que beneficia os 
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municípios brasileiros, principais utilizadores de recursos do banco de desenvolvimento, foi 

tomada na 185ª Reunião Ordinária do Diretório Executivo do Fundo, realizada na última 

sexta-feira (3/3), em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Além da redução das taxas, foi 

criada uma linha de compensação, com taxas reduzidas, para projetos com componentes de 

equidade de gênero e juventude no valor de US$ 200 milhões. A secretária de Assuntos 

Internacionais e Desenvolvimento do Ministério do Planejamento e Orçamento, Renata 

Amaral, observa que essa medida vem no momento em que o governo brasileiro passa a 

priorizar o combate à desigualdade de gênero. “É muito gratificante perceber que todos os 

membros do Fonplata estão alinhados com o objetivo de promover a equidade de gênero, 

algo que tem sido prioritário para o governo brasileiro e, em particular, para a ministra 

Simone Tebet", disse Renata. O Fundo também elevou as linhas de compensação para 

apoio à reativação econômica, para US$ 2 bilhões, e para projetos verdes, para US$ 500 

milhões. O Fonplata é um banco de desenvolvimento formado por Brasil, Argentina, Bolívia, 

Paraguai e Uruguai, com a missão de apoiar a integração dos países-membros mediante 

operações de crédito e recursos não reembolsáveis do setor público. Fonte: ASCOM MPO 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Não votaremos aumento de imposto, diz líder do União na Câmara 

Poder Legislativo | 07/03/2023 – 15h11min 

 

O presidente do União Brasil na Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento (BA), 

afirmou na terça-feira (7) que a oposição ao aumento de impostos é uma “causa pétrea” 

dentro do partido. “Nós não votaremos aumento de imposto”, disse ele em entrevista ao 

canal Globo News. “Nós temos uma postura de independência. Nós vamos votar o que for 

bom para o Brasil, sempre, e contra o que a gente achar que não é bom”, disse ele. Segundo 

ele, o partido é favorável à reforma tributária proposta pelo ministro da Fazenda, Fernando 

Haddad. “Nós estamos comungando com a posição prudente do ministro Haddad, que vai ao 

encontro do que a gente sempre defendeu na reforma Tributária. O nosso partido é um 

partido reformista”, afirmou. O congressista também falou da importância das bancadas do 

União Brasil na Câmara e no Senado para que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva (PT) tenha forças para aprovar medidas. Também disse que esse apoio deu “créditos” 

ao partido com o governo. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TSE aceita fusão entre Pros e Solidariedade: juntos terão 7 deputados 

Poder Judiciário | 07/03/2023 – 14h22min 

 

Juntos, em princípio, terão 7 deputados — o Pros elegeu 4 deputados e o 

Solidariedade, 3. Nas últimas eleições, a cláusula de barreira estabeleceu restrições a 

partidos que não receberam pelo menos 3% dos votos válidos, em no mínimo 14 unidades 

da federação, com no mínimo 2% dos votos válidos em cada uma. Nenhum dos partidos 

elegeu senador nas eleições de 2022. Fonte: DIAP 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

União Brasil vai entregar votos a Lula, diz Juscelino 

Poder Executivo | 07/03/2023 – 11h32min 

 

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil), disse na segunda-feira 

(6) que o seu partido será “um grande parceiro do governo” nas votações. A declaração foi 

feita depois do encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro das 

Relações Institucionais, Alexandre Padilha, para esclarecer as acusações enfrentadas por 
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Juscelino. “Não tenho dúvidas de que o União Brasil vai entregar os votos e o apoio da 

maioria de suas bancadas para o presidente, tanto na Câmara como no Senado Federal, 

como entregou na PEC da transição”, afirmou em entrevista à emissora CNN Brasil. No 

entanto, o ministro disse que o assunto não foi tratado no encontro. Mesmo com 2 

ministérios (Comunicações e Turismo) e a indicação de um 3º nome (Waldez Goés, do PDT) 

para a Integração Nacional, a sigla não faz parte oficialmente da base do governo Lula. 

