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Registro de voos no papel é coisa do passado: o Diário de Bordo Eletrônico chegou para 

ficar 

REFORMA TRIBUTÁRIA 

Reforma tributária elevará PIB potencial em 10%, no mínimo, ao longo da década, diz 

Appy 

Reforma de tributo para estados e municípios deve começar a valer em 2027, projeta 

Appy 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

Rui Costa diz que ‘Brasil está ansioso’ por queda da taxa de juros 

Expansão do BNDES pode elevar juro neutro a 6% ao ano, calcula economista 

Inflação do início de 2023 está dentro do padrão histórico, diz IBGE 

Juro da linha de capital de giro é o maior desde novembro de 2017, diz Anefac 

Inflação de serviços acelera para 1,41% em fevereiro, maior taxa mensal desde 2012 

Inflação em fevereiro foi de 0,84% e em 12 meses acumula 5,60% 

Juro elevado “sacrifica” população de baixa renda, diz Marinho 

Simone Tebet diz que novo arcabouço fiscal garante investimentos 

EDUCAÇÃO 

Governo cria grupo de trabalho para mudanças no Fundeb 

MEC vai estudar oferta de cursos EAD 

JUDICIÁRIO 

Aras muda de lado, se alinha ao governo Lula e defende indicação de políticos nas estatais 

STF retoma julgamento bilionário sobre multa de 50% aplicada pelo Fisco 

STF: relator quer flexibilizar indicação de diretores para estatais 

Integrantes da magistratura do trabalho participam de evento sobre pesquisa judiciária 

ORÇAMENTO 

Haddad: Arcabouço fiscal tem regra simples e dinâmica própria 

POLÍTICA 

União reconhece ser governo ao defender Juscelino, diz senador Humberto Costa 

Relator do Orçamento vai presidir comissão turbinada com R$ 6,5 bilhões em emendas 
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Nova bancada evangélica no Senado supera estimativa e tem quinze integrantes 

PL vê Bolsonaro perto de ficar inelegível e aposta em Michelle apesar de joias 

Líder do governo concorda com Lira e diz a petistas que Planalto não tem apoio para PEC 

Fazenda prepara série de reuniões com parlamentares para estreitar diálogo com base 

aliada no Congresso 

Sem acordo na divisão de comandos, Lira define vagas em comissões 

RELAÇÕES EXTERIORES 

Brasil convida Paraguai e Uruguai a integrarem G20 de forma temporária, anuncia 

Itamaraty 

Banco dos Brics inicia troca de comando de Troyjo para Dilma 

Dilma e Lula discutem nome de Alckmin para conselho do banco dos Brics 

 

 

DESTAQUES 

 

Discutir incentivos e desonerações para o setor de serviços de forma ampla ‘não faz 

sentido’, diz Appy 

Poder Executivo | 10/03/2023 – 12h55min 

 

O secretário extraordinário da reforma tributária no Ministério da Fazenda, Bernard 

Appy, afirmou na sexta-feira (10) que debater incentivos e desonerações para o setor de 

serviços de forma ampla “não faz sentido”. “Tratamento diferenciado para o setor de serviços 

é uma decisão do parlamento, mas é preciso tomar muito cuidado. Um dos objetivos do novo 

modelo é reduzir o custo líquido para o tomador de serviços e para o consumidor”, disse. 

“Então, é óbvio que terão algumas questões [de incentivos e desonerações] nos setores de 

saúde e educação, mas discutir isso para todo o setor de serviços de forma ampla não faz 

sentido algum”, afirmou Appy. O secretário foi questionado sobre incentivos ao setor por 

empresários durante um evento sobre o tema, promovido pela Câmara Americana de 

Comércio para o Brasil (Amcham) na sexta-feira (10). Apesar de Appy já ter defendido que o 

ideal seria um modelo com o “mínimo possível de exceções” ao novo imposto sobre o 

consumo, o tema ainda é tido como sensível entre empresários. As exceções são os 

benefícios fiscais concedidos a setores e segmentos da sociedade. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

União e Estados fecham acordo de R$ 26,9 bi para reposição de perdas com ICMS 

Poder Executivo | 10/03/2023 – 14h19min 

 

União e Estados chegaram a um entendimento no valor de R$ 26,9 bilhões, para 

repor perdas de arrecadação do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS) sofridas pelos Estados em função da desoneração de combustíveis feita no ano 

passado, disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O acordo foi antecipado na sexta-

feira pelo Valor. O entendimento será levado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao 

Supremo Tribunal Federal (STF) para ser formalizado. Variava de R$ 18 bilhões e R$ 45 

bilhões a conta das perdas nesse litígio entre os governos federal e estaduais. “Os números 

discrepavam muito”, comentou, referindo-se aos dados apurados pelo Tesouro Nacional e as 
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perdas estimadas pelos Estados, que segundo avaliou eram mais embasados. Ele comentou 

que o Supremo Tribunal Federal (STF) havia dado prazo de 120 dias para um entendimento 

“sobre litígio entre governo Bolsonaro e governadores em relação ao ICMS sobre 

combustíveis”. “Tive a boa vontade do governador [do Piauí] Rafael Fonteles e outros 

governadores, o mais alto nível de diálogo”, disse o ministro. Ele acrescentou que “cada 

Estado e o DF tem seu ponto de vista” e que “um acordo nunca é satisfatório para ninguém, 

é técnico”. Parte dos R$ 26,9 bilhões já foi compensada, disse Haddad. Alguns Estados 

haviam obtido liminares para fazer a compensação. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Comissão do Senado discutirá alterar lei para trabalho em apps 

Poder Legislativo | 10/03/2023 – 15h12min 

 

O senador Humberto Costa (PT-PE) disse que suas prioridades no comando da CAS 

(Comissão de Assuntos Sociais) será discutir a reestruturação do SUS (Sistema Único de 

Saúde), a atualização do Bolsa Família e a remodelação da legislação trabalhista. Ele citou o 

trabalho intermitente e por aplicativos como prioridade. “Haverá ideias de projetos de 

mudanças na legislação, particularmente naquilo que diz respeito ao trabalho intermitente, 

ao trabalho por aplicativos. Certamente é do interesse do governo promover uma mudança 

da legislação nessa área”, declarou em entrevista ao Poder360 na quinta-feira (9). Fonte: Poder 

360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Conselho Diretor aprova consulta sobre prazo de descumprimento de editais de 

licitação 

Poder Executivo | 09/03/2023 – 17h51min 

 

Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou, em 

reunião deliberativa na quinta-feira (9/3), Consulta Pública, por 45 dias, da metodologia de 

cálculo do valor base de sanções de multa relativas ao descumprimento de compromissos 

de abrangências de editais de licitação. A proposta se aplica tanto ao Edital do 5G quanto a 

editais anteriores e subsequentes. A fórmula de cálculo em si não inova em relação à 

metodologia anteriormente vigente, que considera o valor de garantia do lote. No entanto, 

inova em relação ao tempo máximo de atraso, com base em estudos promovidos pela área 

técnica, passando de 1.095 para 548 dias para os Editais do 5G e subsequentes. A proposta 

também dá cumprimento a Despacho Ordinatório do Conselho Diretor no sentido de prever 

conceito para o termo “número significativo de usuários”, previsto no art. 9º, §3º, IV, do 

Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas (Rasa). Fonte: ASCOM Anatel 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Conselho Diretor aprova revisão pontual do RQUAL 

Poder Executivo | 09/03/2023 – 17h44min 

 

Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou, em 

reunião deliberativa na quinta-feira (9/3), revisão pontual do Regulamento de Qualidade dos 

Serviços de Telecomunicações (RQUAL), aprovado pela Resolução nº 717, de 23 de 

dezembro de 2019. A ação encontra-se descrita no item 8 da Agenda Regulatória do biênio 

2023-2024 e teve por intuito alinhar e uniformizar o prazo de disponibilização de dados de 

acesso à Entidade de Suporte a Aferição da Qualidade (ESAQ), com a sistemática dos 

prazos de coleta de dados da Anatel, regulamentados pela Resolução nº 712, de 2019, que 

aprovou o Regulamento para Coleta de Dados Setoriais. Assim, o prazo em questão passará 

a constar do Manual Operacional previsto no RQUAL e será decidido no âmbito do Grupo 

Técnico de Qualidade. Fonte: ASCOM Anatel 
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Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Secretário de Desenvolvimento Econômico Adjunto do RS participa do IX Fórum 

Regional sobre a “Infraestrutura da Internet no RS” 

Poder Executivo | 10/03/2023 – 12h18min 

 

Representando o titular da pasta, Ernani Polo, o secretário de Desenvolvimento 

Econômico Adjunto do Rio Grande do Sul, Derly Fialho, participou na sexta-feira (10), do IX 

Fórum Regional sobre os Pontos de Troca de Tráfego de Internet no Brasil, que ocorreu no 

auditório do prédio 09 na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). O 

evento é promovido pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), que 

reúne provedores, órgãos públicos, entidades acadêmicas, associações, entre outros 

importantes atores envolvidos com a internet. A finalidade do evento é incentivar o diálogo 

sobre a infraestrutura da rede em diferentes localidades do país. Na ocasião, o secretário 

adjunto participou também de um debate sobre o tema “Infraestrutura da Internet no RS”, 

foram discutidos assuntos sobre os desafios do Estado perante a internet e como buscar 

estratégias para promover o desenvolvimento da internet em cada local. Fonte: Governo do Estado 

do RS 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Mapa e MCom trabalham para levar mais conectividade ao campo 

Poder Executivo | 09/03/2023 – 20h 

 

Para levar conectividade ao campo, os ministérios da Agricultura e Pecuária (Mapa) 

e das Comunicações (MCom) trabalharão em conjunto para que o as áreas rurais sejam, 

prioritariamente, atendidas pelo Plano Nacional de Inclusão Digital, por meio do Fundo de 

Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust), que será utilizado pela primeira 

vez neste ano. Em reunião na sede do Mapa, na quinta-feira (9), o ministro da Agricultura e 

Pecuária, Carlos Fávaro, e o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, falaram sobre as 

propostas para levar o acesso à internet aos cerca de 25 milhões de brasileiros que ainda 

não contam com nenhum tipo de conectividade, presentes, majoritariamente, nas áreas 

rurais do país. Desta forma, a conectividade do agro é um dos principais focos do projeto, de 

acordo com o ministro das Comunicações. “Além de promover dignidade e um salto na 

qualidade de vida das trabalhadoras e trabalhadores do campo, o acesso à internet traz 

ganhos substanciais para o nosso agronegócio. Com a agricultura de precisão, utilizando a 

alta tecnologia, conseguimos produzir mais e melhor, de maneira sustentável, impactando 

diretamente no valor bruto da produção”, explicou Fávaro. A proposta do Ministério das 

Comunicações é de que o edital para a extensão da conectividade rural por meio dos 

recursos do Fust seja lançado em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) já nas próximas semanas. Fonte: ASCOM MAPA 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Como é a vida dos brasileiros que usam a Starlink, a ‘internet de Elon Musk’ 

Mercado | 10/03/2023 – 10h 

 

Em 2017, o consultor Arthur Cursino trocou São Paulo por Tapiraí (SP), município na 

região de Sorocaba. A busca pela vida tranquila, porém, não lhe permitia ter uma conexão 

de internet de qualidade, fazendo Cursino depender dos limites de velocidade e planos de 

dados de uma conexão 4G. Em setembro de 2022, porém, a vida mudou quando ele passou 

a usar a Starlink, serviço de internet via satélite de Elon Musk. Ele não está sozinho: 

disponível há pouco mais de um ano no Brasil, a Starlink tem angariado clientes pelo País, 
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especialmente em áreas rurais ou remotas, onde a fibra ótica não chega e o 5G é uma 

miragem. No caso de Arthur, o salto foi significativo: “Com a Starlink, eu consigo velocidade 

de 150 Mpbs (megabits por segundo) a 300 Mpbs. No 4G, era 10 vezes menos. Dava para 

tocar a vida, mas se eu fazia videochamadas, meu filho não podia ver YouTube ao mesmo 

tempo”, conta. Isso tem preço: quando a Starlink chegou ao Brasil, era preciso pagar cerca 

de R$ 5 mil pela antena (sem parcelamento!) e mensalidade de R$ 500. Hoje, os valores 

estão em R$ 3,2 mil e R$ 295, respectivamente. Ainda assim, é um valor competitivo para 

quem precisa de conexão rural: na região de Arthur, por exemplo, o plano mais barato da 

principal empresa de internet via satélite do País, a Hughes, sai por R$ 189 mensais. O 

serviço, porém, tem limitação de franquia de dados (20 GB) e velocidade máxima de 10 

Mpbs, bem inferior à de Musk. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Prefeitura de SP lança MobizapSP para concorrer com Uber e 99 

Poder Executivo | 10/03/2023 – 09h32min 

 

A prefeitura de São Paulo lançou na quinta-feira (9) um aplicativo de transporte 

individual para concorrer com o Uber e o 99. Administrado pela gestão municipal, o 

