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DESTAQUES 

 

Luiz Marinho assume cargo de ministro do Trabalho e Emprego 

Poder Executivo | 03/01/2023 – 14h17min 

 

O novo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, assumiu a pasta na manhã de 

terça-feira (3), em cerimônia realizada em Brasília. Marinho firmou o compromisso de dar 

protagonismo à agenda trabalhista, com forte participação nas políticas de desenvolvimento 

econômico, tecnológico e social do país. O ministro disse que vai apresentar, em curto prazo, 

uma política permanente de valorização do salário-mínimo ao presidente da República, Luiz 

Inácio Lula da Silva. Em seu discurso, Marinho falou da importância de promover “empregos 

dignos, com bons salários e proteção social, trabalhista e previdenciária” a todos. Disse que 

autônomos, empregados domésticos, trabalhadores de aplicativos e plataformas e jovens que 

não trabalham nem estudam terão uma atenção especial em sua gestão. “O trabalho volta a 

ser um instrumento fundamental para acabar com a fome, a pobreza e a desigualdade social”, 

disse. O novo ministro afirmou também que dará ênfase ao diálogo social e ao tripartismo. Fonte: 

ASCOM MTP 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos toma posse em Brasília 

Poder Executivo | 02/01/2023 – 20h01min 

 

A economista Esther Dweck assumiu na segunda-feira (2/1) o Ministério da Gestão e 

da Inovação em Serviços Públicos, em cerimônia de posse realizada no Bloco K da Esplanada 

dos Ministérios, em Brasília. A nova pasta foi criada com a atribuição de estabelecer as 

diretrizes, normas e procedimentos voltados à gestão pública, à política de gestão de pessoas 

e desenvolvimento de competências transversais e liderança para o quadro de servidores; e à 

transformação digital, governança e compartilhamento de dados, entre outras competências 

voltadas para uma maior eficiência, eficácia e efetividade do serviço público federal. Durante a 

cerimônia, a nova ministra destacou que a pasta nasce com a missão dada pelo presidente 

Lula de ampliar a eficiência da gestão do governo federal, sem a criação de cargos novos. 

“Iremos ampliar a capacidade do Estado brasileiro de priorizar o combate à desigualdade 

estrutural. A palavra inovação no nome desse ministério não é à toa; sinaliza que a inovação 

da gestão é uma de nossas missões. Nossa pasta será aliada de todos os outros ministérios na 

execução das políticas públicas para melhorar a vida das pessoas. Não se faz política pública 

de qualidade sem uma máquina estatal operando de forma correta e forte”, afirmou. A ministra 

anunciou a criação de um comitê interministerial de destinação estratégica de imóveis da 

União, cujo principal objetivo será debater a forma de utilização desse patrimônio em favor dos 



 
 
 
direitos e da promoção de políticas públicas. Fonte: ASCOM ME 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Luciana Santos assume como primeira mulher ministra da Ciência, Tecnologia e 

Inovação 

Poder Executivo | 02/01/2023 – 18h04min 

 

A engenheira eletricista Luciana Santos assumiu na segunda-feira (2) o cargo de 

ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação e é a primeira mulher a ocupar o posto. A 

transmissão de cargo foi realizada na sede do MCTI, em Brasília, com a presença de 

parlamentares, ministros do governo federal, ex-titulares da pasta, reitores de universidades e 

comunidade científica. Em seu discurso, a ministra elencou como prioridades da nova gestão a 

recomposição do orçamento da área e execução integral do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT); atualização dos valores das bolsas de 

pesquisa do CNPq; políticas para o acesso de jovens à universidade; inclusão de meninas e 

mulheres na ciência e o apoio a projetos estruturantes em parcerias com outros ministérios e 

instituições de fomento. Outras iniciativas apontadas pela ministra como metas são a execução 

do projeto do Reator Multipropósito Brasileiro; o fortalecimento do Programa Espacial Brasileiro 

buscando a autonomia do acesso brasileiro ao espaço; o lançamento de uma nova Estratégia 

Brasileira de CT&I; a revisão da liquidação do CEITEC e formulação de uma estratégia para o 

setor de semicondutores, além da retomada da Conferencia Nacional de Ciência e Tecnologia 

para fortalecer o diálogo com a comunidade científica. Fonte: ASCOM MCTI 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

REFORMA ADMINISTRATIVA 

 

Gestão terá secretaria para reforma administrativa e coordenação de estatais 

Poder Executivo | 02/01/2023 – 08h17min 

 

A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, vai criar em sua 

pasta uma Secretaria Extraordinária de Transformação do Estado. Uma das principais 

atribuições da nova estrutura será discutir uma proposta de reforma administrativa. O novo 

ministério também terá secretarias para cuidar da gestão do governo, das políticas de pessoal 

e da digitalização dos serviços. Dweck ainda terá sob seu guarda-chuva a gestão das 

empresas estatais. Segundo a ministra, a secretaria extraordinária vai cuidar de "projetos 

estruturantes", entre eles a reforma administrativa. A aprovação de uma proposta nessa 

direção é aguardada pelo mercado financeiro, que vê na iniciativa uma das formas de o 

governo controlar o gasto público no médio e longo prazo. Fonte: Folha de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

Secretário da Receita diz que servidores vão trabalhar nas discussões de reforma 

tributária de Lula 

Poder Executivo | 02/01/2023 – 19h33min 

 

O novo secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, disse que os servidores 

do órgão serão atores ativos nas discussões da proposta de reforma tributária. “Não vejo ter 

uma reforma sem não ter quem vai participar da sua aplicação. Vão participar de todos os 

debates”, disse. A proposta de reforma é prioridade do governo para 2023 e terá uma 

secretaria especial para cuidar da negociação técnica, que será comandada pelo economista 



 
 
 
Bernard Appy. Criticado pelos auditores fiscais por não ser da carreira, Barreirinhas disse que 

uma das missões que recebeu do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é fortalecer os 

servidores do órgão e o papel deles em todo o País. O novo secretário disse que é “natural e 

compreensível” as críticas dos auditores por ele não ser da carreira, mas ponderou que tem 

missão que o ministro Haddad acha que ele consegue com mais facilidade. Fonte: O Estado de S. 

Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Jorge Messias anuncia a criação da Procuradoria de Defesa da Democracia na AGU 

Poder Executivo | 03/01/2023 – 14h41min 

 

Em discurso ao assumir a Advocacia-Geral da União, o procurador da Fazenda 

Nacional, Jorge Rodrigo Araújo Messias anunciou a criação da Procuradoria Nacional de 

Defesa da Democracia e da Procuradoria Nacional da União de Defesa do Meio Ambiente e do 

Clima. A cerimônia de transmissão de cargo foi realizada na segunda-feira (02/01). Segundo 

ele, a criação destes órgãos tem o objetivo de contribuir “com os esforços da democracia 

defensiva e promover pronta resposta a medidas de desinformação e atentados à eficácia de 

políticas públicas e ambiental”. O evento contou com a presença da ex-presidenta da 

República, Dilma Rousseff, da qual Messias foi subchefe para Assuntos Jurídicos (SAJ), e dos 

ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, entre 

outros. Fonte: ASCOM AGU 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Governo exonera presidente, diretora-executiva e diretora-adjunta do IBGE 

Poder Executivo | 03/01/2023 – 09h31min 

 

O presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Eduardo Luiz 

Gonçalves Rios Neto; a diretora-executiva, Marise Maria Ferreira, e a diretora-adjunta da 

diretoria-executiva do instituto, Rose Mary Rodrigues, foram exonerados de seus cargos. Suas 

dispensas, pelo novo governo, foram publicadas na edição de 2 de janeiro desse ano do Diário 

Oficial da União (DOU). Economista, Neto é PhD em Demografia pela Universidade da 

Califórnia/Berkeley e pós-doutor pela Universidade do Texas/Austin. Ele se tornou presidente 

do IBGE desde 27 de abril de 2021, após saída da presidente anterior, Susana Cordeiro 

Guerra, primeira indicada para o cargo pelo então ministro da Economia do governo passado, 

Paulo Guedes. Neto ingressou no IBGE em 2019 como diretor de Pesquisas. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Decreto especifica nova estrutura do Ministério da Fazenda 

Poder Executivo | 02/01/2023 – 15h37min 

 

O Ministério da Fazenda passa a ter sete secretarias, sendo elas: Secretaria-Executiva; 

Secretaria Especial da Receita Federal; Secretaria do Tesouro Nacional; Secretaria de 

Assuntos Internacionais; Secretaria de Política Econômica; Secretaria de Reformas 

Econômicas; e Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária. Também fazem parte da 

estrutura organizacional a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e o Conselho de 

Controle de Atividades Financeiras (Coaf) – que volta para a Fazenda depois de passar pelo 

Ministério da Justiça e pelo Banco Central. O Decreto explicita que a estrutura organizacional 

do Ministério da Fazenda abrange, no âmbito dos órgãos de assistência direta e imediata ao 

ministro, o Gabinete; a Assessoria Especial do Ministro; a Assessoria Especial para Assuntos 



 
 
 
Parlamentares e Federativos; a Assessoria Especial de Comunicação Social; a Assessoria de 

Participação Social e Diversidade; a Assessoria Especial de Controle Interno; e a Secretaria-

Executiva, que tem sob sua alçada a Corregedoria, a Ouvidoria, a Diretoria de Gestão 

Estratégica, a Subsecretaria de Orçamento e Administração e a Subsecretaria de 

Planejamento e Tecnologia da Informação. Fonte: ASCOM MF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Esther Dweck vai definir quem vai cuidar do patrimônio da União 

Poder Executivo | 03/01/2023 – 14h04min 

 

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, será 

responsável por indicar a composição da SPU (Secretaria de Patrimônio da União), que gere 

as diretrizes, normas e procedimentos para a administração do patrimônio imobiliário do 

governo federal. A redistribuição de funções do antigo Ministério da Economia foi publicada no 

DOU (Diário Oficial da União) na edição de domingo (1º.jan.2023). O Poder360 apurou que a 

ministra ainda não decidiu quem chefiará o DPU. O anúncio, no entanto, deve sair ainda na 

semana. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Governo exonera presidente e diretores do Ipea 

Poder Executivo | 03/01/2023 – 13h32min 

 

O presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Erik Alencar de 

Figueiredo, e mais seis diretores foram exonerados de seus cargos. As dispensas foram 

publicadas, pelo novo governo, na edição de segunda-feira (2) do "Diário Oficial da União" 

(DOU). Erik Alencar de Figueiredo já aparece no site do Ipea na galeria de ex-presidentes do 

instituto. Ele assumiu o cargo em 9 de março de 2022, após a saída do antigo presidente, 

Carlos Von Doellinger. Antes do Ipea, Figueiredo atuava como subsecretário de Política Fiscal 

da Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Economia. Ele é graduado em 

Ciências Econômicas, mestre em Economia pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 

com doutorado em economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e pós-

doutorado na Universidade do Tennessee, Knoxville (EUA). Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Governo descarta 'revogaço', mas fará reforma trabalhista fatiada, diz Marinho 