Juscelino disse que essa é uma posição do partido que não interfere no apoio ao presidente. 
Fonte: Poder 360 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula e Lira chegam a um acordo para trocar o comando do Sebrae 

Poder Executivo | 07/03/2023 – 09h 

 

Os atuais diretores foram nomeados pelo conselho do Sebrae nos últimos dias do 

governo Bolsonaro, contrariando os pedidos do vice-presidente Geraldo Alckmin para que a 

escolha fosse adiada. Dois dos três membros da diretoria tiveram o aval de Lira para ocupar 

o cargo – o presidente, Carlos Melles, ex-deputado pelo DEM que foi reconduzido, e a ex-

deputada do PP, Margarete Coelho, que assumiu a diretoria administrativa e financeira. O 

terceiro diretor é Bruno Quick, considerado um nome técnico. Pelo entendimento entre Lira e 

Lula, definido na semana passada, o presidente da Câmara aceitou que Melles seja 

substituído, desde que Margarete, que é diretora financeira e administrativa, seja mantida. 

Embora o Sebrae não seja um órgão estatal, e sim uma entidade autônoma financiada com 

recursos do sistema S, o governo tem cinco dos 15 conselheiros da entidade e sempre 

exerceu influência política decisiva. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PP e União Brasil encontram barreiras regionais, e acordo para federação emperra 

Poder Legislativo | 07/03/2023 – 04h02min 

 

O acordo para a criação da federação entre o PP e a União Brasil emperrou em meio 

a dificuldades das lideranças em resolver disputas sobre o comando de diretórios regionais 

em pelo menos sete estados. O impasse também deve tirar o Avante da federação. O 

partido queria o comando do diretório de Minas Gerais, mas passou a sofrer resistências. 

Segundo um membro da legenda, a chance de o partido avançar com o projeto da federação 

é quase nula. Integrantes do PP e da União Brasil listam uma série de entraves para que a 

combinação dos partidos aconteça. Apesar do longo período de negociação, as desavenças 

prevalecem e alguns membros das legendas veem pouca chance de a aliança prosperar. No 

entanto uma parte do PP e da União e lideranças envolvidas nas negociações ainda afirmam 

que tudo será resolvido no diálogo e que a federação será criada, com ou sem acordo nos 

estados. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Juscelino filho permanece no governo, e ameniza denúncias 

Poder Executivo | 06/03/2023 – 19h35min 

 

Após a reunião que teve com o presidente Lula, na noite da segunda-feira (6), o 

ministro das Comunicações, Juscelino Filho, anunciou que permanecerá no governo. 

Juscelino passou a tarde com Lula para esclarecer as denúncias ligadas ao seu nome. Logo 

antes de se reunir com o chefe de governo, o ministro se pronunciou nas redes sociais, se 

explicando sobre as denúncias relacionadas às suas viagens em voos da Força Aérea 

Brasileira (FAB), mas amenizando os demais escândalos. Fonte: Congresso em Foco 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Márcio Jerry poderá presidir nova Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara 

Poder Legislativo | 06/03/2023 – 19h02min 

 

A nova comissão de Ciência e Tecnologia (CCT), originada a partir do 

desmembramento da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicações e Informática 

(CCTCI), poderá ter como presidente do deputado federal Márcio Jerry (PCdoB-MA). A 

legenda está pedindo a titularidade da comissão e, caso seja atendida, indicará o 

parlamentar, que tem atuado no colegiado desde o seu primeiro mandato. No último dia oito 

de fevereiro, o foi aprovado na Câmara dos Deputados proposta de alteração do regimento 

interno que prevê a criação de cinco novas comissões permanentes, a partir do 

desmembramento de outras já existentes. Confira abaixo as funções das novas comissões. 
Fonte: Teletime 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

RELAÇÕES EXTERIORES 

 

OIT quer Lula em lançamento de coalizão por novo contrato social 

Poder Executivo | 06/03/2023 – 18h52min 

 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) espera contar com a participação do 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva no lançamento da Coalizão Mundial para a Justiça 