MobizapSP promete entregar “maior remuneração aos motoristas parceiros” e “preço justo” 

aos passageiros. Disponível para Android e iOS, o app foi liberado apenas para motoristas 

até o momento. Os interessados devem baixar e se cadastrar no sistema. Depois de reunir 

um número mínimo de profissionais para iniciar a operação, o aplicativo deve ser 

disponibilizado para os passageiros. A data de lançamento não foi divulgada. A vantagem 

para os passageiros será o preço das corridas no horário de pico. A prefeitura não informou 

o valor da corrida por quilômetro, mas adiantou que o MobizapSP não terá tarifa dinâmica – 

flutuação de preços conforme a oferta de motoristas e demanda por corridas. O aplicativo 

será voltado apenas para as viagens que tenham como partida endereços na cidade de São 

Paulo. O destino final poderá ser outras cidades. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

OpenRAN@Brasil realiza webinar de apresentação 

Mercado | 10/03/2023  

 

O programa OpenRAN@Brasil vai realizar um webinar no dia 20 de março (segunda-

feira), de 14 às 16h (horário de Brasília). O evento tem o objetivo de apresentar o programa 

para os proponentes da Chamada Pública e ocorrerá na sala virtual OpenRAN da plataforma 

Conferência Web. Acesse o link de transmissão. Além da introdução ao programa e 

apresentação da chamada pública, a conferência também vai apresentar a arquitetura do 

Testbed OpenRAN@Brasil. Para entrar em contato com o programa para esclarecer dúvidas 

sobre a Chamada e assuntos correlatos, o e-mail é edital@openranbrasil.org.br. Fonte: RNP 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Transformação digital: empresas admitem projetos apenas no papel e falta de dinheiro 

Mercado | 10/03/2023  

 

Mais da metade - 56% - dos 1000 CIOs (gestores de tecnologia) ouvidos no mundo 

em pesquisa da provedora global de produtos e serviços de software empresarial, Rimini 

Street - assume não ter um projeto de transformação digital. OUtros 77% admitem que estão 

apenas na fase de planejamento dos projetos e 56% atualmente não possuem um projeto de 

transformação digital. Outros 47% acham que o aumento do custo de vida levou à 

incapacidade de atender às expectativas salariais de funcionários novos e atuais e, como 

não poderia deixar de ser, 67% desejam reduzir os custos de suporte de aplicações 

corporativas legadas. O levantamento, “IT Leaders: The Future Outlook Report 2023”, mostra 
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ainda que a maioria dos líderes de TI querem a transformação digital, mas há sentimentos 

contraditórios devido à escassez de orçamento, mão de obra e habilidades da equipe de TI. 

Há também uma ponderação de possíveis riscos de segurança e implementação associados 

à adoção de tais projetos, conforme observado por 43% dos entrevistados. Fonte: TI Inside 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Anatel e Ancine firmam Acordo de Cooperação Técnica 

Poder Executivo | 09/03/2023 – 09h13min 

 

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a Agência Nacional do Cinema 

(Ancine) assinaram na quarta-feira, 8 de março, um Acordo de Cooperação Técnica com 

vistas à realização de ações conjuntas ou de apoio mútuo, bem como atividades 

complementares, mediante a promoção do intercâmbio de dados, experiências, informações 

e tecnologias. O conselheiro Moisés Moreira, como patrono do tema na Anatel, ressaltou que 

a assinatura deste ACT “constitui um passo adicional ao Plano de Ação para Combate ao 

Uso de Decodificadores Clandestinos do SeAC, pois permite às duas agências avançarem 

nas medidas a serem tomadas sobre a pirataria praticada na internet e por outros meios”. O 

novo Acordo – assinado pelo presidente da Anatel, Carlos Manuel Baigorri, pelo conselheiro 

Moisés Moreira, pelo diretor-presidente da Ancine, Alex Braga, e pelo diretor da Ancine 

Tiago Mafra – tem vigência de 24 meses e prevê a expansão da parceria, mediante a 

capacitação de seus servidores e aprofundamento da discussão de temas afetos aos 

mercados regulados pelas duas agências, com vistas, principalmente, ao combate à 

pirataria. Fonte: ASCOM Anatel 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ambiental Ceará mapeia estações de tratamento de esgoto com drone e tecnologia 3D 

Mercado | 09/03/2023  

 

Cerca de 5 mil ativos e mais de 100 plantas das Estações de Tratamento de Esgoto 

(ETEs) do Ceará estão sendo mapeados e catalogados com o uso de drones, GPS e 

câmeras 360º. A tecnologia utilizada pela Ambiental Ceará, por meio do programa Infra 

Inteligente, da Aegea Saneamento, acelera os processos do período de operação assistida 

da Parceria Público-Privada (PPP) de saneamento básico. A expectativa é antecipar o início 

das obras nas 17 cidades das regiões metropolitanas de Fortaleza e do Cariri. O programa 

Infra Inteligente é uma iniciativa da Aegea, empresa líder em saneamento privado no País. 

"Essa ferramenta proporciona uma análise muito detalhada, utilizando o que se tem de 

melhor na tecnologia para mapeamento dos equipamentos operacionais, civis e 

eletromecânicos, com utilização de drones, topografia de precisão e mapeamento digital de 

pontos, em que é possível identificar do macro até o micro", afirma Fernando Lima, diretor 

executivo da Ambiental Ceará. Fonte: TI Inside 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Nova solução da Embratel busca simplificar a jornada dos dados e gerar insights para 

negócios 

Poder Executivo | 09/03/2023  

 

A Embratel anuncia o lançamento do LakeIT, solução indicada para organizações de 

todos os segmentos que buscam simplificar e estruturar a jornada dos dados de seus 

negócios. O novo serviço da Embratel apoia na tomada de decisões, gerando mais 

inteligência e eficiência aos processos. A solução é uma plataforma de Big Data com alta 

capacidade de processamento, capaz de integrar os ecossistemas analíticos das empresas 

a Nuvens Públicas, Privadas ou Híbridas. Já que o volume de dados coletados pelas 

empresas está cada vez maior, conseguir identificar o que realmente é relevante aos 
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negócios é um grande desafio. A partir de informações corretas, com análise e cruzamento 

de diferentes fontes de dados de forma estruturada, é possível ter os insights que são 

fundamentais para a tomada de decisão nos negócios. Com alta disponibilidade, o LakeIT da 

Embratel possibilita isso, fornecendo acesso a uma plataforma com permanente atualização 

tecnológica, gerenciada com infraestrutura dinâmica – que possibilita o aumento ou a 

diminuição da capacidade de armazenagem de acordo com a necessidade do cliente. 

