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DESTAQUES 

 

Serpro ganha reforço de caixa de R$ 96 milhões 

Poder Executivo | 04/01/2023 

 

Depois de ter a privatização interrompida por despacho do presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva, o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) ganhou um reforço de caixa 

da ordem de R$ 96 milhões. Os recursos saíram da Receita Federal, após a inclusão de nova 

quantidade no serviço de desenvolvimento e manutenção de sistemas pela estatal. A 

privatização do Serpro e da Dataprev sofreu várias críticas por serem empresas públicas 

responsáveis pela gestão da Tecnologia da Informação e de dados de cidadãos, muito deles 

sensíveis, que usam serviços digitais do governo federal. O Serpro tem 58 anos de fundação e, 

de acordo com seu site, é a maior empresa pública de Tecnologia da Informação do mundo, 

responsável por mais de 90% das soluções digitais do Estado brasileiro e líder do mercado 

nacional de TI. É responsável, por exemplo, pelo Imposto de Renda dos brasileiros via internet, 

do controle de veículos e da carteira nacional de habilitação. A estatal informa que tem cerca 

de 24 mil clientes no Brasil, além da atuação em outros 15 países. É vinculada ao Ministério da 

Fazenda, de onde sairá o reforço do orçamento do Serpro. Fonte: Telesíntese  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Telemedicina é autorizada na rede pública e privada do DF 

Poder Executivo | 04/01/2023 – 14h45min 

 

A partir desta semana, a prática da telemedicina está autorizada na rede pública e 

privada de saúde do Distrito Federal. A Lei nº 7.215/2023, sancionada pelo governador Ibaneis 

Rocha e publicada no Diário Oficial da União, assegura ao médico autonomia na decisão de 

adotar ou não a telemedicina para cuidados ao paciente, cabendo ao profissional indicar a 

consulta presencial quando considerar necessário. A publicação também prevê a 

obrigatoriedade de capacitação do médico em bioética, responsabilidade digital, segurança 

digital, pilares para a teleconsulta responsável, telepropedêutica e treinamento em mídia digital 

em saúde. Segundo a lei, o atendimento por telemedicina só poderá ser realizado após 

autorização do paciente ou de seu responsável legal. O texto esclarece que cabe ao gestor 

responsável pelo local de provimento do serviço disponibilizar espaço fixo com privacidade, 

banda de comunicação exclusiva para telemedicina e equipamentos e softwares que atendam 

às exigências necessárias. De acordo com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a 

telemedicina vem para dinamizar e agilizar o acesso da população à saúde e não para 

substituir o atendimento presencial. O desafio, segundo a própria pasta, é a integração de 

sistema para que a prática se torne viável dentro da rede. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Coalização Direitos na Rede pede regulação do zero rating ao Ministério da Justiça 

Mercado | 04/01/2023 

 

As entidades que formam a Coalizão Direitos na Rede entregaram na quarta-feira, 

04/01, ao Ministério da Justiça um pedido de regulação das ofertas comerciais de banda larga 

com acesso a aplicativos no modelo zero-rating, que consiste no acesso livre a um ou mais 

aplicativos selecionados pela operadora responsável pelo plano. A Coalizão diz que a prática 

fere o Marco Civil da Internet, pois discrimina o tráfego de dados. No documento, a CDR pede 

que “sejam adotados atos político-regulatórios voltados a adequar as práticas comerciais 



 
 
 
relativas aos planos de acesso a Internet de forma que a neutralidade da rede e a não 

interrupção do SCI sejam garantidas”. Cita pesquisa do Idec e do Instituto Locomotiva, 

segundo o qual a maior parte da população com planos pré-pagos fica sem dados até o dia 19 

do mês, e a partir daí usa apenas os apps oferecidos em zero rating. Lembra que o zero rating 

é dado para apps de grandes empresas como WhatsApp e Facebook. "Os efeitos danosos 

deste modelo ilegal de prestação de serviço afetam também dimensões da formação da 

consciência política da sociedade em escala abrangente, na medida em que os mais de 85 

milhões de cidadão sujeitos ao acesso limitado a Internet são presas fáceis das campanhas de 

desinformação", reforça o documento da CDR. Fonte: Convergência Digital  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PT cogita Maria do Rosário no comando da CCJ da Câmara 