Social, uma iniciativa pela qual a entidade acha que pode ajudar na emergência de um novo 

contrato social mundial. O lançamento dessa iniciativa está previsto para 16 de junho 

durante a conferência internacional do trabalho, em Genebra. O diretor-geral da OIT, Gilbert 

Houngbo, convidará todos os chefes de Estado ou de governo dos países membros. Mas 

Lula é visto como um personagem especial, inclusive por sua origem operária, e com seu 

governo bastante alinhado com os objetivos da Coalizão. Para a OIT, o contexto para a 

iniciativa é claro. A pobreza e a desigualdade nos países e de um país a outro se agravam 

em várias regiões do mundo. As consequências das crises econômicas e sociais dos últimos 

anos foram exacerbadas pela pandemia de covid-19, as catástrofes naturais causadas pela 

aceleração da mudança climática, as tensões geopolíticas e os conflitos armados. Fonte: Valor 

Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

SAÚDE 

 

Projetos de conectividade para unidades e agentes de Saúde é tema de reunião entre 

ministérios 

Poder Executivo | 07/03/2023 – 13h06min 

 

A conectividade na saúde foi tema de reunião entre o ministro das Comunicações, 

Juscelino Filho, e a ministra da Saúde, Nísia Trindade, na terça-feira (7), em Brasília (DF). 

Entre os assuntos abordados, destacou-se a universalização da conexão para as Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), a garantia de acesso à internet para agentes comunitários e a 

atenção à Saúde Indígena. "Dentro da elaboração do Plano Nacional de Inclusão Digital 

Social, estruturado de forma setorial e temática, estamos priorizando o tema da saúde para 

aprimorar o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), além de 

proporcionar ferramentas aos agentes públicos que fomentem o atendimento preventivo e 

remedial", afirmou o ministro. Ele também lembrou que das 43 mil UBS existentes no Brasil, 

aproximadamente 1,3 mil ainda estão desconectadas. Para solucionar o problema, Juscelino 

Filho propôs a utilização de satélites geoestacionários no modelo utilizado na parceria entre 

os ministérios das Comunicações (MCom) e da Saúde (MS) para apoio humanitário no 

território Yanomami e às vítimas das chuvas no litoral norte do estado de São Paulo. 

"Queremos expandir a atuação na Saúde Indígena utilizando os recursos bem sucedidos 
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nesses atendimentos emergenciais", ressaltou. Fonte: ASCOM MCom 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TRABALHISTA 

 

Indicador Antecedente de Emprego equivale ao de pandemia em 2020 e recessão de 

2015-2016, diz FGV 

Mercado | 07/03/2023 – 10h50min 

 

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp), calculado pelo Instituto Brasileiro de 

Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre), mostra patamar baixo em fevereiro e 

equivalente a períodos de duas graves crises na economia brasileira: a causada pela 

pandemia em 2020 e a recessão nos anos de 2015 e 2016, segundo a economista Anna 

Carolina Gouveia, do FGV Ibre. Em fevereiro, o IAEmp subiu 0,8 ponto para 74,7 pontos. 

Mas essa alta não representa retomada no mercado de trabalho, e seria mais um "andar de 

lado" do índice. Na prática, sinais cada vez mais claros de atividade mais fraca na economia 

em 2023, bem como de consumo menor, não estimulam o empresário a pensar em contratar 

mais, salientou ela. Ao falar sobre o atual patamar baixo do indicador, a especialista detalhou 

que, desde novembro do ano passado o IAEmp se posiciona entre 73 e 74 pontos. Antes 

desse período, o indicador oscilava entre 75 e 80 pontos, notou. A última vez em que o 

índice havia ficado tanto tempo faixa de 73 a 74 pontos foi em 2020, quando a crise na 

economia causada pelo advento da covid-19 naquele ano atingiu seu auge; e na recessão 

entre 2015 e 2016, comentou ela. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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