Poder Executivo | 03/01/2023 – 12h43min 

 

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT), afirmou na terça-feira (3) que o governo 

federal não revogará a legislação trabalhista, mas disse que será preciso “mexer” em alguns 

pontos e “construir um novo marco no mundo do trabalho”. Segundo ele, essa reforma será 

realizada de forma “fatiada”. “Vamos construir a reforma com diálogo com partes envolvidas“, 

disse ele, em entrevista coletiva após a cerimônia de posse, na sede da pasta. “Vamos 

construir com trabalhadores e empresas, é o ministério do diálogo.” Ele também afirmou que o 

governo federal enviará para o Congresso a “nova política para o salário mínimo”. Já a 

regulamentação do trabalho por aplicativo está prevista para o primeiro semestre. Fonte: Valor 

Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Tebet diz que falará com Haddad sobre regra fiscal e rejeita termo âncora 

Poder Executivo | 03/01/2023 – 12h13min 



 
 
 

 

A ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB) afirmou na terça-feira (3) que 

combinou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) tratar da nova âncora fiscal a 

partir de quinta-feira (5), quando toma posse. "Já conversamos sobre outros assuntos, mas 

ainda não falamos sobre isso", disse ao Painel. Tebet acrescentou que não gosta da palavra 

"âncora". O advogado e economista Fernando Haddad (PT) assumiu o Ministério da Fazenda 

na segunda-feira (2) reafirmando o compromisso de enviar ao Congresso Nacional ainda no 

primeiro semestre a proposta de um novo arcabouço fiscal, em substituição ao teto de gastos. 
Fonte: Folha de S. Paulo 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Governo Lula apresentará ao Congresso proposta para valorização contínua do salário 

mínimo 

Poder Executivo | 03/01/2023 – 12h12min 

 

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT), afirmou na terça-feira (3) que o governo 

federal terá “uma política de valorização permanente do salário mínimo”. De acordo com ele, a 

proposta vai ser apresentada ao Congresso Nacional. “Farei de tudo para que a agenda do 

trabalho tenha protagonismo inédito e esteja no centro das definições das políticas de 

desenvolvimento do país“, disse em seu primeiro discurso no cargo. Ainda segundo Marinho, o 

“caminho para mudanças trabalhistas é o da melhoria do ambiente econômico”. O ministro 

defendeu ainda as negociações coletivas como forma de resolver conflitos entre empregadores 

e empregados. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Risco fiscal assusta investidores, e bolsa brasileira opera em baixa, na contramão do 

exterior 

Mercado | 03/01/2023 – 11h55min 

 

Na contramão do exterior, o Ibovespa, principal índice da B3, a bolsa brasileira, 

recuava 0,71% às 11h10 da terça-feira (3) depois de despencar quase 3% na segunda-feira. A 

razão para o pessimismo do mercado é que investidores continuam ressabiados com as 

sinalizações do novo governo brasileiro, cujas declarações apontam risco para cumprir o teto 

de gastos. O principal índice da bolsa brasileira abriu o dia em 106.276 pontos e chegou a 

105.755 pontos pouco mais de uma hora depois da abertura. No exterior, o índice Nikkei, o 

principal da bolsa de Tóquio, fechou estável, enquanto Xangai, na China, registrou alta de 

0,88%. Já, na Europa, houve altas de 1,39% na bolsa de Londres, 0,78% na bolsa de Paris e 

expansão de 1,06% da bolsa de Frankfurt. Fonte: Correio do Povo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Haddad enfatiza questão fiscal, mas quer regra ‘factível’ 

Poder Executivo | 03/01/2023 –05h01min 

 

Em seu primeiro discurso no cargo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, 

defendeu a importância de trabalhar com “metas factíveis” para as contas públicas. Ele 

descartou, por exemplo, um déficit primário menor do que R$ 60 bilhões para este ano. Sobre o 

novo arcabouço fiscal, afirmou que a âncora organizará “as contas públicas pelo longo prazo”. 

Haddad ainda disse, mais de uma vez, que planeja trabalhar com os outros ministros da área 

econômica: o vice-presidente Geraldo Alckmin (Desenvolvimento, Indústria e Comércio), 

Simone Tebet (Planejamento) e Esther Dweck (Gestão e Inovação de Serviços Públicos). “Não 

[vamos] ficar mentindo para a população, falando que o déficit será de R$ 60 [bilhões] quando 

[no Orçamento] ele está previsto em mais de R$ 200 [bilhões]. Não faremos isso”, disse na 



 
 
 
cerimônia, realizada no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde também foi feita a 

transição de governo. Ao mesmo tempo, garantiu que o governo não aceitará “um resultado 

primário que não seja melhor do que” a quantia prevista no Orçamento. “Vamos contar com 

metas objetivas. Demandantes, mas factíveis, para entregar ao país a confiança que precisa 

para voltar a crescer”, afirmou. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Rogério Ceron é nomeado secretário do Tesouro Nacional 

Poder Executivo | 02/01/2023 – 15h37min 

 

Foi publicada na edição de domingo (1º/1) do Diário Oficial da União (DOU) a 

nomeação do economista Rogério Ceron para o cargo de secretário do Tesouro Nacional. O 

ato formaliza a indicação feita pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em 22 de 

dezembro de 2022. Ceron possui graduação e mestrado em Economia pela Universidade de 

Campinas (Unicamp) e doutorado em Administração Pública pela Fundação Getulio Vargas 