Poder Legislativo | 04/01/2023 – 11h25min 

 

O PT cogita emplacar a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) no comando da 

Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A CCJ é a principal comissão 

da Câmara. Ela tem por premissa avaliar se as matérias que tramitam na casa estão de acordo 

com a Constituição. O PT pretende comandar o colegiado, que atualmente é presidido por 

Arthur Maia (União Brasil-BA), um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que substituiu 

Bia Kicis (PSL-DF), também bolsonarista. Deputada desde 2003, Maria do Rosário foi ministra 

dos Direitos Humanos durante o governo Dilma Rousseff (PT). Em 2014, foi alvo de uma 

agressão verbal do então deputado Bolsonaro, que foi condenado a indenizá-la. Segundo a 

presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o nome de Maria do Rosário ainda precisa passar pela 

aprovação da federação formada pela legenda, PCdoB e PV. O grupo elegeu a 2ª maior 

bancada da Câmara para 2023, atrás apenas do PL, que vai ser oposição ao governo. Fonte: G1 

Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministério da Previdência discutirá saídas para trabalhador informal 

Poder Executivo | 03/01/2023 – 22h10min 

 

O novo ministro da Previdência, Carlos Lupi, sinalizou a direção da nova pasta: 

encontrar saídas de contribuição para o mercado de trabalho informal. Em conversa com a 

imprensa no Congresso Nacional no domingo (1º), momentos antes da posse do presidente 

Lula, o ministro disse pensar na criação de regras diferenciadas para o trabalhador informal 

poder também contribuir para a Previdência. Na terça-feira (3), Lupi assumiu oficialmente o 

ministério. Segundo o ministro, o excesso de trabalho informal, que passou a ser chamado 

também de “uberização do trabalho”, em alusão aos autônomos que trabalham para aplicativos 

de transporte e entrega, é uma das questões prioritárias a serem resolvidas. A ideia é que 

esses 20 milhões de trabalhadores paguem algum valor para a Previdência para garantir a 

aposentadoria e também reforçar os cofres do seguro social. “Temos um contingente de 20 

milhões de brasileiros no serviço informal, por conta própria. E a grande maioria não paga nada 

para a Previdência. Então, se você cobrar um preço menor para a Previdência, dando um teto 

e um limite diferenciado, você tem uma arrecadação em potencial que pode melhorar muito a 

situação da Previdência”, disse Lupi. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Rui Costa nega que governo Lula vá revisar reforma da Previdência 

Poder Executivo | 04/01/2023 – 12h36min 

 

“Não há nenhuma proposta de revisão da reforma da Previdência em curso.” Foi assim 

que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, procurou conter as reações negativas à declaração do 



 
 
 
novo ministro da Previdência, Carlos Lupi, de que será instituída uma comissão para estudar a 

revisão da reforma. Costa disse que todas as reformas passarão por aquele que teve o aval de 

“60 milhões se eleitores”, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Indagado se Lupi se precipitou, 

disse que o novo ministro foi levado pelo “entusiasmo da posse”. Costa foi o único ministro, 

além do vice Geraldo Alckmin, com quem Lula falou antes de subir para seu gabinete depois 

do encerramento da cerimônia de posse de Alckmin no Ministério da Indústria e Comércio. Fonte: 

Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

Governo vai reavaliar propostas de reforma tributária que estão no Congresso 

Poder Legislativo | 03/01/2023 – 17h24min 

 

A reforma tributária será a pauta prioritária do terceiro governo de Luiz Inácio Lula da 

Silva (PT) no Congresso, de acordo com o líder do governo, o senador Randolfe Rodrigues 

(Rede-AP). O tema foi pauta de uma reunião realizada na terça-feira com o secretário de 

Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Ele disse que vai reavaliar os projetos sobre o tema 

que já tramitam no Congresso sobre reforma tributária: — Seria desrespeito desconsiderar o 

que foi feito. Há duas propostas no Congresso prioritárias sobre o tema: as Propostas de 

Emenda à Constituição (PECs): a 45 e a 110. O texto da PEC 45 tem como base a proposta do 

economista Bernard Appy, que assumiu a função de secretário especial de reforma tributária 

do Ministério da Fazenda, comandado por Fernando Haddad. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Governo corre para que nova presidente do BB assuma o cargo até sexta-feira 