Permite também o processamento eficaz de informações em diversos formatos, inclusive de 

imagens. Fonte: TI Inside 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Registro de voos no papel é coisa do passado: o Diário de Bordo Eletrônico chegou 

para ficar 

Poder Executivo | 08/03/2023 – 16h59min 

 

Com mais de 100 inscritos, o Workshop do Diário de Bordo Eletrônico (eDB) atraiu 

um grupo importante da comunidade aeronáutica na quinta-feira, 2 de março, ao auditório do 

Aeroporto Campo de Marte para discutir as aplicações e perspectivas futuras da tecnologia 

que vai eliminar o papel como meio de registro das operações aéreas. Promovido pela 

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o evento mostrou aos participantes uma série de 

vantagens da tecnologia, a bordo de uma aeronave ou até mesmo para gestão de uma frota 

inteira. A boa notícia é que o eDB já é uma realidade. A ferramenta está disponível no 

mercado e os interessados podem acessar a página Diário de Bordo Eletrônico para 

conhecer os softwares aprovados pela ANAC. A propósito, dois dos desenvolvedores, a 

Planet IT e a TSA Tecnologia, participaram do Workshop do Diário de Bordo Eletrônico no 

Campo de Marte e apresentaram o resultado do trabalho realizado, conforme os requisitos 

estabelecidos pela Agência. Fonte: ASCOM ANAC 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

Reforma tributária elevará PIB potencial em 10%, no mínimo, ao longo da década, diz 

Appy 

Poder Executivo | 10/03/2023 – 15h38min 

 

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

Appy, disse na sexta-feira (10), em evento da Câmara Americana de Comércio para o Brasil 

(Amcham) que a reforma tributária que o governo pretende propor ao Congresso neste ano 

tem potencial de elevar o PIB em, no mínimo, 10% nos próximos dez anos ao eliminar a 

cumulatividade de impostos. Ou seja, durante todo o período, a economia brasileira pode 

somar ao menos 10% a mais de crescimento. “É uma estimativa até baixa. Pode ser bem 

mais do que isso”, disse. Appy participou do evento junto com o deputado, Reginaldo Lopes 

(PT/MG), que coordenada o grupo de trabalho da reforma tributária, e o deputado Vitor Lippi 

(PSDB/SP), membro do mesmo grupo de trabalho. O relator da reforma tributária na 

Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP/PB), também falou à plateia por vídeo. Eles buscaram 

explicar pontos que estão sendo discutidos e angariar apoio dos associados da Amcham 

para fortalecer o apelo em torno de uma futura aprovação da reforma que ainda será 

apresentada pelo governo. Em entrevista ao Valor nesta semana, Appy revelou os detalhes 

que tentou resumir na sexta (10) durante o evento para os empresários ligados à Amcham. A 

partir de uma pergunta do público sobre a possibilidade de incluir algum tipo de crédito para 

o setor de serviços na mudança tributária, Appy afirmou que não faria sentido. Precisa tomar 

muito cuidado com essa coisa de prestação de serviços porque há várias categorias. Por 

exemplo, alguém consegue explicar porque hoje aluguel de automóvel paga menos imposto 

do que venda automóvel sendo que é a mesma atividade econômica. Não posso favorecer 
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um setor gerando distorções”, disse. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Reforma de tributo para estados e municípios deve começar a valer em 2027, projeta 

Appy 

Poder Executivo | 10/03/2023 – 12h48min 

 

A cobrança dos novos tributos sobre o consumo previstos na reforma em discussão 

no Congresso só deve começar em 2025 no âmbito federal e em 2027 para estados e 

municípios. Essa é a avaliação do economista Bernard Appy, secretário extraordinário da 

Reforma Tributária no Ministério da Fazenda. Durante encontro promovido pela Amcham 

Brasil (Câmara Americana de Comércio no Brasil) na sexta (10), Appy afirmou também que a 

reforma pode prever tratamento diferenciado para as áreas de saúde e educação, mas não 

faz sentido dar benefício para todas as atividades classificadas como prestação de serviços. 

"Se aprovar a reforma neste ano, e a lei complementar no ano que vem, começa a cobrar a 

CBS [tributo federal] em meados de 2025. Na parte estadual, provavelmente começará a 

redução de alíquota em 2027", afirmou. Nesse cenário, Appy trabalhou com a possibilidade 

de substituir o PIS/Cofins por uma CBS federal (Contribuição sobre Bens e Serviços) e 

unificar o ICMS e o ISS em um IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) dividido entre estados e 

municípios. Há também a hipótese de que haja um único imposto, mas esse caminho 

enfrenta resistência de alguns governadores e prefeitos. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Rui Costa diz que ‘Brasil está ansioso’ por queda da taxa de juros 

Poder Executivo | 10/03/2023 – 15h20min 

 

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse na sexta-feira (10) a jornalistas que "o 

Brasil está ansioso" por uma queda da taxa de juros — o que, segundo ele, serviria para 

viabilizar obras públicas e alavancar o crescimento do país. "O Brasil está ansioso para ver a 

taxa de juros reduzir para que isso possa viabilizar alguns projetos", disse Rui Costa. A fala, 

após reunião de ministros com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é mais um elemento de 

pressão do governo sobre o Banco Central (BC) pela redução da taxa Selic, que está em 

13,75% ao ano ante uma inflação anual na faixa de 5,6%. Lula já criticou diversas vezes o 

BC e seu presidente, Roberto Campos Neto, pela manutenção da taxa elevada. Na 

entrevista, Rui Costa detalhou que o governo trabalha com três modelos para as obras de 

infraestrutura e saneamento para os próximos anos: investimento totalmente público, 

totalmente privado e parcerias-público-privadas (PPP). "A 13,75%, não é fácil colocar a leilão 

um projeto de PPP. É o maior juro real do mundo. Não existe hoje país no mundo que pague 

o juro maior do que o Brasil. É só o que falta para a gente veja uma maior alavancagem de 

investimentos", afirmou o ministro. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Expansão do BNDES pode elevar juro neutro a 6% ao ano, calcula economista 

Mercado | 10/03/2023 – 15h17min 

 

Uma expansão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) poderia elevar a taxa de juros neutros do Brasil em dois pontos percentuais, a 6%. 