(FGV-SP). Ele tem vasta experiência em Gestão Fiscal, incluindo Tesouraria, Contabilidade 

Pública e Tributação. Fonte: ASCOM MF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Últimas medidas tomadas por Bolsonaro na área de tributos custam cerca de R$ 15 

bilhões ao governo, diz Haddad 

Poder Executivo | 02/01/2023 – 13h37min 

 

O novo ministro da Economia, Fernando Haddad, afirmou na segunda-feira (2) que as 

medidas tomadas pelo governo Jair Bolsonaro após as eleições na área de tributos aumentam 

o rombo das contas públicas em até R$ 15 bilhões. Entre as medidas, estão: a redução de 

impostos para as companhias aéreas e o corte das alíquotas de PIS/Cofins sobre receitas 

financeiras de empresas. Essa última medida já foi revogada, mas ainda vale por 90 dias (a 

chamada noventena) Haddad lembrou que pediu ao governo Bolsonaro para que, após as 

eleições, não fossem adotadas medidas com impacto nas contas públicas no ano de 2023, 

quando se iniciou o mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entretanto, não foi 

atendido. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

EDUCAÇÃO 

 

Política Nacional de Educação Digital tem prazo até 11 de janeiro para ser sancionada 

Poder Executivo | 03/01/2023 – 11h28min 

 

A Política Nacional de Educação Digital foi enviada à sanção e tem prazo até o dia 11 

de janeiro para ser confirmada ou vetada. A proposta (PL 4.513/2020) busca ampliar o acesso 

à tecnologia e prevê ensino de computação, programação e robótica em todos os níveis de 

escolaridade. Além disso, determina a implantação de banda larga em todas as escolas do 

país até 2024, a capacitação dos professores para o uso de tecnologias, a criação de 

plataformas digitais gratuitas e uma rede nacional de apoio ao ensino remoto. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Camilo Santana assume o Ministério da Educação e promete retomada de obras, 

merenda e alfabetização 

Poder Executivo | 03/01/2023 – 10h33min 

 



 
 
 

O ex-governador e senador eleito, Camilo Santana (PT/CE), tomou posse como 

ministro de Estado da Educação, na segunda-feira (02), em uma cerimônia realizada no 

auditório do edifício-sede do Ministério da Educação (MEC). Em seu primeiro discurso, ele 

destacou a importância do fortalecimento de uma grande política de alfabetização, da 

educação básica e do ensino em tempo integral, com base em experiências exitosas de 

estados brasileiros. “Vamos imediatamente garantir a qualidade da merenda escolar nas 

escolas públicas brasileiras. Essa é uma determinação do presidente Lula. E já pedi um 

levantamento de todas as obras que estão paralisadas, sejam creches, escolas, universidades, 

campi. Para garantir a retomada imediata dessas obras tão importantes para os jovens e as 

crianças desse país. Vamos resgatar também a credibilidade do Enem”, enfatizou Camilo. Fonte: 

ASCOM ME 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ORÇAMENTO 

 

CMO divulga parecer final do Orçamento de 2023 com despesas atualizadas por 

ministérios 

Poder Legislativo | 02/01/2023 – 18h 

 

A Comissão Mista de Orçamento divulgou o parecer final da comissão sobre o 

Orçamento de 2023 (PLN 32/22), já com a atualização das tabelas de despesas após as 

mudanças feitas a partir da emenda constitucional 126. Os ministérios da Mulher, Família e 

Direitos Humanos; Desenvolvimento Regional; e Turismo tiveram aumentos de dotação 

superiores a 100% em relação ao projeto enviado pelo Executivo. Os recursos para o programa 

“Moradia Digna” foram elevados mais de 100 vezes, chegando a R$ 10,5 bilhões. O Executivo 

deve sancionar o Orçamento de 2023 com a configuração de 23 ministérios do governo 

anterior e, internamente, será feita a divisão dos recursos entre os novos 37 ministros. No total, 

o Orçamento de 2023 saiu de R$ 5 trilhões para R$ 5,202 trilhões. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 
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POLÍTICA 

 

Renan vê "margem grande" a favor do governo em bloco com MDB, PSD e União 

Poder Legislativo | 03/01/2023 – 15h12min 

 

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) disse na terça-feira (03) que o seu partido está 

satisfeito com a participação no novo governo e que, a seu ver, outras legendas da base 

também estão. Nas próximas semanas, segundo ele, será o momento de "testar" a fidelidade 

ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "O MDB está satisfeito, como os outros partidos da 

coalizão também estão, PSD, e União Brasil. Agora você vai poder equalizar a coalizão, a 

participação de cada um, especificamente em cada votação", afirmou o senador durante a 

posse de seu filho, Renan Filho, no Ministério dos Transportes. Na avaliação de Renan, há 

uma "propensão grande" de que cada um desses partidos consiga apresentar nas votações 

uma margem relativamente ampla votos a favor dos projetos do governo. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Irritados com falta de espaço, Avante, SD, PV e Patriota decidem negociar juntos 

Poder Legislativo | 03/01/2023 – 12h31min 

 

Irritados com a falta de espaço no governo, Avante, Solidariedade, PV e Patriota 

decidiram negociar juntos com os interlocutores políticos do presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva (PT) para cobrar cargos de maior importância. Os quatro partidos somam 22 deputados, 



 
 
 
um grupo maior do que PDT, PSB, Podemos e Psol. Eles não contam com representantes no 

Senado. Dirigentes e parlamentares desses quatro partidos se reuniram na segunda-feira, um 

dia após a posse do presidente, para debater a questão. Há insatisfação principalmente em 

Avante, Solidariedade (que incorporou o Pros) e PV porque esses partidos apoiaram a 

candidatura de Lula, mas foram preteridos na distribuição de ministérios por outros que não 

apoiaram o petista na eleição, mas que contam com mais votos no Congresso. Fonte: Valor 

Econômico 
Leia mais 
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Ex-ministro da Justiça de Dilma é confirmado na assessoria jurídica do governo Lula 

Poder Executivo | 03/01/2023 – 09h41min 

 

Ex-ministro da Justiça de Dilma Rousseff (PT) por 11 dias, Wellington César Lima e 

Silva foi confirmado na terça-feira como o titular da Subchefia de Assuntos Jurídicos (SAJ) da 

Casa Civil. O nome do procurador de Justiça está publicado no Diário Oficial da União (DOU). 

