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DESTAQUES 

 

STF suspende decisões que afastam novas alíquotas do PIS/Cofins sobre receitas 

financeiras 

Poder Judiciário | 08/03/2023 – 20h51min 

 

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a 

suspensão da eficácia de decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham 

afastado a aplicação de decreto presidencial que restabeleceu os valores das alíquotas de 

contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

(Cofins) incidentes sobre receitas financeiras de pessoas jurídicas sujeitas ao regime de 

apuração não cumulativa. A liminar, concedida na Ação Declaratória de Constitucionalidade 

(ADC) 84, será submetida a referendo do Plenário. Em 30/12/2022, o então vice-presidente 

da República, Hamilton Mourão, no exercício da Presidência, havia promulgado o Decreto 

11.322/2022, que reduziu pela metade as alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins sobre receitas 

em questão (de 0,65% para 0,33% e de 4% para 2%, respectivamente). A norma estabelecia 

a data de vigência a partir de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º/1/2023. Em 1º 

de janeiro, contudo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva Lula editou o Decreto 

11.374/2023, com vigência imediata, que revogou o anterior e manteve os índices que 

vinham sendo pagos pelo contribuinte desde 2015 (0,65% e 4%), previstos no Decreto 

8.426/2015. Fonte: ASCOM STF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Eleito presidente da CCT, Carlos Viana quer indicações da Anatel sabatinadas pela 

comissão 

Poder Legislativo | 08/03/2023 – 19h17min 

 

O senador Carlos Viana (Podemos-MG) foi eleito na quarta-feira, 8, para presidir a 

Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) do Senado Federal. O parlamentar disse que 

pretende levar ao presidente da casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a proposta de que 

membros indicados para a Anatel sejam sabatinados pelo colegiado sob seu comando, e 

não pela Comissão de Infraestrutura, como acontece hoje. "Eu concordo com a proposta de 

que os membros indicados para a Anatel sejam sabatinados pela CCT. A Comissão de 

Infraestrutura discute investimentos para a infraestrutura do Brasil. Agora, se quisermos 

entender a implementação de políticas do setor, acho que o espaço adequado é aqui na 

CCT. Vou levar isso para o presidente Rodrigo Pacheco", disse Viana a este noticiário. A 

proposta também era uma das prioridades do senador Jean Paul Prates, que não conseguiu 

levar a ideia adiante. O tema foi apontado no relatório aprovado pelo colegiado no final do 

ano passado. Ele também afirmou que pretende discutir formas de ampliação do 5G. "Hoje, 

temos diversos setores que demandam 5G. O agronegócio é um deles. E tenho recebido 

aqui também demandas do setor de mineração. Queremos desenvolver essa tecnologia no 

país", afirmou. Fonte: Teletime 
Leia mais 
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Retorno ao índice 

 

Plano de Dados Abertos da ANCINE entra em Consulta Pública 

Poder Executivo | 09/03/2023 – 12h50min 

 

A ANCINE colocou em Consulta Pública o Plano de Dados Abertos (PDA) da 

Agência para o biênio 2023-2024. O Plano orienta as ações de implementação e promoção 

da abertura de dados, obedecendo a padrões de qualidade, de forma a facilitar o 

entendimento e a reutilização das informações, atendendo à Política de Dados Abertos 

instituída pelo Decreto n° 8.777, de 11 de maio de 2016. O Decreto n° 8.777/2016 define 

dados abertos como aqueles "acessíveis ao público, representados em meio digital, 

estruturados em formato aberto, processáveis por máquina, referenciados na internet e 

disponibilizados sob licença aberta que permita sua livre utilização, consumo ou cruzamento, 

limitando-se a creditar a autoria ou a fonte". O PDA ANCINE 2023-2024 foi elaborado pelo 

Comitê de Governança do Sistema Ancine Digital através de um Grupo de Trabalho que 

reuniu integrantes das Secretarias de Gestão Interna, Regulação e Financiamento, da 

Gerência de Tecnologia de Informação e da Ouvidoria Geral. O grupo revisou os catálogos 

de dados abertos, identificando novas bases de interesse dos agentes econômicos do setor 

e da sociedade brasileira em geral, inclusive a partir de informações solicitadas por cidadãos. 
Fonte: ASCOM ANCINE 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Anatel debate transformação digital com foco no consumidor 

Poder Executivo | 09/03/2023 – 14h02min 

 

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) realizará, no dia 23 de março, 

evento sobre o tema Transformação digital: conectividade significativa e relações de 

consumo no Brasil cada vez mais conectado. A iniciativa busca aprofundar a discussão 

sobre como a transformação digital impacta a proteção dos consumidores. O encontro, que 

será realizado no Espaço Cultural Renato Guerreiro de 9hs até 17hs, contará com uma aula 

magna sobre o tema, além de três mesas-redondas que debaterão os seguintes assuntos: 

Digitalização do consumidor: oportunidades e desafios; As mudanças no mercado de 

telecomunicações e a proteção ao consumidor Educação para o consumidor na era digital A 

íntegra da programação será divulgada em breve. Fonte: ASCOM ANATEL 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

FGV: Brasil precisa com urgência de Marco de Cibersegurança e Soberania Digital 

Mercado | 09/03/2023 – 12h18min 

 

O Brasil precisa começar urgente o debate sobre como estabelecer um Marco de 

Cibersegurança e Soberania Digital no País, defende um estudo produzido pelo Centro de 

Tecnologia e Sociedade (CTS) da Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio 

Vargas (FGV Direito Rio). O levantamento, antecipado ao Broadcast (sistema de notícias em 

tempo real do Grupo Estado), lembra que houve 103,16 bilhões de tentativas de ataques 

cibernéticos no Brasil apenas no ano de 2022. A segurança cibernética no Brasil necessita 

de um arcabouço normativo que considere os diversos setores da sociedade e iniciativas 

existentes sobre o tema, apontam os pesquisadores no estudo coordenado pelo professor 