Poder Executivo | 04/01/2023 – 13h 

 

O governo corre para que a Tarciana Medeiros, indicada pelo ministro da Fazenda, 

Fernando Haddad, para a presidência do Banco do Brasil (BB), assuma logo do cargo. O 

desejo é que a posse aconteça até a próxima sexta-feira, mas esse calendário é considerado 

muito apertado. O nome de Tarciana ainda precisa passar pelo aval Comitê de Pessoas, 

Remuneração e Elegibilidade (COREM) e pelo Conselho de Administração para que depois ser 

encaminhado para Casa Civil e publicado decreto no “Diário Oficial da União” (DOU). Por outro, 

os trâmites de documentação já foram preparados para o parecer jurídico do BB, o que pode 

ajudar a acelerar um pouco o processo. Internamente, não se espera, em um primeiro 

momento, uma troca geral e de apenas uma vez dos vice-presidentes com a chegada de 

Tarciana. A tendência é que esse movimento seja gradual. O nome de Tarciana foi bem 

recebido internamente pelos colegas pela competência e conhecimento da casa. Fonte: Valor 

Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

INPI faz parte da nova estrutura do MDIC 

Poder Executivo | 04/01/2023 – 12h32min 

 

O vice-presidente Geraldo Alckmin assumiu na quarta-feira, 4 de janeiro, o Ministério 

do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). A pasta foi recriada e abriga o 

INPI em sua estrutura, segundo o Decreto 11.340, de 1º de janeiro de 2023. O MDIC agora tem 

a Secretaria de Competitividade e Regulação, que abarca o Departamento de Política de 

Propriedade Intelectual e Metrologia. Dessa forma, a nova secretaria terá entre suas 



 
 
 
atribuições a de desenvolver e implementar políticas e programas para aprimorar e fortalecer o 

sistema nacional de propriedade intelectual e de metrologia, normalização e qualidade 

industrial, e coordenar a posição de governo nesses temas. A mudança na estrutura do 

governo alterou a gestão do INPI, que aguarda a nomeação dos novos dirigentes. Fonte: ASCOM 

INPI 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Ex-governador Jorge Viana é indicado para presidir a Apex por quatro anos 

Poder Executivo | 04/01/2023 – 14h16min 

 

A indicação do ex-governador do Acre Jorge Viana (PT) para a presidência da Agência 

Nacional Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos (Apex) foi confirmada na 

quarta-feira (4) com a publicação no Diário Oficial da União. No despacho, o presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva (PT) prevê a permanência de Viana na agência por quatro anos. O nome 

de Viana para o comando da Apex havia sido confirmado pelo vice-presidente Geraldo 

Alckmin, na última sexta-feira, dia 4. A Apex atua para promover os produtos e serviços 

brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da 

economia brasileira. Na gestão de Jair Bolsonaro, a agência estava ligada ao Ministério das 

Relações Exteriores. No governo Lula, ficará sob o guarda-chuva do Ministério da Indústria e 

Comércio. Fonte: Correio do Povo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Brasileiros pagam mais de R$ 2,8 trilhões em impostos em 2022 

Mercado | 04/01/2023 – 13h40min 

 

Os contribuintes brasileiros pagaram mais de R$ 2,8 trilhões em impostos em 2022, de 

acordo com o Impostômetro, painel instalado pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP) 

na região central da capital paulista. O total foi de R$ 2.890.489.835.290,32. Em 2021, o painel 

registrou aproximadamente R$ 2,6 trilhões. O aumento foi de 11,5% de um ano para o outro. O 

montante é a soma do valor arrecadado pelos governos federal, estadual e municipal incluindo 

taxas, contribuições, multas, juros e correção monetária. Em 2022, o avanço aconteceu por 

conta da maior arrecadação de tributos federais, apesar das desonerações promovidas pelo 

governo, como dos combustíveis, energia elétrica e telecomunicações, aponta o economista 

Ulisses Ruiz de Gamboa, do Instituto Gastão Vidigal da ACSP. “E ainda tivemos inflação em 

níveis elevados, o que encarece produtos e serviços”, disse. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Resistência à iniciativa privada é “debate falso”, diz Galípolo 

Poder Executivo | 04/01/2023 – 08h46min 

 