A SAJ não tem status de ministério, mas é uma das áreas mais importantes do Palácio do 

Planalto por ser a responsável pelos atos presidenciais publicados no Diário Oficial da União. 

Nos governos anteriores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o posto já foi ocupado 

por nomes como Dias Toffoli, que acabou indicado à vaga de ministro do Supremo Tribunal 

Federal (STF). A partir de agora, estarão sob a responsabilidade de Lima e Silva a assessoria 

jurídica e consultoria para a Presidência da República, a preparação dos textos dos despachos 

presidenciais e a articulação com outros órgãos sobre assuntos que envolvam atos 

presidenciais. Fonte: Correio do Povo 
Leia mais 
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Zeca Dirceu deve liderar bancada do PT na Câmara no primeiro ano do governo Lula 

Poder Executivo | 02/01/2023 –19h 

 

Filho do ex-ministro José Dirceu, outrora todo poderoso no PT, o deputado federal 

Zeca Dirceu (PR) deve ser o líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados na primeiro 

ano de governo Lula, segundo fontes. Uma reunião híbrida com todos os novos parlamentares 

do partido estava sendo convocada para terça-feira (3) para bater o martelo. O líder é o 

responsável por falar em nome do partido na Câmara, seja em discursos, seja ao participar das 

negociações com as demais legendas. É o cargo de maior prestígio na bancada e o PT, 

tradicionalmente, adota revezamento entre seus parlamentares e correntes. Como o PT é o 

maior partido da federação com PCdoB e PV, liderará este grupo, com 81 deputados. O mais 

cotado para assumir o cargo era o deputado Odair Cunha (PT-MG), da mesma corrente de 

Zeca, a Construindo um Novo Brasil (CNB), mas os dois chegaram a um acordo. Zeca será o 

líder em 2023, primeiro ano do governo Lula, e Odair em 2024 ou 2025, a depender das 

negociações com as demais correntes. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Márcio Macedo assume Secretaria-Geral da Presidência da República 

Poder Executivo | 02/01/2023 – 17h48min 

 

O deputado federal Márcio Macedo (PT-SE) assumiu na segunda-feira (2) o cargo de 

ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Durante a cerimônia de 

transmissão de cargo, Macedo disse que deseja, por meio da Secretaria-Geral, aproximar a 

população da presidência. "Faremos da Secretaria-Geral um elo entre a população e a 

Presidência da República. Estejam certos que vou acordar todos os dias para alimentar esse 

trabalho". A Secretaria-Geral da Presidência é um órgão que integra a Presidência da 

República e tem o objetivo de ajudar o presidente na condução estratégica de governo. Fonte: G1 



 
 
 
Notícias 
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Flávio Dino diz que sua gestão será marcada pela defesa da democracia 

Poder Executivo | 02/01/2023 – 17h16min 

 

O ex-governador do Maranhão e senador eleito, Flávio Dino, assumiu na tarde o 

comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública prometendo não poupar esforços para 

esclarecer o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco, morta a tiros em março de 

2018. “Disse à ministra [da Igualdade Racial] Anielle Franco e a sua mãe que é uma questão 

de honra para o Estado brasileiro empreender todos os esforços possíveis e cabíveis e que a 

Polícia Federal atuará para que este crime seja desvendado definitivamente, para que 

saibamos quem matou e quem mandou matar Marielle Franco”, disse o novo ministro, 

lembrando que, em 2012, ele próprio perdeu um filho, vítima de uma parada cardíaca após 

uma crise de asma. A família chegou a levantar a hipótese de o garoto de 13 anos de idade ter 

falecido devido a um erro cometido por médicos do hospital em Brasília que o atenderam, mas, 

por sugestão do Ministério Público Federal (MPF), o processo foi arquivado. Na época, Flávio 

Dino presidia a Agência Brasileira de Promoções Internacional do Turismo (Embratur). O 

Ministério da Justiça e Segurança Pública é o órgão do Poder Executivo federal responsável 

por definir as ações nacionais de combate ao tráfico de drogas, prevenção e combate à 

corrupção, à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo. Também compete à pasta 

defender a ordem jurídica, os direitos políticos, as garantias constitucionais, a ordem 

econômica nacional e os direitos dos consumidores, além de coordenar o Sistema Único de 

Segurança Pública (Susp). Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 
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Dois senadores encerraram seus mandatos para ocupar cargos nos Executivos 

estaduais 

Poder Executivo | 02/01/2023 – 17h12min 

 

No dia 1 de janeiro de 2023, os ex-senadores Jorginho Mello (PL-SC) e Mailza Gomes 

(PP-AC) deixaram os seus mandatos para assumir cargos nos executivos estaduais. Jorginho 