Luca Belli, da FGV Direito Rio, que será apresentado pela primeira vez na quinta-feira, 9, 

durante a conferência internacional “Cibersegurança e Soberania Digital”, na sede da FGV 

em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. O artigo ressalta a necessidade de um 

alinhamento na estratégia nacional por meio de uma lei que traga padrões mínimos para os 

níveis operacionais, organizando suas dimensões e estabelecendo os princípios, governança 
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e formas de cooperação entre os diferentes setores. Diante das novas movimentações do 

atual governo na proposição de normas que passam pela responsabilização por 

comportamentos em plataformas digitais, e com o fim da vigência da Estratégia Nacional de 

Segurança Cibernética (E-Ciber) em 2023, há oportunidade de redesenhar os arranjos 

atuais, no caminho da proteção das pessoas e na garantia de direitos humanos, diz o 

documento. Fonte: InfoMoney 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

MDHC e Google buscam alternativas para combater discurso de ódio em plataformas 

digitais 

Poder Executivo | 09/03/2023 – 10h04min 

 

Na busca por soluções para enfrentar o discurso de ódio, especialmente em 

ambientes virtuais, o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, recebeu 

na quarta-feira (8) o vice-presidente da área de integridade e segurança do Google, David 

Graff, em Brasília. O ministro considera a parceria com a Google fundamental para encontrar 

soluções e punir responsáveis por disseminar discursos de ódio. “Sabemos que essa é uma 

questão global. Aqui, no Brasil, muitas pessoas sofrem com ataques gratuitos. A parceria 

com o Google é essencial para entender, saber de onde vem e punir essas pessoas. Essa é 

uma questão urgente para nós”, apontou o gestor. O representante da Google afirmou que é 

possível criar ferramentas assertivas para enfrentar comportamentos nocivos na internet. “Já 

temos tecnologias que identificam esse tipo de crime. Nesses casos, é necessário 

parametrizar essas ferramentas e fazê-las trabalhar a nosso favor, ” indicou David Graff. 

Para ele, a reorientação cultural com o objetivo de educar toda a sociedade também faz 

parte dos esforços para enfraquecer a violência nas redes. Fonte: ASCOM MDHC 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Pico de ataques DDoS supera 300 Gbps 

Mercado | 09/03/2023 

 

De acordo o relatório “Summary of DPS Attacks in 2022”, realizado pela NSFOCUS, 

referência global em soluções de cibersegurança, por meio do Active Defense Business 

Operations System, mais de 150 Gbps de ataques foram registrados nos 12 meses do ano 

passado, com 68,24% deles menores que 5 Gbps e 2,18% maiores que 100 Gbps. No mês 

de abril, o time registrou e mitigou o maior ataque DDoS volumétrico de 2022, em um pico de 

309,4 Gbps. Entre os trimestres, julho, agosto e setembro registraram os maiores volumes 

de ataques DDoS, com 30% do total, sendo que o UDP Flood* foi o tipo de ataque 

predominante, seguido pelo ACK Flood**. Em meio a pesquisa foram detectados novos tipos 

de ataques, como o de amplificação de reflexão baseado no CVE-2022-26143, o UDP Flood 

com a porta de destino 10074 e o alto impacto do TP-240 usando um único pacote. Outra 

descoberta realizada pelos especialistas da NSFOCUS ao examinar o binário tp240dvr 

revelou que, devido ao seu design, um invasor pode fazer com que o serviço emita 

2.147.483.647 respostas a um único comando malicioso. Cada resposta gera dois pacotes, 

levando a cerca de 4.294.967.294 pacotes amplificados direcionados à vítima do ataque. 

Também foram capturados alguns pacotes de UDP Flood, que são usados frequentemente 

para comunicações entre dispositivos IoT, e descobriu que o UDP possui informações de 

cabeçalhos HTTP. Com isso, os invasores podem usar a técnica para fazer com que os 

dispositivos da rede pública se tornem fontes de reflexão para ataques DDoS. Fonte: Convergência 

Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

MVNOs 'estarrecidas' com cautelar do chip neutro 

Mercado | 08/03/2023 – 22h33min 
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Algumas operadoras virtuais estão, segundo relatos ouvidos por este noticiário, 

"estarrecidas" com a cautelar dada pela Anatel contra as operadoras de serviços móveis 

para que sejam obrigadas a abrir negociação com a Base Serviços, uma empresa que se 

apresenta como integradora do modelo de chip neutro. O problema, segundo apurou este 

noticiário, é que as MVNOs entendem que a Base está, na prática, buscando uma forma de 

fazer revenda de serviços de telecom (e para isso deveria ser uma operadora virtual como 

prevê a regulamentação), e não apenas atuando como integradora da solução que permite a 

operação do SIM Card (chip) neutro. Além disso, segundo apurou este noticiário junto a 

fontes do mercado de MVNOs, não faz o menor sentido impor às operadoras o fornecimento 

de 650 mil perfis elétricos, como determinou a Anatel. "Perfil elétrico é tão somente um 

código, comandos que precisam estar programados no SIM e que permitem a ativação em 

uma operadora. O perfil é por operadora, e não por usuário", explica uma fonte. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

MCTI e CNPq vão lançar edital de R$ 100 milhões para estimular o ingresso de 

mulheres na ciência 

Poder Executivo | 08/03/2023 – 18h50min 

 

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) vão lançar um edital no valor de R$ 100 

milhões para apoiar projetos que estimulem o ingresso e a formação de meninas e mulheres 

nas Ciências Exatas, Engenharias e na Computação, além de combater a evasão dos cursos 

de graduação nessas áreas. A ação foi anunciada na quarta-feira (8), Dia Internacional da 

Mulher, pela ministra Luciana Santos. “A vontade política do Estado é decisiva para superar 

a desigualdade de gênero. Esse é o sentido do edital que lançaremos para assegurar o 

acesso, a permanência e a ascensão das mulheres nas carreiras científicas e tecnológicas”, 

disse a ministra. “Hoje, as mulheres são maioria nas bolsas de iniciação científica, com 60% 

de participação, mas somente 35% das bolsas de produtividade, que são alcançadas no topo 

da carreira. Com isso, comprometemos a diversidade que é fundamental para garantir a 

excelência da produção científica do país”. Fonte: ASCOM MCTI 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