Gabriel Galípolo, secretário-executivo do Ministério da Fazenda, disse que as 

conversas sobre possível aversão da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à iniciativa são 

um “debate falso”. Ele ainda afirmou que o governo vai rever renúncias fiscais e gastos. “Não 

vejo porque o governo teria qualquer tipo de resistência à participação do setor privado no 

investimento”, declarou em entrevista à GloboNews na terça-feira (3).“Acho até que esse é um 

debate falso, porque quando eu olho para as formas de contratação que existem na 

infraestrutura em geral, apesar do nome chamar ‘obra pública’, não existe uma empresa 

pública que presta aquele serviço”. Galípolo defendeu as PPPs (parcerias público-privadas), 

mas não citou privatizações. Lula ordenou que ministros e secretários revoguem atos que dão 

andamento à privatização de 8 empresas –entre elas, Correios e Petrobras. “As concessões e 



 
 
 
PPPs oferecem uma série de benefícios do ponto de vista de alinhamento de interesses. O 

privado fica responsável não só pelo fornecimento do equipamento ou da obra, mas também 

pela operação e manutenção daquela ativo durante um prazo mais longo”, disse o número 2 da 

Fazenda. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Equipe de Haddad avalia ajuste fiscal de R$ 223 bilhões em 2023 

Poder Executivo | 04/01/2023 – 08h37min 

 

O Ministério da Fazenda estuda um plano de ajuste fiscal de mais de R$ 200 bilhões 

para tentar diminuir o rombo nas contas públicas deste ano. O projeto foi revelado “sem querer” 

quando imprensa foi chamada para registrar a primeira reunião oficial de Fernando Haddad 

com o seu secretariado. O slide projetado no telão mostrava o estudo. Integrantes da Fazenda 

confirmaram à CNN que a medida foi, de fato, discutida na terça-feira (03) em meio a outras 

possibilidades para equilibrar os gastos e as despesas do governo. Esse não é, portanto, um 

plano terminativo. Fonte: CNN Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Haddad promete levar ‘plano de voo’ a Lula ainda esta semana 

Poder Executivo | 04/01/2023 – 05h01min 

 

A economia está desacelerando e “o primeiro trimestre é vital para a gente mudar o 

curso”, disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, antes de reunir pela primeira vez toda 

a sua equipe. Ainda nesta semana, Haddad pretende levar ao presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva o “plano de voo” de seu ministério, com medidas de curto, médio e longo prazos. Haddad 

descartou a adoção uma meta para taxa de câmbio e opinou que a taxa de juros no país está 

“fora de propósito”. A equipe econômica está debruçada em reestimativas do cenário para 

apresentar a Lula. Entre as prioridades do primeiro semestre, explicou, estão o novo arcabouço 

fiscal e a reforma tributária, que podem caminhar juntas no Legislativo. “Temos um trimestre 

para anunciar as medidas necessárias para colocar a economia brasileira no rumo certo”, disse 

Haddad, em entrevista ao portal Brasil 247. “A partir de abril, com as comissões formadas no 

Congresso, podemos encaminhar as medidas estruturais de que o Brasil precisa”, afirmou. 
Fonte: Valor Econômico 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Fazenda avalia pacote para reduzir rombo nas contas públicas 

Poder Executivo | 03/01/2023 – 18h38min 

 

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recebeu da sua equipe uma avaliação 

preliminar e uma lista de medidas com as quais seria possível fazer um ajuste fiscal de até R$ 

223 bilhões neste ano, o equivalente a 2% do Produto Interno Bruto (PIB). As simulações foram 

apresentadas em uma reunião na manhã de terça-feira que reuniu todo o primeiro escalão do 

ministério. Ainda não há decisões tomadas sobre nenhuma das ações. Haddad espera enviar 

um cardápio de ações para o presidente Lula nos próximos dias. Além disso, as medidas 

discutidas não são as únicas e o governo estuda outras ações. Em nota, assessoria da 

Fazenda disse que o encontro foi uma "reunião geral de trabalho, a primeira com os secretários 

após a posse do ministro". Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Haddad calcula perdas fiscais de 1,5% do PIB por falhas em gestão da dívida ativa 

Poder Executivo | 03/01/2023 – 10h38min 



 
 