A expectativa faz parte de um cálculo do ex-diretor de política econômica da instituição e 

atual chefe da área de macroeconomia da ASA Investments, Fabio Kanczuk. O especialista 

considera que cada alta de 1% do Produto Interno Bruto (PIB) nas concessões de crédito 

pelo banco de fomento leva a um aumento de 1,5 ponto percentual na taxa neutra de juros, 
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que hoje é estimada em 4% pelo Banco Central. Logo, se os planos de expansão de 

desembolsos do governo forem adiante, como vem defendendo o presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva e o próprio presidente da instituição, Aloizio Mercadante, a taxa neutra de juro 

subiria quase 2 pontos percentuais, para 6%. O juro neutro é aquele que não acelera nem 

desacelera a inflação, ou seja, como nome diz, é neutro. Isso significa que, quando o BC vai 

elevar a Selic para conter a inflação, ele sempre vai subir a taxa acima da neutra (portanto, 

quanto mais alta a neutra, mais alta a Selic, num cenário de inflação fora do controle). Fonte: 

CNN Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Inflação do início de 2023 está dentro do padrão histórico, diz IBGE 

Poder Executivo | 10/03/2023 – 12h51min 

 

O gerente do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), Pedro 

Kislanov, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), minimizou questionamento 

de jornalistas sobre a aceleração da inflação em fevereiro. Ao comentar o resultado do IPCA 

divulgado na sexta-feira, que passou de 0,53% em janeiro para 0,84% em fevereiro, ele 

disse que os resultados dos últimos meses estão dentro do padrão histórico e que a alta de 

preços costuma ser mais expressiva no início do ano mesmo. Kislanov citou a contínua 

desaceleração do resultado em 12 meses do IPCA, ainda que em ritmo menor do que em 

meados de 2022, e destacou a influência do grupo educação para o resultado de fevereiro. 

Os preços de educação subiram 6,28% em fevereiro, maior alta desde fevereiro de 2004 

(6,70%) e responderam por 0,35 ponto percentual da taxa de 0,84% do IPCA. A inflação 

acumulada em 12 meses, que chegou a 12,13% em abril e 11,89% em junho de 2022, 

começou a desacelerar e, em fevereiro de 2023, estava em 5,60%. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Juro da linha de capital de giro é o maior desde novembro de 2017, diz Anefac 

Mercado | 10/03/2023 – 12h04min 

 

A Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade 

(Anefac) divulgou na sexta (10) sua pesquisa mensal de juros. Em fevereiro, a taxa média 

das operações de crédito para pessoas jurídicas subiu 0,01 ponto percentual, para 4,05%. Já 

para pessoas físicas, avançou 0,01 p.p., a 6,96%. A abertura dos números, porém, mostra 

que a situação não é tão confortável para as empresas. Na linha de capital de giro, a taxa 

mensal subiu para 2,17% em fevereiro, de 2,11% em janeiro. A taxa anual avançou para 

29,38%, de 28,48%. “A taxa deste mês é a maior desde novembro de 2017”, diz a Anefac. 

Como o Valor mostrou na sexta-feira (10), o mercado brasileiro dá sinais de agravamento 

das condições de crédito. O estresse com Americanas, Light e outras empresas provocou 

uma revisão no setor, por ocorrer na sequência de um 2022 de emissões recordes de dívida 

e de escalada das taxas de juros. Os bancos ainda não chamam de crise, mas do lado do 

mercado de capitais há quem veja sinais mais explícitos de deterioração. De acordo com 

Miguel José Ribeiro de Oliveira, diretor executivo da Anefac, tendo em vista o cenário 

econômico com maior risco de crédito (endividamento elevado, inflação alta e seus efeitos 

na renda, desemprego elevado) e da elevação da inadimplência, a tendência é de que as 

taxas de juros das operações de crédito possam ser elevadas nos próximos meses. O dado 

da Anefac é um dos primeiros relativos a fevereiro e já pode ter captado mais fortemente a 

crise da Americanas, que foi revelada em meados de janeiro. Ainda assim, as taxas já 

vinham subindo. Os números da nota de crédito, do Banco Central, mostram que a taxa total 

das linhas de capital de giro atingiu 24,6% em janeiro, o maior nível desde novembro de 

2016. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Inflação de serviços acelera para 1,41% em fevereiro, maior taxa mensal desde 2012 

Poder Executivo | 10/03/2023 – 11h06min 

 

A inflação de serviços acelerou de 0,60% em janeiro para 1,41% em fevereiro, 

segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgado na sexta-feira 

(10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É a maior taxa mensal de toda 

a série histórica do instituto, que começa em 2012. Quando se considera a série do Banco 

Central, mais longa, é a maior taxa mensal desde fevereiro de 2011 (2,28%). No resultado 

acumulado em 12 meses, a inflação de serviços passou de 7,80% em janeiro para 7,84% em 

fevereiro. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Inflação em fevereiro foi de 0,84% e em 12 meses acumula 5,60% 

Poder Executivo | 10/03/2023 – 09h25min 

 

A inflação do Brasil acelerou para 0,84% em fevereiro, depois de ficar em 0,53% em 

janeiro. O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) foi divulgado na sexta-

feira (10) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Eis a íntegra da 

apresentação. A inflação de fevereiro ficou acima da mediana das projeções do mercado 

financeiro, que esperava taxa mensal de 0,78%. A alta de preços ainda não contempla o 

aumento dos tributos federais sobre a gasolina e o etanol, que passou a valer em março. A 

inflação de fevereiro avançou em relação a janeiro, quando foi de 0,53%. No acumulado de 

12 meses, a taxa do Brasil foi de 5,60%, abaixo da inflação de 5,77% registrada em janeiro. 

Desacelerou pelo 8º mês seguido. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Juro elevado “sacrifica” população de baixa renda, diz Marinho 

Poder Executivo | 09/03/2023 – 17h54min 

 

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse na quinta-feira (9) que o juro elevado 

“sacrifica demasiadamente a baixa renda do país”. Segundo ele, a alta na taxa Selic –que 

indica a taxa básica de juros– é um dos fatores negativos do cenário econômico atual e o 

Banco Central deve monitorar o índice para “incentivar a retomada da economia”. A 

declaração se deu durante um evento para divulgar os dados de geração de empregos 

formais em janeiro de 2023. Foram 83.297 novos postos, de acordo com o Caged (Cadastro 

Geral de Empregados e Desempregados). A crítica à alta nos juros é recorrente entre 

integrantes do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Eles afirmam que o valor alto traz 

barreiras para a economia brasileira. O Banco Central mantém a Selic em 13,75% desde 

setembro de 2022. Essa é uma das estratégias da entidade monetária para conter o avanço 

da inflação. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Simone Tebet diz que novo arcabouço fiscal garante investimentos 

Poder Executivo | 09/03/2023 – 17h24min 

 

O novo arcabouço fiscal garantirá investimentos e agradará a todos, inclusive ao 

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

Ela deu a declaração após almoçar, no Ministério da Fazenda, com o ministro Fernando 

Haddad, e reafirmou que o projeto de lei complementar deve ser divulgado ainda este mês. 