MCTI fortalece parceria com IBM na área de computação quântica 

Poder Executivo | 08/03/2023 – 17h13min 

 

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

feira (8), por videoconferência, com o vice-presidente da IBM para Crescimento e Mercados 

Quantum, Joseph Broz, para aprofundar parcerias na área de computação quântica no 

Brasil.  Na reunião, foi discutida a criação de um Centro de Competência em Tecnologia 

Quântica. “Esta é uma parceria estratégica e muito cara para nós. Queremos reafirmar a 

nossa disposição em ampliá-la”, disse a ministra. “O Brasil tem aprofundado conhecimento e 

inteligência em todas as áreas estratégicas e disruptivas, mas precisamos de ferramentas e 

parcerias, sobretudo por causa do volume de investimento necessário para que esse 

conhecimento seja desenvolvido e realizado”, completou.   Ao longo do encontro, a ministra 

falou sobre iniciativas brasileiras na área, como a Rede MCTI Softex de Tecnologias 

Quânticas Computacionais, criada pelo MCTI em parceria com Softex em fevereiro de 2022. 

A rede busca fomentar o sistema brasileiro de computação quântica, ao integrar as ações do 

governo aos centros de pesquisa startups.  “Nosso intuito é preparar o Brasil para essa 

transição quântica”, disse. Fonte: ASCOM MCTI 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Anatel inicia tomada de subsídios sobre guilhotina regulatória 2023-2024 
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Poder Executivo | 08/03/2023 – 15h06min 

 

A Anatel iniciou na segunda-feira, 6, a tomada de subsídios nº 6, do projeto de 

revogação de normativos, conhecido como "guilhotina regulatória". A medida integra a 

Agenda Regulatória para o biênio 2023-2024 e todas as contribuições e sugestões 

fundamentadas e devidamente identificadas serão recebidas pelo Participa Anatel, até o dia 

19 de abril de 2023. O item 24 da Agenda Regulatória para o biênio 2023-2024 versa sobre a 

avaliação em relação à necessidade ou não de revogação de diversos dispositivos 

normativos cujos escopos não estejam incluídos em outras iniciativas da Agenda 

Regulatória. Segundo a Anatel, a reavaliação do estoque normativo é uma atividade perene 

na agência e a Agenda Regulatória para o biênio de 2023-2024 previu uma vez mais a 

iniciativa de guilhotina regulatória. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ABINC anuncia mudanças na diretoria e em comitês para 2023 

Mercado | 08/03/2023 

 

A Associação Brasileira de Internet das Coisas (ABINC) anunciou, na quarta-feira, 8, 

mudanças em lideranças de comitês e na diretoria executiva para o ano vigente. Com isso, o 

comitê de Saúde passa a ser liderado por Paulo Barbosa, doutor em Computação, professor 

da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e coordenador de projetos no Núcleo de 

Tecnologias Estratégicas em Saúde (NUTES). Barbosa, além disso, orienta e coorienta 

trabalhos de mestrado e doutorado nas áreas de Internet das Coisas (IoT) e Inteligência 

Artificial (AI) aplicadas à saúde. O especialista também coordena e atua, no Brasil e no 

exterior, em projetos ligados a essas tecnologias com clientes dos setores de saúde, 

financeiro e energia. Além do mais, é consultor da startup Sênior Saúde Móvel, com foco em 

telemonitoramento de idosos e construção de modelos preditivos para síndromes geriátricas 

e reabilitação. A entidade também anunciou que Fábio Jardim, gerente sênior de tecnologia 

especializado em desenvolvimento de soluções e ofertas de IoT na Logicalis, passa a 

coordenar o comitê de Utilities. O novo diretor já atuou como engenheiro de sistemas e de 

telecomunicações. Atualmente, é gerente sênior de tecnologia responsável pelo 

desenvolvimento do portifólio de IoT na Logicalis, onde atua há mais de 19 anos. Fonte: 

Tele.Síntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

72% das fraudes digitais ocorrem pelo roubo de contas 

Mercado | 08/03/2023 

 

A invasão de contas digitais é o crime online que mais tem impactado empresas e 

cidadãos brasileiros. Também conhecida pelo nome de account takeover, a prática responde 

por 72% das fraudes digitais no País. É o que aponta a segunda edição do "Device Fraud 

Scan | Como a análise de dispositivos revela o comportamento de fraudadores digitais" 

relatório elaborado pelo AllowMe. De acordo com o levantamento, os roubos de contas se 

dão por inúmeras vias, da utilização de dados vazados à aplicação de engenharia social, 

crime cibernético que consiste no envio de e-mails e mensagens de texto com o intuito de 

induzir as vítimas a revelarem informações confidenciais ou fazerem o download de um 

software capaz de tornar seus dispositivos mais vulneráveis. Com o roubo de contas, os 

criminosos fazem uso das chaves de acesso de suas vítimas para fazer o login em sites e 

plataformas e assim, transacionar em seu nome. Para além desse instante, 23% das 

tentativas de fraude se concentram no onboarding, isto é, no instante do cadastro ou da 

abertura de uma nova conta. Neste caso, os fraudadores geralmente fazem uso de dados de 

terceiros, obtidos via vazamento de dados. Do total de tentativas de fraude mapeadas, 5% 

ocorreram ainda durante a concretização da transação, por sua interceptação e 
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redirecionamento durante a execução por parte do usuário. Fonte: TI Inside 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

Grupo de trabalho da reforma tributária discutirá boas práticas internacionais 

Poder Legislativo | 09/03/2023 – 13h47min 

 

O grupo de trabalho sobre a reforma tributária (PECs 45/19 e 110/19) promoverá 

duas audiências públicas na semana que vem para tratar do diagnóstico do atual sistema e 

para conhecer as melhores práticas internacionais. O primeiro debate, sobre o modelo 

brasileiro vigente, ocorrerá na quarta-feira (14) e contará com as presenças do ex-ministro 

da Fazenda Mailson da Nóbrega e do consultor do Banco Mundial Eduardo Fleury. Também 

foram chamados os ex-deputados Luiz Carlos Hauly e Alexis Fonteyne, que atuaram pela 

reforma em seus mandatos. Em uma das reuniões do GT neste ano, Fonteyne pediu 

empenho dos atuais parlamentares para aprovar a mudança na legislação tributária. 