 

 

O sistema de cobrança da dívida ativa foi desmantelado no país e o tema estará entre 

as propostas que a equipe econômica apresentará ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da 

Silva, ainda nesta semana, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em entrevista 

ao portal “Brasil 247”, Haddad disse que uma das ações para colocar a economia nos trilhos é 

uma gestão da dívida ativa reformulada. “Tem uma parte dos créditos tributários que nós 

perdemos por falta de técnica”, equivalendo a “1,5% do PIB de desmantelo, do ponto de vista 

de perdas fiscais”, disse. Haddad citou desonerações assinadas nos últimos dias do governo 

passado, apesar de ele ter apelado durante a transição para que fossem evitadas ações que 

gerassem impacto posterior. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

STF deve retomar julgamento que proíbe demissão sem justa causa 

Poder Judiciário | 04/01/2023 – 12h27min 

 

O STF (Supremo Tribunal Federal) tem a possibilidade de finalizar ainda no 1º 

semestre deste ano um julgamento sobre a proibição da demissão sem justa causa, aquela em 

que o empregador dispensa o empregado sem motivo aparente. O processo discute a 

revogação de um decreto do então presidente Fernando Henrique Cardoso que retirou o Brasil 

da Convenção 158 da OIT (Organização Internacional do Trabalho), que estabelece que o 

empregador só pode dispensar um funcionário se tiver uma “causa justificada”, excluindo a 

possibilidade da demissão sem justa causa. Ainda que prevaleça esse entendimento, a 

aplicação prática não seria automática, segundo especialistas ouvidos pelo Poder360. Isso 

porque a aplicação dos dispositivos da Convenção só é possível mediante aprovação de lei no 

país. Entre idas e vindas, o julgamento do caso no Supremo já dura 25 anos. A ação foi 

ajuizada pela Contag (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura) e pela CUT 

(Central Única dos Trabalhadores) em 1997. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

MEIO AMBIENTE 

 

Sonia Guajajara escolhe advogado indígena como secretário-executivo e quer indicá-lo 

ao STF 

Poder Executivo | 04/01/2023 – 10h35min 

 

O advogado Eloy Terena será o secretário-executivo do Ministério dos Povos 

Indígenas. O anúncio oficial acontece na quarta-feira (4). Terena é integrante da Apib 

(Articulação dos Povos Indígenas do Brasil) e defende a pauta indígena em diversos processos 

no STF (Supremo Tribunal Federal), por exemplo no caso do marco temporal de demarcação 

de terras. O movimento indígena, inclusive, vê o nome dele como uma possível indicação para 

o Supremo. A ideia da direção da Apib é articular para que ele seja um dos cotados nas vagas 

que irão ser abertas na Corte durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O petista 

fará ao menos duas indicações. "Trabalhamos para indicar o advogado Eloy Terena ao 

Supremo Tribunal Federal, ainda no governo Lula", afirmou a ministra Sonia Guajajara em 

entrevista à Folha. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Ministro defende separação entre comunicação pública e de governo 

Poder Executivo | 04/01/2023 – 15h41min 

 

Um dia após assumir o comando da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da 

Presidência da República, o ministro Paulo Pimenta visitou as instalações da sede da Empresa 

Brasil de Comunicação (EBC), em Brasília, onde voltou a destacar a importância da separação 

entre comunicação pública e governamental. “Acho importante a população compreender que a 

comunicação governamental, que também é [de interesse] público, visa à prestação de 

serviços e à comunicação institucional dos posicionamentos do país e do governo. Já a 

comunicação pública, dentro da qual a EBC está [inserida], há objetivos mais específicos”, 

disse Pimenta ao ser entrevistado por profissionais da própria empresa pública. “Mas quando 

falamos de comunicação pública, também estamos falando da comunicação governamental. 