Tebet e Haddad se encontraram para discutirem o novo marco fiscal previsto pela Emenda 

Constitucional da Transição. Na semana passada, a Fazenda concluiu a modelagem da 

proposta, que foi enviada ao Ministério do Planejamento para orientar a elaboração do 

projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024. Segundo a ministra, o texto 
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concilia as preocupações com a sustentabilidade das contas públicas e a necessidade de 

garantir investimentos para a recuperação da economia. Ela informou que agora caberá a 

Haddad levar a proposta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “É um arcabouço fiscal 

responsável, preocupado com a responsabilidade fiscal, com o déficit primário, com a 

estabilização da [relação] dívida/PIB, mas, atendendo a um pedido justo do presidente da 

República, porque assim quer a democracia brasileira, que temos que ter recursos 

necessários para o Brasil voltar a crescer”, declarou SimoneTebet. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

EDUCAÇÃO 

 

Governo cria grupo de trabalho para mudanças no Fundeb 

Poder Executivo | 10/03/2023 – 07h59min 

 

O governo decidiu criar um grupo de trabalho temporário para elaborar estudos 

preliminares para subsidiar proposta de atualização da legislação que regulamenta o Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 

da Educação (Fundeb). Segundo portaria do Ministério da Educação, publicada na sexta-

feira (10) no Diário Oficial da União (DOU), o grupo de trabalho temporário terá um prazo de 

12 meses para conclusão de estudos preliminares para subsidiar ajustes no Fundeb. 

Coordenado pela secretaria-executiva do ministério, o GT será composto por dirigentes de 

secretarias da pasta, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). De acordo 

com a portaria, poderão ser convidados a participar do debate representantes de órgãos e 

entidades públicas e privadas, além de pesquisadores e especialistas. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

MEC vai estudar oferta de cursos EAD 

Poder Executivo | 09/03/2023 – 20h57min 

 

O Ministério da Educação (MEC) vai instituir Grupo de Trabalho (GT) para estudos 

que subsidiem a oferta de cursos de graduação em Direito, Enfermagem, Odontologia e 

Psicologia, na modalidade Educação a Distância (EaD). A criação do GT, de caráter técnico, 

foi oficializada pela Portaria nº 398, publicada no Diário Oficial da União na quinta-feira, 9 de 

março. O Grupo de Trabalho é temporário. Com a ampliação do prazo, prevista na Portaria, 

restarão 90 dias para a conclusão das atividades dos GTs. A oferta de cursos de graduação 

em Direito, Odontologia, Psicologia e Enfermagem, na modalidade EaD, continua suspensa 

até setembro de 2023. A pauta das reuniões, e a convocação dos integrantes do Grupo, será 

realizada por Ofício pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior 

(Seres), assim como eventuais convocações ordinárias e extraordinárias do colegiado. Fonte: 

ASCOM MEC 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

Aras muda de lado, se alinha ao governo Lula e defende indicação de políticos nas 

estatais 

Poder Executivo | 10/03/2023 – 13h06min 

 

Às vésperas de julgamento no Supremo Tribunal Federal, o procurador-geral da 

República Augusto Aras decidiu mudar de opinião sobre as restrições impostas pela Lei das 

Estatais para indicações de integrantes dos conselhos de administração e das diretorias de 

empresas públicas. Antes, o chefe do Ministério Público Federal defendeu a manutenção das 
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vedações impostas pela norma editada em 2016, sob o argumento de que elas seriam uma 

'opção legislativa' para impedir 'interferências políticas' nos nomes sugeridos para a chefia 

das estatais. Agora, o PGR se alinha a parecer do novo advogado-geral da União, Jorge 

Messias, e argumenta que a lei acaba restringindo direitos fundamentais ao impor 'óbice à 

participação de cidadãos na vida político-partidária'. As manifestações de Aras foram 

apresentadas no bojo de uma ação que começou a ser julgada pelo Supremo na sexta-feira, 

10. A mais recente, na qual o PGR mudou de opinião, foi assinada no dia 4. A anterior é 

datada do dia 28 de fevereiro. O parecer da AGU sobre o tema foi levado ao Supremo no dia 

17 de fevereiro. A análise do caso se dá no plenário virtual da Corte, sendo que o relator, 

ministro Ricardo Lewandowski, já apresentou seu voto sobre o tema: defendeu derrubar 

alguns dos dispositivos da lei sancionada durante o governo Temer, na esteira da hoje 

extinta Operação Lava Jato. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

STF retoma julgamento bilionário sobre multa de 50% aplicada pelo Fisco 

Poder Judiciário | 10/03/2023 – 11h32min 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou o julgamento sobre a possibilidade de 

aplicação da multa de 50% sobre os valores de restituição, ressarcimento ou compensação 

tributária considerados indevidos pela Receita Federal — a chamada multa isolada. Dois 

ministros votaram, contra a cobrança. Trata-se de uma disputa cara para a União. Serão R$ 

3,7 bilhões de perda se não puder mais aplicar a punição, segundo indica na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2023. A Associação Brasileira de Advocacia Tributária 

(Abat) aponta que o total de multas soma R$ 44,3 bilhões. A associação, que é parte 

interessada (amicus curiae) na ação, estimou o valor da discussão com base em dados 

fornecidos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) sobre números e valores 

referentes às declarações de compensação apresentadas pelos contribuintes e a aplicação 

da multa isolada. No processo, a associação pede o reconhecimento da 

inconstitucionalidade da multa com validade retroativa, desde o início da aplicação das 

multas. Os dados da LDO geralmente consideram valores estimados pela Receita Federal 

sobre as teses. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

STF: relator quer flexibilizar indicação de diretores para estatais 

Poder Judiciário | 10/03/2023 – 10h29min 

 

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou na 

sexta (10) por derrubar trecho da Lei das Estatais que veda a indicação de determinados 

agentes públicos para cargos de direção ou para o conselho de administração de empresas 

públicas.  Relator da ação direta de inconstitucionalidade sobre o assunto, Lewandowski 

atendeu parcialmente a pedido feito pelo PCdoB, que questionou diferentes trechos da Lei 