“Quando tiverem momentos difíceis da discussão, lembrem-se do atual sistema, do quanto 

ele é ruim e prejudica o nosso País. Estamos há mais de 30 anos lutando pela reforma”, 

disse. Na quinta-feira (15), será a vez de o grupo de trabalho discutir boas práticas tributárias 

adotadas mundo afora. Serão ouvidos especialistas como Ricardo Varsano, do Fundo 

Monetário Internacional (FMI), e Francisco Gallardo, conselheiro de Finanças da Embaixada 

da Espanha. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Prefeitos apostam em aumento de arrecadação com reforma tributária 

Poder Executivo | 09/03/2023 – 09h37min 

 

A reforma tributária irá aumentar a arrecadação dos municípios e proporcionar uma 

distribuição mais igualitária dos recursos entre as prefeituras, avalia o presidente da 

Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski. Ele afirma que o apoio da 

entidade à proposta está condicionado a alguns pontos que foram apresentados ao governo 

– sendo que, segundo ele, praticamente todos já foram incorporados no último relatório da 

Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 11o. Esse modelo estabelece um Imposto sobre 

Valor Agregado (IVA) dual: um que reúne os impostos federais e outro que unifica o ICMS 

(estadual) e o ISS (municipal). Os novos tributos seriam chamados, respectivamente, de 

Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). “Vamos 

aguardar o conteúdo da proposta para dizer se vamos apoiar, mas estamos fazendo 

sugestões para tentar construir um apoio à reforma, porque a gente entende que ela é 

necessária e importante para a própria estrutura da gestão pública do Brasil. E, 

seguramente, vai haver aumento de arrecadação para os municípios”, afirma Ziulkoski. No 

ano passado, a arrecadação do ISS foi de R$ 101 bilhões. Ele está acompanhando de perto 

as tratativas da proposta. Só na terça (7), ele se reuniu com o secretário extraordinário para 

a reforma tributária, Bernard Appy; com o relator do grupo de trabalho da reforma na 

Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB); e com o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-

AL). Fonte: InfoMoney 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Para Davi Alcolumbre, governo não deve enviar nova proposta de reforma tributária 

Poder Legislativo | 09/03/2023 – 9h17min 

 

O senador Davi Alcolumbre (União-AP) foi reeleito presidente da Comissão de 

Constituição e Justiça (CCJ) na quarta-feira (8). Entre as prioridades do parlamentar para o 

novo mandato, está a reforma tributária. Alcolumbre avalia que o Poder Executivo não deve 
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enviar uma nova proposta sobre o tema, mas aproveitar as duas matérias em discussão na 

Câmara e no Senado. Para a oposição, segundo Sérgio Moro (União-PR), as prioridades na 

CCJ devem ser a prisão em segunda instância e o mandato de oito anos para ministros do 

Supremo Tribunal Federal. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Secretário defende regulamentação de cashback para pobres por lei 

Poder Executivo | 09/03/2023 – 08h24min 

 

Prevista nas duas propostas de reforma tributária que tramitam no Congresso, a 

instituição de um sistema de cashback (devolução) de impostos para os mais pobres deve 

ser regulamentada por lei complementar. A afirmação é do secretário especial do Ministério 

da Fazenda para a Reforma Tributária, Bernard Appy, que participou na quarta-feira (8) de 

audiência do grupo de trabalho da Câmara dos Deputados sobre o tema. Ele defendeu que o 

cashback seja instituído por proposta de emenda à Constituição (PEC), mas que o 

detalhamento seja feito posteriormente, por meio de lei complementar. Pelas propostas, a 

isenção de tributos sobre os produtos da cesta básica acabaria. Em troca, seria feita uma 

devolução dos tributos que incidem sobre esses bens a famílias inscritas no Cadastro Único 

de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Para o secretário, o modelo de 

cashback é eficiente na redistribuição de renda porque beneficia diretamente os mais 

pobres, enquanto o sistema atual de desoneração da cesta básica beneficia tanto 

contribuintes pobres quanto ricos. A decisão sobre como a devolução de recursos ocorreria, 

disse Appy, cabe aos políticos. Fonte: Jornal do Comércio 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Secretário da reforma tributária afirma que tratamento diferenciado para alguns 

setores eleva alíquota para os demais 

Poder Executivo | 08/03/2023 – 21h20min 

 

O secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard Appy, disse aos deputados 

do grupo de trabalho que analisa a proposta na Câmara que caso o Congresso decida dar 

um tratamento diferenciado a alguns setores em relação ao novo Imposto sobre Bens e 

Serviços (IBS), a alíquota terá de ser maior para os demais setores. A alíquota do IBS hoje 

poderia ser de 25% porque a ideia é manter a carga tributária sobre consumo. "Quanto mais 

exceção tiver, quanto mais setores favorecidos, maior terá de ser a alíquota para os demais 

setores para manter a carga tributária", alertou o Appy. Relatório elaborado na comissão 

mista da reforma tributária, que atuou até 2021, previu um tratamento temporário 

diferenciado para os setores agropecuário, de saúde, de educação e de transporte público. 