Melo assumiu como governador de Santa Catarina e deixou como suplente no Senado, Ivete 

da Silveira (MDB-SC). Ela já exercia o mandato, desde que Jorginho Mello se licenciou para 

disputar as eleições. Mailza Gomes era suplente do atual governador do Acre, que deixou o 

mandato de senador para concorrer ao governo do Estado, e agora será vice-governadora do 

Acre. Seu suplente no Senado será o Bispo José, até o fim do mandato da chapa, que se 

encerra no fim do mês. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 
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Governo confirma PPI na Casa Civil; Planejamento auxiliará na formulação de políticas 

públicas 

Poder Executivo | 02/01/2023 – 12h12min 

 

A medida provisória que reorganiza a Esplanada dos Ministérios do novo governo Lula 

confirma que o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) – responsável por gerir as 

concessões – ficará sob a coordenação da Casa Civil. Ao Ministério do Planejamento, caberá a 

elaboração do Orçamento e auxiliar na formulação de políticas públicas de longo prazo. As 

informações foram divulgadas na segunda-feira (2), junto com a medida provisória (MP) que 

detalha a função de cada ministério do novo governo. Durante a transição, o PPI foi alvo de 

disputa entre a Casa Civil, de Rui Costa e Miriam Belchior, e o Planejamento, de Simone 

Tebet. Questionada sobre o assunto, a senadora Simone Tebet disse que nunca pleiteou o 



 
 
 
comando do PPI. Ela afirmou que pediu apenas que a sua pasta participasse do conselho do 

programa e também de eventual reestruturação do PPI. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

RELAÇÕES EXTERIORES 

 

Parceria China-Brasil terá novo crescimento, diz Xi Jinping 

Poder Executivo | 03/01/2023 – 15h27min 

 

O presidente da China, Xi Jinping, disse esperar o fortalecimento das relações com o 

Brasil durante o novo governo. Em carta enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o 

presidente chinês afirmou que a parceria estratégica “tornou-se um modelo de relacionamento 

entre os principais países em desenvolvimento”. O documento foi entregue a Lula pelo vice-

presidente chinês, Wang Qishan, na 2ª feira (2), no Palácio do Itamaraty, em Brasília (DF). 

Wang representou a China durante a cerimônia de posse, realizada no domingo (1º.jan.2023). 
Fonte: Poder 360 
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Embaixador da Argentina diz que discutiu criação de 'moeda do Mercosul' com Haddad 

Poder Executivo | 03/01/2023 – 13h33min 

 

O embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, se reuniu na terça-feira (3) com o 

ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo Scioli, a pauta incluiu a eventual criação de 

uma moeda comum do Mercosul. O objetivo da proposta, afirma o embaixador, é fortalecer o 

comércio entre os países do bloco comercial. "Não significa que cada país não tenha sua 

moeda. Significa uma unidade para integração e aumento do intercâmbio comercial no bloco 

regional. E, como disse o presidente Lula, fortalecer o Mercosul e ampliar a união latino 

americana é muito importante", declarou ele, após o encontro. Segundo o embaixador, Haddad 

é um economista que tem uma "visão muito positiva, da economia real, e um compromisso 

muito forte com os objetivos da moeda comum" Questionado, o Ministério da Fazenda afirmou 

que não vai comentar a reunião. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 
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Em encontros bilaterais, Lula discute cooperação em políticas sociais e comerciais 

Poder Executivo | 03/01/2023 – 09h31min 

 

No primeiro dia após a posse como presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva 

se reuniu com dez chefes de Estado e representantes de governos estrangeiros. Os encontros 

bilaterais ocorreram no Palácio do Itamaraty, na segunda-feira (02/01), e tiveram como 

principal objetivo estreitar relações internacionais nas temáticas de comércio e políticas sociais. 

O presidente Lula recebeu o vice-presidente da China, Wang Qishan, que entregou uma carta 

do presidente Xi Jinping com os cumprimentos e o interesse em ampliar a cooperação. O país 

é o maior parceiro comercial do Brasil. Representantes da América Latina também fizeram 

parte da agenda. Com o presidente da Argentina, Alberto Fernández, Lula tratou da 

reaproximação entre os dois países. Com Luis Alberto Arce Catacora, presidente da Bolívia, o 

encontro envolveu a colaboração em políticas sociais, energia e fornecimento de fertilizantes. 

Já com o presidente do Chile, Gabriel Boric, Lula conversou sobre o potencial de colaboração 

econômica e o desenvolvimento de parcerias. Ao longo do dia, o presidente também se reuniu 

com presidentes do Equador, Honduras e Colômbia. Lula ainda conversou com o presidente da 

Guiné Bissau, Umaro Sissoco Embaló, e destacou que o Brasil “irá voltar a ter a África como 

uma prioridade nas suas relações com o mundo”. Fonte: ASCOM Secom 

 



 
 
 

Brasil voltará a ter protagonismo internacional, diz novo chanceler 

Poder Executivo | 03/01/2023 – 08h25min 

 

O novo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, recebeu simbolicamente o 

cargo das mãos de seu antecessor, o ex-chanceler Carlos Alberto França, em cerimônia na 

noite de segunda-feira (3) no Palácio do Itamaraty. Em seu discurso, Vieira criticou a “visão 

ideológica limitante” do governo Bolsonaro que alijou o Brasil do cenário internacional e 

provocou “retrocessos sem precedentes” na área. Segundo ele, o país terá de atravessar um 

dos momentos mais conturbados no cenário internacional, com uma crise de governança 

global sem precedentes. “A boa notícia, como indica o presidente Lula, é que o Brasil está de 

volta”, ressaltou. “A política externa voltará a traduzir em ações a visão de um país generoso, 

com mais justiça social”, acrescentou. Fonte: Congresso em Foco 
Leia mais 
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Lula reconhece embaixador do Chile no Brasil, após dez meses de espera com 