13.303, sancionada em 2016 pelo então presidente Michel Temer e cujo objetivo declarado 

foi conferir maior profissionalismo e moralidade nas indicações. Para o ministro, contudo, a 

legislação sobre o assunto não poderia ter vedado a indicação de ministros de Estado ou 

secretários estaduais e municipais, tampouco de pessoas que já ocupem cargo sem vínculo 

permanente com a administração pública, seja de natureza especial ou de assessoramento 

superior. Nesses casos, as indicações devem ser permitidas, caso o indicado atenda a 

outros critérios técnicos previstos na lei, como conhecimento sobre a área e reputação 

ilibada. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Integrantes da magistratura do trabalho participam de evento sobre pesquisa 

judiciária 
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Poder Executivo | 09/03/2023  – 19h51min 

 

O 2º Encontro da Rede de Pesquisas Judiciárias e Ciência de Dados do Segmento 

da Justiça do Trabalho está sendo realizado no TST, em Brasília. Integrantes do quadro 

funcional e da magistratura do trabalho participam, na quinta e sexta-feira (9 e 10), do 2º 

Encontro da Rede de Pesquisas Judiciárias e Ciência de Dados do Segmento da Justiça do 

Trabalho. O evento foi realizado no edifício-sede do TST, em Brasília. O objetivo é 

aprofundar o conhecimento sobre formas de pesquisa e instrumentos para organizar as 

buscas. A pesquisa judiciária foi implantada no âmbito da Justiça do Trabalho a partir da 

publicação da Resolução 462 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que criou a Rede de 

Pesquisas Judiciárias e os Grupos de Pesquisas Judiciárias. A intenção do CNJ é integrar os 

tribunais brasileiros e promover uma gestão colaborativa de dados, evitando a duplicidade de 

informações. Fonte: ASCOM TST 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ORÇAMENTO 

 

Haddad: Arcabouço fiscal tem regra simples e dinâmica própria 

Poder Executivo | 10/03/2023 – 15h16min 

 

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não adiantou detalhes sobre o novo 

arcabouço fiscal. Ele foi questionado sobre o tema durante a entrevista que concedeu para 

anunciar o acordo entre União e Estados sobre perdas do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) decorrentes da desoneração dos combustíveis. “O 

arcabouço depende de lei complementar, a regra é simples e tem uma dinâmica própria e vai 

passar pelo escrutínio do Congresso”, disse o ministro. O tema foi abordado na reunião 

ministerial de mais cedo, informou. Também foi objeto de conversa com outros 

interlocutores, para reforçar a segurança sobre as novas regras. “Assim que presidente abrir 

agenda na semana que vem vamos apresentar”, disse. “Já temos entendimento sobre isso 

na área econômica”. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

União reconhece ser governo ao defender Juscelino, diz senador Humberto Costa 

Poder Legislativo | 10/03/2023 – 14h56min 

 

O senador Humberto Costa (PT-PE) disse que o União Brasil reconheceu integrar o 

governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quando defendeu a permanência de 

Juscelino Filho no Ministério das Comunicações. Deu a declaração em entrevista ao 

Poder360 na quinta-feira (9). “O presidente do partido e o líder do partido na Câmara se 

apressaram em fazer a defesa do ministro [Juscelino Filho]. Esse, na verdade, é um 

reconhecimento de que estão no governo. Por isso, o governo tem que o tempo inteiro 

cobrar lealdade e fidelidade, porque o partido foi contemplado com grande participação”, 

disse Humberto, que é vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Relator do Orçamento vai presidir comissão turbinada com R$ 6,5 bilhões em 

emendas 

Poder Legislativo | 10/03/2023 – 13h 

 

O Congresso articulou para que o relator do Orçamento deste ano, senador Marcelo 

Castro (MDB-PI), assuma o comando de uma comissão que tem o poder de distribuir R$ 6,5 
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bilhões em emendas. A ida de Castro para a presidência da Comissão de Desenvolvimento 

Regional e Turismo do Senado ocorre poucos meses depois de o STF (Supremo Tribunal 

Federal) ter declarado inconstitucional as chamadas emendas de relator. O valor reservado 

para a comissão é muito superior aos R$ 90 milhões que essa mesma estrutura deteve no 

ano passado. Em 2021, não houve verba para emendas desse tipo. Comissões são grupos 

que reúnem um número reduzido de deputados e senadores e nos quais projetos são 

discutidos antes de votação no plenário das Casas. Emenda é a forma que deputados e 

senadores enviam dinheiro para projetos e obras para suas bases eleitorais e, com isso, 

ampliam seu capital político. No governo de Jair Bolsonaro (PL), o Congresso criou dois 

novos tipos de emendas parlamentares: a que tem o carimbo das comissões e a de relator 

(que foi extinta pelo Supremo). Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Nova bancada evangélica no Senado supera estimativa e tem quinze integrantes 

Poder Legislativo | 10/03/2023 – 12h06min 

 

Novidade desta legislatura, a bancada evangélica do Senado Federal superou as 

expectativas e conta com quinze assinaturas. A expectativa era de que a frente, que deve 

ser liderada pelo senador Carlos Viana (Podemos-MG), contasse com 13 parlamentares, o 

equivalente a 16% da Casa. Viana, no entanto, espera que o grupo tenha mais integrantes. 

O primeiro encontro da bancada está marcado para a próxima quarta-feira (15). Entre as 

assinaturas coletadas até esta quinta-feira, prevalecem nomes da Igreja Batista (5) e da 

Assembleia de Deus (4). No entanto, há senadores novatos na seara como Soraya 

Thronicke (União-MS) e Jorge Kajuru (PSB-GO). Para integrar a Frente Parlamentar 

Evangélica, não é necessário ser protestante. Em 2020, de acordo com o Instituto de 

Estudos da Religião (ISER), menos da metade da bancada do Congresso era evangélica. 
Fonte: O Globo 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PL vê Bolsonaro perto de ficar inelegível e aposta em Michelle apesar de joias 

Poder Executivo | 10/03/2023 – 10h53min 

 

A cúpula do PL, partido que abriga Jair Bolsonaro (RJ), avalia como crescentes as 

chances de o ex-presidente da República ser considerado inelegível pelo TSE (Tribunal 

Superior Eleitoral). Dessa forma, integrantes da sigla aumentam a aposta na ex-primeira-

dama Michelle Bolsonaro como ativo eleitoral para 2026. O caso das joias enviadas como 

presente do governo da Arábia Saudita para Bolsonaro ampliou o entendimento entre aliados 

de que ele será alvo de investigações por longo período e que isso abalará sua imagem. 