Logo, não dá para imaginar que não haverá reflexos quando houver uma mudança [política], 

quando a população escolher um projeto [político] diferente. O que temos é que preservar 

[separar] as questões que são de Estado das que são de governo. Evidentemente, cada 

governo tem focos específicos, aquilo que considera prioritário. Em um regime democrático 

como o nosso, sempre haverá alguma influência da política”, acrescentou o ministro, citando 

como exemplo de temas de interesse público as questões de saúde pública, como as 

campanhas de vacinação. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

'Houve crimes e serão apurados', diz diretor da PF sobre governo Bolsonaro 

Poder Executivo | 04/01/2023 – 15h04min 

 

O diretor-geral da PF (Polícia Federal), Andrei Passos, afirma que haverá apuração 

sobre eventuais atos criminosos praticados durante o governo de Jair Bolsonaro. "A trajetória 

da Polícia Federal é essa, é investigar, e seguirá assim. Houve uma série de atos praticados 

que são crimes, e eles precisam ser apurados", disse ao Painel. "Se houve falha, se houve 

omissão, se houve algum problema, nos vamos avaliar a partir de agora", declarou. Nos 

últimos dias, as posses do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de diversos ministros 

tiveram o coro de "sem anistia", entoados por militantes de esquerda. É um pedido para que 

eventuais delitos do antigo governo, especialmente com relação à condução da pandemia, 

sejam investigados. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula marca reunião para 'enquadrar' ministros e evitar anúncios sem aval do Planalto 

Poder Executivo | 04/01/2023 – 14h42min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) marcou a primeira reunião ministerial para a 

manhã da próxima sexta-feira (6). O convite foi enviado para os 37 titulares das pastas por 

Oswaldo Malatesta, chefe de gabinete adjunto da agenda de Lula. O encontro ocorrerá às 

9h30, no Palácio do Planalto. O encontro ocorre após a posse da maioria dos titulares dos 

ministérios e em meio a um diferente entendimento no seu primeiro escalão a respeito de 

reformas. De acordo com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, a reunião tratará sobre o tema. 

"O presidente já marcou a primeira reunião ministerial, para, inclusive, organizar e reafirmar, e 

ele acabou de me dizer, qualquer proposta só será encaminhada, evidente, depois da 

aprovação do presidente da República", disse Rui Costa. "E qualquer proposta, ele vai dizer 

isso na reunião, passará necessariamente pela Casa Civil antes de sua análise", seguiu. A 

declaração foi em resposta e desautorizando o ministro d. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 



 
 
 

Zeca Dirceu e Lindbergh Farias travam queda de braço por liderança do PT na Câmara 

Poder Legislativo | 04/01/2023 – 13h 

 

Passada a eleição e posse de Luiz Inácio Lula da Silva na Presidência, a bancada do 

PT na Câmara entra agora em uma disputa para definir quem vai liderar o partido na Casa nos 

próximos anos. De um lado, o grupo majoritário da legenda já definiu que o deputado Zeca 

Dirceu (PR) será o líder em 2023 e quer Odair Cunha (MG) no comando da bancada em 2024. 

Do outro, tendências minoritárias do partido aceitam Dirceu na liderança neste ano, mas 

querem definir um acordo para que Lindbergh Farias (RJ) seja o líder em 2024. Uma reunião 

da bancada está marcada para a próxima quinta-feira, 5, para tentar chegar a um consenso. 

Lindbergh disse ao Estadão que “não existe acordo” e que Zeca Dirceu não será líder neste 

ano se a corrente dominante do PT insistir em ter Odair Cunha em 2024. O deputado do 

Paraná também confirmou o cenário de indefinição. “Será quinta-feira à tarde (a escolha do 

novo líder), apenas em razão da indefinição sobre o segundo ano da liderança”, afirmou. Fonte: O 

Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula despacha no Planalto após varredura da PF 

Poder Executivo | 04/01/2023 – 12h41min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva começou a despachar diretamente no Palácio do 

Planalto, sede Executivo federal, na quarta-feira, 4. Até agora, o petista vinha trabalhando no 

hotel onde está hospedado desde a transição. Lula transferiu suas atividades para o Planalto 

após a Polícia Federal realizar uma varredura no edifício. Segundo a agenda divulgada, Lula 

passa o dia todo no local, entre conversas com ministros já empossados e a participação nas 

cerimônias de posse do vice-presidente Geraldo Alckmin na pasta da Indústria e Comércio 

Exterior e de Marina Silva no Meio Ambiente. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Rui Costa contraria promessa de Lula e não descarta hipótese de presidente tentar a 

reeleição 

Poder Executivo | 04/01/2023 – 10h38min 

 

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, não descartou a possibilidade de o presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva concorrer à reeleição em 2026. “Se Lula continuar com a energia e o tesão 

de 20 anos, quem sabe ele faça um novo mandato”, disse. A declaração foi dada na segunda-

feira, 2, durante entrevista ao programa Roda Vida, da TV Cultura. A afirmação, entretanto, 

contraria declarações anteriores de Lula. Durante a campanha eleitoral, o petista descartou, 

por diversas vezes, a possibilidade de tentar se reeleger caso vencesse as eleições. 