Bolsonaro 

Poder Executivo | 02/01/2023 –20h30min 

 

Depois de dez meses de espera do governo do Chile, o presidente Lula concedeu o 

agrément a Sebastián Depolo no cargo de embaixador do país aqui no Brasil. O agrément, 

essa palavra chique, nada mais é que o consentimento de um Estado para que determinado 

diplomata estrangeiro seja nomeado para função em seu território. Depolo, próximo do 

presidente Gabriel Boric, tinha feito críticas ao governo Bolsonaro que, por sua vez, cozinhou o 

agrément, na esperança que o governo chileno desistisse. Fonte: O Globo 
Leia mais 
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Itamaraty volta a ter secretarias de América Latina e Meio Ambiente, extintas por 

Bolsonaro 

Poder Executivo | 02/01/2023 –18h33min 

 

Agora sob o comando do chanceler Mauro Vieira, o Ministério das Relações Exteriores 

anunciou na segunda-feira a sua nova estrutura organizacional, trazendo de volta funções de 

chefia extintas durante o governo de Jair Bolsonaro, incluindo uma secretaria para a América 

Latina e outra para o Meio Ambiente. Tradicionalmente, a hierarquia do Itamaraty tem na 

liderança o Gabinete do chanceler, imediatamente abaixo dele a Secretaria Geral — órgão 

central de direção, que pela primeira vez será ocupado por uma mulher, a embaixadora Maria 

Laura Rocha — e, abaixo, diversas secretarias e assessorias. Fonte: O Globo 
Leia mais 
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TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Empresas de tecnologia demitiram mais em 2022 do que no auge da pandemia 

Mercado | 03/01/2023 –05h01min 

 

Empresas de tecnologia estão demitindo funcionários em um ritmo mais acelerado do 

que em qualquer momento da pandemia em 2020, de acordo com levantamento do site 

Layoffs.fyi. Coletivamente, as empresas cortaram mais de 150 mil vagas em 2022, diz o site. 

Em comparação, durante o momento mais crítico da pandemia, entre março e dezembro de 

2020, ocorreram 80 mil demissões. Em 2021 inteiro, foram 15 mil demissões. As estimativas do 

site, que não são oficiais, levam em conta a demissão de mais de 20 mil funcionários que as 

gigantes Meta e Amazon realizaram no ano passado. O número também inclui demissões de 

empresas menores. Por anos, empresas de tecnologia aumentaram de forma agressiva sua 



 
 
 
força de trabalho em meio ao crescimento nas receitas e valores de ações. Muitas dessas 

empresas se beneficiaram da digitalização durante a pandemia. Agora, essas mesmas 

empresas demitem funcionários, implementando congelamento em contratações, em meio ao 

movimento de corte de custos com a deterioração na economia americana. Apesar do volume 

elevado de demissões, outro levantamento, do serviço de recrutamento ZipRecruiter, aponta 

que 79% dos funcionários demitidos encontraram novos empregos em até três meses. Fonte: Valor 

Econômico 
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Novo centro de pesquisas da Unicamp já busca soluções para a Internet 6G 

Poder Executivo | 02/01/2023 –16h41min 

 

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de São Paulo (Fapesp) e a empresa Ericsson criaram o Centro de Pesquisa em 

Engenharia em Redes e Serviços Inteligentes (Smartness), voltado ao desenvolvimento de 

soluções de rede e aplicações voltadas à sexta geração de internet móvel (Internet 6G), 

prevista para 2030. Pelo menos outras 16 universidades brasileiras estão engajadas no projeto, 

que deve envolver pelo menos 50 pesquisadores em seu primeiro ano. O investimento é de R$ 

56 milhões em dez anos, dos quais 28 milhões são aportes da Fapesp e da Ericsson, que 

ficará responsável pela infraestrutura. A ideia é garantir soluções para infraestrutura de rede 

aplicada, baseada em inteligência artificial para que as conexões de tornem mais eficazes e 

seguras. As conexões hoje são entre humanos e máquinas, mas em 2030 o tráfego de 

informações poderá ocorrer entre máquinas inteligentes conectadas, aumentando a demanda 

do sistema. Fonte: O Globo 
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Estratégia Digital fica no Ministério da Gestão e da Inovação no governo Lula 

Poder Executivo | 02/01/2023 – 16h32min 

 

A nova estrutura do Ministério da Fazenda divulgada pelo governo Lula na segunda-

feira, 2, não faz menção ao departamento de infraestrutura, que anteriormente abrigava as 

análises relacionadas ao setor de telecomunicações. A novidade é que a Estratégia de 

Governo Digital e transformação digital estão sob responsabilidade do novo Ministério da 

Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (liderado pela ministra Esther Dweck), pasta 

criada a partir da segregação do Ministério da Economia. Assim, com o decreto 11.345, é 

criada também a Secretaria de Governo Digital, que será composta pelos seguintes 

departamentos: Departamento de Gestão de Recursos de Tecnologia da Informação; 

Departamento de Serviços Públicos Digitais; Departamento de Difusão e Avaliação de Serviços 

Públicos Digitais; Departamento de Infraestrutura de Dados Públicos; e Departamento de 

Identidade Digital. Fonte: Teletime 
Leia mais 
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Google multado em US 29,5 milhões devido a práticas "enganosas" de rastreamento de 

localização 

Mercado | 02/01/2023 

 