Para a cúpula do partido, o caso tem mais impacto sobre a imagem do próprio ex-presidente 

do que sobre a de sua mulher, embora ela fosse supostamente destinatária de um dos 

pacotes dados pelo governo da Arábia Saudita —justamente o que foi apreendido pela 

Receita Federal em Guarulhos (SP). O PL planeja contratar uma pesquisa de opinião para 

avaliar o impacto da história das joias sobre a imagem da ex-primeira-dama, considerada 

uma potencial líder da direita. A ex-primeira-dama é citada como opção para concorrer ao 

Senado pelo Distrito Federal em 2026, mas também é lembrada como nome para disputar a 

Presidência da República caso seu marido seja impedido pela Justiça Eleitoral. Michelle 

deve ser confirmada presidente do PL Mulher em evento no dia 21 de março, numa 

estratégia para mantê-la nos holofotes. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Líder do governo concorda com Lira e diz a petistas que Planalto não tem apoio para 

PEC 

Poder Legislativo | 10/03/2023 – 05h 
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Em reunião do PT na terça (7), o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-

CE), disse concordar com Arthur Lira (PP-AL) na avaliação de que não há apoio para a 

aprovação de uma PEC (308 votos). Em suas contas, o Planalto teria votos hoje só para 

aprovar projetos de lei simples e leis complementares, que demandam a metade dos votos 

da Casa (257). Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Fazenda prepara série de reuniões com parlamentares para estreitar diálogo com base 

aliada no Congresso 

Poder Executivo | 09/03/2023 – 19h44min 

 

O Ministério da Fazenda prepara uma série de agendas com parlamentares da base 

aliada em busca de um diálogo mais afinado com o Congresso. Os encontros do ministro 

Fernando Haddad (PT) e sua equipe acontecerão de forma separada com deputados e 

senadores. A ideia da pasta é de que as reuniões aconteçam a partir da semana que vem. 

Segundo interlocutores do ministro, o objetivo não é tratar de um assunto específico, como 

reforma tributária e o novo arcabouço fiscal, e sim ouvir os parlamentares da base sobre os 

principais temas da pasta no Congresso. O foco é mesmo estreitar o relacionamento com o 

Parlamento. Haddad já esteve reunido com a bancada do PT. O ministro recebeu para um 

almoço os senadores e ofereceu um lanche da tarde para os deputados. Após o encontro 

com correligionários, a equipe do ministro sondou outros líderes partidários sobre a 

possibilidade de fazer o mesmo com as outras legendas da base e recebeu uma sinalização 

positiva. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Sem acordo na divisão de comandos, Lira define vagas em comissões 

Poder Legislativo | 09/03/2023 – 19h47min 

 

Ainda sem acordo sobre a divisão do comando das comissões, o presidente da 

Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), determinou na 5ª feira (9) a distribuição de 

vagas dos colegiados da Casa. A medida define o número de integrantes efetivos das 

comissões permanentes e a representação numérica por partidos, federações e blocos. Na 

decisão, Lira seguiu a proporcionalidade do tamanho das bancadas. Com a maior bancada 

da Casa com 99 deputados, o PL terá a maioria dos integrantes em quase todas as 

comissões. Em apenas 7 dos 30 colegiados, empatará com a federação formada por PT, PV 

e PC do B. A divisão das vagas foi publicada em edição do Diário Oficial da Câmara. Apesar 

de definida a quantidade de cadeiras de cada comissão, a presidência dos colegiados deve 

ser acordada na semana que vem. Isso porque há impasses entre partidos nas escolhas. A 

medida assinada por Lira na 5ª feira é uma das etapas anteriores à definição da 

configuração dos colegiados. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

RELAÇÕES EXTERIORES 

 

Brasil convida Paraguai e Uruguai a integrarem G20 de forma temporária, anuncia 

Itamaraty 

Poder Executivo | 10/03/2023 – 11h04min 

 

O Ministério das Relações Exteriores informou, na sexta-feira (10), que o Brasil 

convidou o Paraguai e o Uruguai a integrarem o G20 de forma temporária. O grupo reúne as 

20 maiores economias do mundo, e o Brasil voltará a presidi-lo a partir de dezembro deste 

ano – o país já comandou o G20 em 2008. A presidência do grupo é rotativa, ou seja, cada 
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país integrante comanda o G20 por um determinado período (a presidência do Brasil vai de 

dezembro deste ano a novembro de 2024). "No espírito de promover perspectiva mais 

representativa dos países em desenvolvimento, em particular dos parceiros do Mercosul, em 

foros internacionais, o Brasil convidou o Paraguai e o Uruguai a participarem do G20 durante 

a presidência brasileira em 2024", informou o Itamaraty. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Banco dos Brics inicia troca de comando de Troyjo para Dilma 

Poder Executivo | 10/03/2023 – 10h39min 

 

O Banco dos Brics divulgou na sexta-feira (10) um comunicado anunciando o início 

do processo de transição no comando da instituição, no momento a cargo do Brasil. O 

sistema é rotativo e a cada 5 anos cada um dos sócios-fundadores indica um presidente 

para o NDB, Novo Banco de Desenvolvimento, nome oficial da entidade, cuja sede fica em 

Xangai, na China. Eis o comunicado do NDB em inglês. O atual presidente do NDB é o 

brasileiro Marcos Troyjo, que assumiu em 2020 e ficaria até 6 de julho de 2025. Mas houve 

um processo consensual entre todos os sócios do banco e ele deixará a instituição em 24 de 

março de 2023. A sucessão “ocorre de forma mutuamente acordada e em observância à 

governança e aos procedimentos da instituição”, diz o comunicado. Com a vitória de Luiz 

Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial de 2022, o atual governo brasileiro iniciou 

um processo de consultas com os sócios do Banco dos Brics e indicou o nome de Dilma 

Rousseff para ser a nova líder da instituição. A petista e ex-presidente será eleita 

formalmente para conduzir o NDB possivelmente já em 24 de março (quando Troyjo deixa o 

cargo) e poderá assumir imediatamente o posto em Xangai. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Dilma e Lula discutem nome de Alckmin para conselho do banco dos Brics 

Poder Executivo | 09/03/2023 – 23h 

 

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT), que relutava em assumir a presidência do 

banco do Brics, o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, responderá 

diretamente ao presidente Lula (PT) sobre sua gestão na instituição —e não ao Ministério da 

Fazenda, hoje comandado por Fernando Haddad, como ocorreu com antecessores dela. A 

condição de ex-presidente, e ainda a proximidade pessoal dela com Lula, tornaram a 

situação natural. E era uma das premissas para que ela aceitasse a missão. Dilma também 

conversou com Lula sobre a necessidade de ter, na estrutura do banco, representantes do 

Brasil alinhados com a visão dela sobre a economia brasileira e também sobre as relações 

internacionais. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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