“Politicamente não é prudente dizer, mas todo mundo sabe que eu tenho quatro anos para 

fazer isso. Todo mundo sabe que não é possível um cidadão com 81 anos querer reeleição. 

Todo mundo sabe”, disse, diante de intelectuais ligados ao PSDB e ao lado de Geraldo Alckmin 

(PSB) em setembro. Costa evitou responder se, ao descartar a reeleição, Lula estaria 

implantando dentro do seu governo uma competição “amigável” entre os ministros, em busca 

por destaque e aprovação para suceder o petista. O ministro ainda afirmou que não é o 

momento de pensar em reeleição, mas, sim, de executar os planos de ação do governo. Fonte: O 

Estado de S. Paulo 
Leia mais 
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Lula participa da posse de Alckmin e se reúne com Haddad no Planalto na quarta-feira 

Poder Executivo | 04/01/2023 – 09h12min 

 



 
 
 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, às 11h, da posse de seu vice, Geraldo 

Alckmin, como ministro da Indústria, Comércio e Serviços, no Palácio do Planalto. Lula passa a 

despachar a partir de quarta-feira (04) na sede da Presidência, depois que seu gabinete e 

outras instalações do Palácio passaram por uma varredura antigrampo. Antes da posse de 

Alckmin, Lula se reúne às 9h com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Às 

10h30, tem encontro marcado com o chanceler Mauro Vieira. À tarde, Lula tem audiência às 

15h com o ministro da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, e 

com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, às 16 horas. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PT segura indicações no 2º escalão de ministérios para acomodar aliados 

Poder Executivo | 04/01/2023 – 05h01min 

 

Empossados nesta semana, os ministros de Lula só receberam o sinal verde para 

nomear seus indicados para a chefia de gabinete e secretaria-executiva (o número dois do 

ministério). Os nomes devem ser encaminhados para a Casa Civil até a próxima segunda. As 

demais indicações para compor secretarias e empresas vinculadas só podem ser 

encaminhadas depois que o governo termine a tarefa de acomodar aliados ainda não 

atendidos na divisão do governo. Solidariedade e PV, dois partidos que integraram a aliança de 

Lula, têm a expectativa de assumir cargos do 2º escalão das pastas, e podem ocupar postos 

de relevo inclusive em ministérios entregues a aliados, como é o caso de Integração (União 

Brasil), Cidades (MDB) e Agricultura (PSD). Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 
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Gleisi quer União no bloco do PT para eleição à Presidência da Câmara 

Poder Legislativo | 04/01/2023 – 05h 

 

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, diz esperar que o União integre o bloco que o PT 

quer lançar na eleição para o comando da Câmara, em fevereiro. Mesmo apoiando Arthur Lira 

(PP-AL), o PT deseja formar um grupo com União, PSD e MDB para ocupar postos relevantes 

na Casa e isolar o PL de Jair Bolsonaro. A principal disputa é a CCJ. “Espero que faça parte do 

bloco, o União está na base”, diz Gleisi. O presidente do União, Luciano Bivar, não garante. 
Fonte: O Estado de S. Paulo 

Leia mais 
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Gilberto Carvalho assumirá Secretaria de Economia Solidária 

Poder Executivo | 03/01/2023 – 21h33min 

 

Ex-chefe de gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por dois mandatos, 

Gilberto Carvalho não irá, desta vez, para o Palácio do Planalto. Carvalho vai assumir agora a 