Appy disse, porém, que todos setores devem considerar que vão ganhar com a reforma 

porque ela tornará o sistema mais eficiente. Para ele, eventuais perdas seriam compensadas 

com maior crescimento. O secretário citou estudos que apontam aumentos do PIB de 12% a 

20%, em 15 anos, com a reforma. Perdas poderiam ocorrer porque com a alíquota única, 

setores com cadeias de produção longas, como a indústria, teriam mais créditos a receber 

de impostos pagos em fases anteriores, já que a reforma acaba com a cumulatividade dos 

impostos sobre o consumo. Já o setor de serviços, por exemplo, teria poucos créditos. Fonte: 

Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Appy: convergências em PECs da tributária são muito maiores do que divergências 

Poder Executivo | 08/03/2023 – 20h44min 

 

O secretário Extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard 

Appy, afirmou na quarta-feira (8), que as convergências entre as Propostas de Emenda à 
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Constituição (PECs) 45 e 110 são muito maiores que as divergências. A declaração foi feita 

em audiência pública no grupo de trabalho da reforma na Câmara dos Deputados. “As 

convergências são muito maiores que as divergências entre as PECs número 45 [em 

tramitação na Câmara] e número 110 [em tramitação no Senado Federal]. Nosso trabalho é 

dar apoio aos parlamentares para a construção da reforma tributária”, disse. Segundo Appy, 

a maior diferença entre as duas propostas é que a PEC nº 45 prevê a criação de um Imposto 

sobre Valor Agregado (IVA) que reúne cinco impostos (PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS) e a 

PEC nº 110 determina a criação de um IVA dual. “Para os contribuintes, é melhor que seja 

um único imposto, mas o grupo de trabalho vai decidir. Todos os países que têm IVA adotam 

tributação no destino do produto. As duas PECs têm travas que impedem aumento da carga 

tributária e tratam de casos em que se justifica tratamento diferenciado a setores”, disse. 
Fonte: InfoMoney 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Reunião pode cassar presidente do Sebrae 

Poder Executivo | 09/03/2023 – 12h27min 

 

Acontece na quinta-feira (9) em Brasília uma reunião que pode resultar na cassação 

de Carlos Melles da presidência do Sebrae. Ex-ministro de FHC, ele foi reconduzido ao 

cargo por Jair Bolsonaro em novembro. A estimativa é que o governo conta com oito votos 

dos 15 conselheiros, o que seria suficiente para afastar Melles. Já para derrubar toda a 

diretoria, é preciso ter aprovação de 11 conselheiros. Um dos impasses é a permanência da 

ex-deputada Margarete Coelho, ex-deputada pelo PP no Piauí, na diretoria financeira. Na 

quarta-feira (8), foi cancelada a reunião do Conselho do Sebrae que votaria a destituição dos 

diretores para abrigar indicados do governo Lula, como revelou Malu Gaspar. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Novo Conselhão do Governo Federal tem Facebook, Huawei,Totvs, iFood e Nubank 

Poder Executivo | 09/03/2023 

 

O governo federal vai recriar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 

(CDES), mais conhecido como ‘Conselhão’, que é uma estrutura de participação de 

entidades e empresas para aconselhar a Presidência da República. O novo Conselhão será 

maior, com 150 integrantes, dos quais alguns nomes já foram divulgados – e eles incluem, 

entre vários, TICs, mídias sociais e aplicativos. “Ainda estamos convidando pessoas que 

farão parte do Conselhão. Mas com muita satisfação quero adiantar mais alguns nomes 

aqui”, publicou o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, na véspera, em 

redes sociais, destacando a presença feminina na lista, em referencia ao Dia Internacional 

da Mulher. “A composição do Conselhão, com mais de 150 representantes da sociedade 

civil, terá inédita diversidade étnica e regional, com diferentes setores da sociedade”, 

adiantou o ministro. Entre os convidados, alguns atuam diretamente em telecomunicações, 

TI e internet. Caso do vice presidente da relações institucionais da Huawei, Atilio Rulli, do 

presidente da Totvs e da Brasscom, Laércio Cosentino, a fundadora do Nubank, Cristina 

Junqueira, o diretor da Meta (Facebook) no Brasil, Conrado Leister e o presidente do iFood, 

Fabricio Bloisi. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Desenho do real digital limita riscos de desintermediação, avalia Moody’s 

Mercado | 09/03/2023 – 15h10min 
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O modelo do piloto do real digital, a nova apresentação totalmente virtual da moeda 

brasileira, limita os riscos de desintermediação temidos pela comunidade internacional no 

desenvolvimento e implantação de moedas digitais de bancos centrais (CBDC, na sigla em 

inglês), avalia a Moody’s em relatório divulgado na quarta-feira (8). O desenho adotado pelo 

real digital prevê que a moeda será usada apenas para as operações no atacado, ou seja, 

entre as instituições reguladas pelo Banco Central e a própria autarquia. No varejo, o projeto 

prevê que serão usados tokens (representação digital de um ativo) de depósitos bancários. 

O usuário final, desse modo, irá lidar apenas com ativos digitais emitidos pelos próprios 

bancos, conhecidos como stablecoins. “Ao não permitir que clientes de varejo tenham 

acesso direto à CBDC, o Banco Central amortece o risco de saídas de depósitos dos bancos 

que poderiam reduzir a disponibilidade de financiamento para o sistema financeiro”, destaca 

a agência de classificação de risco. A Moody’s também lembrou que o real digital está sendo 

desenvolvido de um jeito diferente das propostas da União Europeia, do Reino Unido e da 

China, que preveem que o cidadão custodie suas próprias moedas digitais, “com maior risco 

de desintermediação” para os bancos. Fonte: InfoMoney 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Tebet diz que novo arcabouço fiscal vai agradar a todos, inclusive ao mercado 

Poder Executivo | 09/03/2023 – 14h59min 

 

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse na quinta-feira (9) 

que o arcabouço fiscal a ser apresentado pelo governo federal vai “agradar a todos, inclusive 

ao mercado”. Ela almoçou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para analisar o 

texto. A proposta, segundo a ministra, deve ser divulgada ainda neste mês. De acordo com 

Tebet, o texto atende aos dois lados. “Do lado da preocupação de zerar o déficit fiscal do 

Brasil, a preocupação de estabilizar a dívida/PIB, mas atendendo à determinação do 

presidente da República: não podemos descuidar dos investimentos necessários para o 

Brasil voltar a crescer”, considerou. “Do lado orçamentário e fiscal, saímos satisfeitos”, 

considerou a ministra aos jornalistas após o almoço. O texto, disse a ministra, será “relatado” 

por Haddad, que levará a proposta para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Fonte: Valor 

Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

País gerou 83.297 empregos formais em janeiro 

Poder Executivo | 09/03/2023 – 14h11min 

 