O Google concordou em pagar um total de US$ 29,5 milhões para resolver dois 

processos diferentes movidos pelos estados norte-americanos de Indiana e Washington, DC, 

sobre suas práticas "enganosas" de rastreamento de localização, informou o site The Hacker. A 

gigante das buscas e publicidade é obrigada a pagar US$ 9,5 milhões à Washington e US$ 20 

milhões à Indiana depois que os estados processaram a empresa por acusações de que a 

empresa rastreou a localização dos usuários sem seu consentimento expresso. O acordo se 



 
 
 
soma aos US$ 391,5 milhões que o Google concordou em pagar a 40 estados por alegações 

semelhantes no mês passado. A empresa ainda enfrenta mais dois processos de rastreamento 

de localização no Texas e em Washington. Os processos vieram em resposta a revelações em 

2018 de que a empresa de internet continuava rastreando o paradeiro dos usuários no Android 

e iOS por meio de uma configuração chamada Web & App Activity , apesar de desativar as 

opções do Histórico de Localização. Fonte: TI Inside 
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Governos investirão US$ 589 bi em TI em 2023, prevê Gartner 

Mercado | 02/01/2023 

 

Segundo estimativas do Gartner, os gastos governamentais mundiais com TI devem 

totalizar US$ 589 bilhões em 2023, um aumento de 6,8% em relação a 2022. Segundo 

especialistas da consultoria, as organizações governamentais continuarão a modernizar o 

legado de TI e a investir em iniciativas que melhoram o acesso a serviços digitais, pois os 

cidadãos exigem cada vez mais experiências equivalentes às interações online que os clientes 

experimentam no setor privado. A estrutura de experiência total (TX), que ajuda as agências a 

gerenciar as interações entre funcionários e cidadãos, está permitindo a transformação e 

permanecerá entre os principais impulsionadores dos gastos com TI este ano. Software será o 

segmento de maior crescimento em 2023, com gastos de US$ 183 bilhões, um crescimento de 

12,5%. Serviços de TI aparece em segundo lugar, com crescimento de 7,9% (US$ 209 bilhões) 

e serviços internos, que crescerá 2,2% (US$ 68,6 bilhões). Fonte: Softex 
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Rumos da inovação para 2023 têm expectativas positivas 

Mercado | 02/01/2023 

 

Executivos de diferentes setores da economia revelam como o período, mesmo em 

meio a situações que poderiam sinalizar com uma recessão, como a guerra entre Rússia e 

Ucrânia, tem se mostrado positivo quanto ao investimento em pesquisa, desenvolvimento e 

inovação (P, D&I). A recente análise mostra que no último ano houve aceleração dos 

processos de inovação. Desde que a ONU (Organização das Nações Unidas) incluiu a 

inovação entre os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que integram a Agenda 2030, 

esse tema vem ganhando força na mídia e nas empresas. Desenvolvimento de capacidade, 

compartilhamento de conhecimento, coleta e análise de dados, prestação de serviços, apoio 

normativo, bem como políticas e liderança de pensamento são as ações destacadas pela ONU 

no quesito inovação. De acordo com o especialista em inovação Rodrigo Miranda, diretor de 

operações da consultoria internacional G.A.C. Brasil, há motivos para ser otimista quanto aos 

rumos que a inovação deve tomar em 2023. Fonte: Softex 
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TRABALHISTA 

 

Ministro da Secretaria-Geral diz que 'Conselhão' será recriado 

Poder Executivo | 02/01/2023 –19h21min 

 

O novo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio 

Macêdo (PT), disse na segunda-feira (2) que a pasta vai auxiliar o presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva a “estabelecer um diálogo entre patrões e empregados” sobre eventuais mudanças na 

reforma trabalhista. Na campanha presidencial, Lula prometeu que iria rever pontos da 

legislação aprovada em 2017, na gestão Michel Temer. Além disso, Macêdo confirmou que o 



 
 
 
governo irá recriar, de fato, o chamado Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o 

“Conselhão”. O órgão reunirá trabalhadores, empresários e sociedade civil para discutir 

projetos para o país. O Conselhão ficará sob o controle do ministro-chefe da Secretaria de 

Relações Institucionais, Alexandre Padilha. “O presidente Lula disse que, em relação à reforma 

trabalhista, vai colocar todo mundo na mesa para conversar, os patrões, os empregados e a 

sociedade. Nós vamos ajudar nesse processo de diálogo para chegar numa formatação que 

possa atender as demandas da sociedade brasileira. Lula disse também que vai reeditar o 

Conselhão e estabelecer mesas de diálogo, nós vamos cumprir essa determinação”, disse ele. 
Fonte: Valor Econômico 

Leia mais 
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Ex-ministro e especialistas criticam proposta de Lula de alterar reforma trabalhista 

Mercado | 02/01/2023 – 18h11min 

 

O movimento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em defesa da revogação da 

reforma trabalhista acendeu um sinal de alerta entre representantes de sindicatos patronais e 

especialistas. O petista chegou a defender um "revogaço" da reforma aprovada durante o 

governo Michel Temer (MDB), mas voltou atrás e declarou que pretende "apenas modernizar" a 

legislação. Para Ronaldo Nogueira, ex-ministro do Trabalho e um dos protagonistas da 

aprovação da reforma, o discurso não passa de "mera narrativa política". Segundo ele, após ter 

a Esplanada montada, Lula deve pensar com mais frieza sobre a estratégia para aumentar a 

geração de empregos no país. Fonte: Correio do Povo 
Leia mais 
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