Dados do Cadastro-Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do 

Trabalho e Emprego (Novo Caged) demonstram que em janeiro o país gerou 83.297 postos 

de trabalho com carteira assinada, resultante de 1.874.226 admissões e 1.790.929 

desligamentos no mês, tendo saldo positivo em dezesseis das vinte e sete unidades da 

federação e em quatro dos cinco grandes grupos de atividade econômica. Com isso, o 

estoque recuperado de empregos formais alcançou 42.527.722 postos de trabalho. Dos 

postos de trabalho gerados, 66.849 podem ser considerados típicos e 16.448 não típicos. Os 

dados foram divulgados na quinta-feira (09) pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz 

Marinho, durante coletiva no ministério do Trabalho em Brasília. O maior crescimento do 

emprego formal ocorreu no setor de Serviços, que teve um saldo de 40.686 postos formais 

de trabalho, com destaque para o setor da Administração Pública, Defesa e Seguridade 

social, Educação, Saúde Humana e Serviços Sociais, que apresentou o maior saldo 

(+19.463). Em seguida veio a Construção Civil, com saldo positivo de 38.695 postos formais 

de trabalho e a Indústria, que teve saldo positivo de 34.023 postos no mês, com destaque 

para os setores de Processamento industrial do fumo (1.805), Fabricação de peças e 

acessórios para veículos automotores não especificados (1.443) e fabricação de calçados de 
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couro (1.433). Fonte: ASCOM MTP 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Micro e pequenas empresas otimistas com aumento de demanda nos próximos 3 

meses 

Mercado | 09/03/2023 – 12h05min 

 

Mesmo com cenário de economia fria, os donos de pequenos negócios estão mais 

otimistas em relação aos próximos meses. Acreditam em uma reação da demanda nos 

próximos três meses, mas ainda estão inseguros no horizonte de seis meses. O Índice de 

Expectativas das MPE (IE-MPE) subiu 1,8 ponto, para 84,8 pontos, influenciado por uma 

perspectiva mais otimista sobre a demanda nos próximos meses. O índice que mede a 

demanda prevista empresarial cresceu 2,7 pontos, para 83,7 pontos. A Sondagem das Micro 

e Pequenas Empresas é feita pelo Sebrae e pela Fundação Getulio Vargas (FGV). A 

confiança também voltou a crescer em fevereiro, após cinco meses de queda. O Índice de 

Confiança das MPE (IC-MPE) avançou 3,8 pontos, passando de 84,6 pontos, em janeiro, 

para 88,4 pontos no segundo mês do ano. O índice volta a mesma percepção de novembro 

do ano passado (87,5 pontos). O crescimento do índice foi influenciado pelo avanço da 

confiança de Indústria, Comércio e Serviços. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Queda da atividade no 4º trimestre foi generalizada entre as regiões do País, diz BC 

Poder Executivo | 09/03/2023 – 11h39min 

 

A contração da economia brasileira no quarto trimestre de 2022 foi disseminada 

entre todas as regiões do País ante o período de julho a setembro, conforme o Boletim 

Regional divulgado na quinta-feira (9) pelo Banco Central, “corroborando a desaceleração 

em curso da atividade econômica”, avaliou a autarquia. No ano passado, contudo, houve 

crescimento generalizado. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), que 

mede o ritmo da economia em todo o Brasil, caiu 1,46% entre outubro e dezembro, na 

margem. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Produto Interno Bruto 

(PIB) recuou 0,2% no quarto trimestre. Os dados do Boletim Regional mostram que a queda 

mais forte foi verificada no Centro-Oeste, de 3,9% ante o terceiro trimestre. O desempenho 

negativo foi seguido pela região Norte (-2,9%), Sul (-1,6%), Nordeste (-1,2%) e Sudeste (-

0,4%). Fonte: InfoMoney 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Setor industrial conta com o apoio de 81% das startups do país 

Mercado | 08/03/2023 

 

O ano de 2022 foi marcado pelo crescimento do uso da Open Innovation – Inovação 

Aberta, em tradução livre – processo conhecido pela inovação das grandes empresas. 

Diante deste cenário, a Associação Brasileira de Startups (Abstartups), em parceria com a 

Platt, plataforma de inovação aberta para indústrias desenvolvida pela Timenow, lança um 

estudo inédito sobre as Indtechs. O levantamento revelou um cenário de crescimento, com 

potencial claro de atração de investimentos. Ao todo, foram mapeadas 51 Indtechs no Brasil, 

sendo que 42% das startups que podem contribuir com o setor da indústria já receberam 

investimentos. Desse porcentual, 70% tiveram sua última captação após 2020. Além disso, 

27% delas foram criadas há aproximadamente cinco anos e 24% há dois anos, refletindo a 

realidade de algumas empresas que precisaram se reinventar de forma rápida durante a 

pandemia e adotaram soluções tecnológicas para manter o ritmo de crescimento. Fonte: TI Inside 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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EDUCAÇÃO 

 

A pedido da OAB, MEC renova suspensão de análise para cursos de direito em EAD 

Poder Executivo | 09/03/2023 – 14h53min 

 

Atendendo a pedido do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB), o Ministério da Educação (MEC) determinou o sobrestamento dos processos de 

autorização, reconhecimento e renovação de cursos de graduação em direito, na modalidade 

à distância (EAD). A portaria, publicada no Diário Oficial na quinta-feira (9/3), inclui outras 

áreas do conhecimento e recria o grupo de trabalho para apresentar subsídios com vistas ao 

aperfeiçoamento da regulamentação do EAD nessas áreas. “Solicitamos ao MEC a 

ampliação do prazo de suspensão de novas aprovações para que possamos encaminhar um 

bom termo à questão. A Ordem tem uma posição institucional de zelar pelo ensino do direito 

e a precariedade de vários cursos significa uma preocupação antiga, de não legar à 

sociedade profissionais mal formados”, destaca o presidente da OAB Nacional, Beto 

Simonetti. Em 8 de fevereiro, Simonetti se encontrou com o ministro da Educação, Camilo 

Santana, para discutir a qualificação do ensino jurídico, quando houve a solicitação para que 

o sobrestamento, iniciado em setembro do ano passado, fosse mantido. O grupo de trabalho 

recriado terá 270 dias para apresentar conclusões, sem vinculação a decisão posterior do 

ministério sobre o tema. O prazo poderá ser prorrogado por igual período. Além do Conselho 

Federal da OAB, o próprio MEC e autarquias ligadas ao ministério indicarão representantes 

para compor o colegiado, e também os Conselhos Nacionais de Saúde, Odontologia, 

Psicologia e Enfermagem. Fonte: OAB 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Após críticas, MEC abre consulta pública para avaliar e reestruturar Novo Ensino 

Médio 

Poder Executivo | 09/03/2023 – 01h36min 

 

O Ministério da Educação (MEC) instituiu, na quinta-feira (9), uma consulta pública 

para avaliar e reestruturar o Novo Ensino Médio — modelo aprovado em 2017 e 

implementado gradualmente em todas as escolas públicas e particulares desde 2022. Em 

resumo, ele aumenta a carga horária dos colégios, muda a distribuição de disciplinas no 

currículo e possibilita que os alunos escolham em quais áreas vão se aprofundar. São 

mudanças que, embora tenham pontos positivos, vêm enfrentando críticas pela maneira 

como estão sendo implementadas no dia a dia dos estudantes. Diante disso, neste início do 

novo governo, o MEC decidiu ouvir a sociedade civil, a comunidade escolar, equipes 

técnicas dos sistemas de ensino, pesquisadores e especialistas em educação para debater a 

necessidade de reformular o Novo Ensino Médio. Haverá audiências públicas, oficinas de 

trabalho, seminários e pesquisas nacionais. Em Brasília, após um evento na quinta-feira (9), 

o ministro Camilo Santana mencionou o problema dos itinerários formativos — são as áreas 

de conhecimento "eletivas" que as redes de ensino ofertam aos alunos. Uma escola de 

grande porte tende a oferecer um "cardápio" maior de opções para os seus estudantes do 

que um colégio pequeno, de município mais pobre. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Alckmin defende federação do PSB com PDT e Solidariedade 

Poder Executivo | 09/03/2023 – 15h35min 

 

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) defendeu na quinta-feira a construção de 
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uma federação do seu partido com o PDT e o Solidariedade. “Acho importante. São três 

partidos que têm proximidade de identidade social e compromisso com o desenvolvimento 

do Brasil”, afirmou. O vice-presidente disse desejar que a federação já seja formada para as 

eleições municipais de 2024. A Executiva Nacional do PSB se reuniu na tarde de quinta-

feira. O partido deve dar aval em instantes após votação para que o presidente da sigla, 

Carlos Siqueira, continue negociando uma federação com PDT e Solidariedade. A federação 

partidária, aprovada pelo Congresso em 2021, permite a união de dois ou mais partidos nas 

eleições. O modelo passou a ser uma alternativa às coligações, que deixaram de existir nas 

eleições proporcionais (para vereadores, deputados estaduais e federais). Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Líderes do Senado cobram retomada das comissões de MPs 

Poder Legislativo | 09/03/2023 – 14h51min 

 

Líderes do Senado cobraram em reunião na 5ª feira (9) com o presidente da Casa, 

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a retomada das comissões mistas do Congresso que analisam 

MPs (medidas provisórias) do governo federal. A Constituição determina que toda MP seja 

analisada por uma comissão com deputados e senadores. Durante a pandemia, o 

Congresso passou a enviar os textos direto aos plenários das Casas. O Senado já aprovou a 

volta do trâmite regular, mas o ato conjunto só terá validade com aprovação também da 

Câmara. Na 5ª feira (9), Pacheco conversará mais uma vez com o presidente da Câmara, 

Arthur Lira (PP-AL), em busca de um acordo. Uma possibilidade é estabelecer uma linha de 

corte em 1º de março. As MPs publicadas antes dessa data seriam votadas no regime 

expresso. Aquelas assinadas dali em diante passariam por comissões mistas. Ainda que 

seja um comando constitucional, Lira resiste a assinar o ato pelo retorno das comissões. O 

rito adotado na pandemia deu a ele mais poder sobre as medidas provisórias e, 

consequentemente, sobre o governo. Com o início da tramitação no plenário da Câmara, 

cabe a Lira decidir quando e com que texto pautá-las para votação. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Randolfe reforça fala de Lira e diz que governo ainda não tem base sólida na Câmara 

Poder Legislativo | 09/03/2023 – 14h36min 

 

Líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) disse 

concordar com a avaliação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), de 

que o governo ainda não tem base sólida para garantir a aprovação de propostas prioritárias. 

“Ele [Lira] está certo. Nós não temos ainda. Não temos número constitucional na Câmara, 

temos no Senado. Queremos alcançar essa maioria constitucional. No Senado, houve um 

teste de base, e nós consolidamos nossa base em 49 [com a eleição de Rodrigo Pacheco]”, 

disse. “Acho que pode chegar a 55 senadores. Na Câmara, não. Nós temos agora é que dar 

o passo adiante e consolidar base”. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Novo arcabouço fiscal será apresentado a Lula na próxima semana, diz líder do 

governo 

Poder Legislativo | 09/03/2023 – 14h17min 

 

Líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) 

afirmou, após participar da reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o 

núcleo político do governo no Palácio do Planalto, que a equipe econômica deve entregar ao 

presidente na próxima semana o desenho final do novo arcabouço fiscal. Caso Lula dê seu 

aval à proposta, esta deve ser encaminhada ao Congresso até o fim do mês, muito 

possivelmente coincidindo com o período em que Lula viajará à China. “Arcabouço fiscal [a 
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equipe econômica] deve encaminhar ao presidente Lula na semana que vem. O presidente 

chancelando, concordando com o arcabouço apresentado, deve reunir com líderes e em 

seguida apresentar a proposta ao Congresso”, afirmou Randolfe. “É capaz de ser 

apresentado [o arcabouço] quando o presidente estiver indo para a China”. A reunião, 

segundo Randolfe, foi para fazer um balanço dos pouco mais de 60 dias de governo até 

aqui. Ele pontuou que a perspectiva é que o programa Desenrola seja apresentado em abril. 

Estiveram presentes no encontro, além de Lula e Randolfe, o vice-presidente e ministro 

Geraldo Alckmin (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), os ministros Fernando 

Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil), Márcio Macedo (Secretaria-Geral), Alexandre 

Padilha (Secretaria de Relações Institucionais), Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação 

Social), o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), o líder na Câmara dos 

Deputados, José Guimarães (PT-CE), e o chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da 

República, Marco Aurélio Santana Ribeiro. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Oposição pede a Pacheco criação de ao menos três novas comissões permanentes no 

Senado 

Poder Legislativo | 09/03/2023 – 12h35min 

 

Sem o comando de nenhuma comissão, o bloco de oposição, formado por PL, PP, 

Republicanos e Novo enviou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MT), uma 

proposta de criação de pelo menos três novos colegiados permanentes na Casa. A sugestão 

foi enviada à presidência do Senado há três semanas e tem como objetivo contemplar 

parlamentares do bloco de oposição com o comando dos três colegiados. Atualmente são 14 

colegiados permanentes. Segundo o líder do PL, Carlos Portinho, o Senado deve seguir o 

exemplo da Câmara dos Deputados, que criou cinco novas comissões – são 30 ao todo. "A 

Proposta está na mesa do Pacheco há três semanas. Na reunião de líderes houve uma 

pequena sinalização, mas nada concreto. É uma questão de disposição, a Câmara criou 

novas comissões", afirmou o senador. Pacheco afirmou que vai avaliar a proposta dos 

senadores oposicionistas. "Há essa pretensão, mas por hora nós não decidimos isso ainda. 

Vamos fazer essa avaliação", disse o presidente. Caso não sejam contemplados, 

parlamentares do bloco de oposição se organizam para levar a questão ao Supremo Tribunal 

Federal (STF) com o argumento de que o critério constitucional de proporcionalidade não foi 

respeitado. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Oposição protesta contra a exclusão das presidências das comissões 

Poder Legislativo | 09/03/2023 – 9h34min 

 

A oposição protestou contra a exclusão das presidências de 13 comissões 

permanentes instaladas na quarta-feira (8). O líder do PL, Carlos Portinho (RJ), declarou 

que, pelo critério do tamanho dos blocos, o PL, PP, Republicanos e Novo teriam o comando 

de três colegiados. Mas o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), argumentou 

que a distribuição dos cargos foi feita com base na proporcionalidade partidária e nos 

acordos firmados na eleição para a Mesa do Senado. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Piora o clima para formação de federação União Brasil-PP 

Poder Legislativo | 09/03/2023 – 05h 

 

Divergências internas dentro do União Brasil e impasses regionais estão azedando 

as negociações sobre a federação do partido com o PP. Os últimos dias foram marcados por 

longas reuniões tanto por quem é entusiasta do casamento entre as legendas quanto por 
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quem resiste ao movimento. O calendário apertado contribui para o sentimento de que as 

siglas caminharão separadas nos próximos anos. Uma decisão concreta, porém, deve ficar 

apenas para a próxima semana. Presidente nacional do União, o deputado Luciano Bivar 

(PE) é um dos principais nomes da ala que resiste à federação com o PP. Um dos fatores 

que contribui para a resistência do pernambucano é que ele perderia protagonismo, já que 

não ficaria à frente do grupo. Na outra ponta, o líder do União na Casa, Elmar Nascimento 

(BA), tem articulado para que a federação saia do papel. Além do fortalecimento da bancada, 

com a garantia de espaços de destaque no Legislativo, o movimento teria potencial de 

antecipar um eventual favoritismo do baiano para a corrida pelo comando da Câmara em 

2025. Nos bastidores, parlamentares do União admitem que, apesar de enxergarem 

vantagens na federação com o PP, o cenário de que o partido “teria muito a perder” em 

alguns estados caso o casamento fosse adiante implodiu o entusiasmo da maioria com a 

composição com a legenda de Arthur Lira (PP-AL). Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Senado define composição das comissões permanentes 

Poder Legislativo | 08/03/2023 – 19h41min 

 

O Senado Federal elegeu, na quarta-feira (8), os indicados pelas lideranças dos 

blocos partidários para assumir a presidência e a vice-presidência das comissões 

permanentes da Casa para o biênio 2023-24. A Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania (CCJ), considerada a mais importante da Casa, será ocupada pelo senador Davi 

Alcolumbre (União-AP). Com o novo desenho do Senado, PSD e MDB ficaram com 3 

comissões: Assuntos Econômicos (CAE); Educação, Cultura e Esporte (CE) e Meio 

Ambiente (CMA) estarão sob o comando do PSD. Já o MDB conduzirá os trabalhos da 

Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR), da Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa Nacional (CRE) e da Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI). O PT 

vai comandar as Comissões de Assuntos Sociais (CAS) e Direitos Humanos (CDH). União 

Brasil também terá 2 comissões: Comissão de Agricultura (CRA) e Comissão de 

Constituição e Justiça (CCJ). Podemos, PDT e PSB terão uma comissão cada e ainda falta 

definir a liderança da Comissão Senado do Futuro (CSF). Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

RELAÇÕES EXTERIORES 

 

Dilma se reúne com ministros dos Brics em processo para assumir presidência de 

banco 

Poder Executivo | 08/03/2023 – 20h49min 

 

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) fez reuniões virtuais com ministros de Finanças 

dos países dos Brics (bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). As 

sabatinas com as autoridades estrangeiras fazem parte do processo de nomeação da ex-

mandatária para a presidência do NDB (Novo Banco de Desenvolvimento), instituição 

financeira criada pelo grupo. Os ministros de Finanças e pastas equivalentes dos Brics —

entre eles o brasileiro Fernando Haddad (Fazenda)— fazem parte do Conselho de 

Governadores do NDB, a mais alta instância decisória do banco e colegiado responsável 

pela designação do presidente da instituição. Ao assumir a presidência do NDB, Dilma 

deverá receber um salário superior a US$ 50 mil mensais (equivalente a R$ 257 mil), de 

acordo com pessoas com conhecimento das negociações. O NDB é presidido de forma 

rotativa pelos países dos Brics, e o mandato do Brasil vai até 2025. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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