Secretaria de Economia Solidária. A pasta está na estrutura do Ministério do Trabalho, 

comandado por Luiz Marinho, que tomou posse na terça-feira, 3. No domingo, 1.º, Carvalho 

assistiu à posse de Lula do outro lado do Planalto, na Praça dos Três Poderes. “Queria sentir o 

povo. Tenho cada vez mais prurido com palácios”, disse ele ao Estadão, ao lembrar que já 

trabalhou 12 anos no Planalto. O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, que em 2003 subiu a 

rampa do Planalto atrás de Lula, desta vez também preferiu ficar “na grama” da Esplanada, ao 

lado dos militantes. “Foi um dia histórico”, resumiu. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PT tenta atrair Republicanos para base de Lula e espera adesão ainda em 2023 

Poder Executivo | 03/01/2023 – 13h 

 



 
 
 

O PT tentará atrair o Republicanos para a base do governo no Congresso ainda em 

2023 e, numa prévia dessa negociação, aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 

dizem que irão fazer acenos ao partido. Integrantes do Republicanos afirmam, porém, que a 

maior parte da bancada na Câmara resiste a uma aliança com os petistas. A adesão, 

acreditam, só deverá avançar se houver uma negociação por espaço no primeiro escalão do 

novo governo. Para evitar uma derrota na votação da PEC da Gastança, interlocutores de Lula 

procuraram cardeais do Republicanos. No diálogo, segundo negociadores do presidente, o PT 

indicou que irá apoiar a candidatura de Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR) para a vaga 

aberta no TCU (Tribunal de Contas da União). Outro aceno deve ser a sustentação à 

candidatura do presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP), para a primeira 

vice-presidência da Câmara na eleição de fevereiro. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ex-tesoureiro de Haddad deve ser o segundo de Marinho no Ministério do Trabalho 

Poder Executivo | 03/01/2023 – 10h20min 

 

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, vai indicar Chico Macena para ser o secretário-

executivo da pasta. O mais cotado para a pasta até agora era o ex-presidente da CUT Vagner 

Freitas. Ex-vereador por São Paulo, Macena é uma espécie de curinga do partido. Foi 

secretário de Governo quando Fernando Haddad era prefeito de São Paulo e tesoureiro de 

duas de suas campanhas: em 2012, para prefeito de São Paulo, e em 2018, quando o agora 

ministro da Fazenda concorreu à Presidência da República. Antes disso, foi secretário de 

Coordenação de Subprefeituras de Haddad e presidente da Companhia de Engenharia de 

Tráfego (CET) no governo municipal de Marta Suplicy (PT). Macena tem amplo trânsito entre 

os petistas paulistas, e é próximo também do ministro das Relações Institucionais, Alexandre 

Padilha. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

RELAÇÕES EXTERIORES 

 

Nomeação de Nísia na Saúde é “excelente”, diz diretor da OMS 

Mercado | 04/01/2023 – 13h38min 

 

O diretor-geral da OMS (Organização Mundial da Saúde), Tedros Adhanom, elogiou a 

escolha de Nísia Trindade para o Ministério da Saúde e afirmou que o presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva (PT) está “comprometido” a saúde no Brasil. A declaração foi feita na quarta-feira 

(4) durante entrevista a jornalistas na sede da OMS. Enquanto falava sobre questões globais 

de saúde, Adhanom foi questionado sobre a escolha da ministra e as expectativas sobre o 

novo governo. “A nomeação para o Ministério da Saúde é excelente”, disse o diretor-geral. “O 

presidente Lula está muito comprometido com a saúde em seu país […]. Estamos empenhados 

em trabalhar com ele”. Nísia foi empossada na última segunda-feira (2) e será a 1ª mulher a 

assumir o comando do ministério. Ao assumir a pasta, a ministra disse que sua gestão à frente 

do Ministério da Saúde será pautada pela ciência e pelo diálogo com a comunidade da 

científica. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Presidente do Equador diz esperar relação pragmática com Lula 

Mercado | 04/01/2023 – 10h19min 

 

O presidente do Equador, Guillermo Lasso, do partido de direita “Creo”, disse apostar 

em uma relação de pragmatismo com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e 



 
 
 
demais líderes da esquerda na América Latina que chegaram ao poder nos últimos anos, como 

os presidentes Alberto Fernández (Argentina), Gustavo Petro (Colômbia) e Gabriel Boric 

(Chile). “São pessoas com as quais espero ter magníficas relações. O fundamental é o 

pragmatismo, e deve pesar principalmente o interesse de nossos povos”, disse Lasso em 

entrevista publicada pelo jornal O Globo na quarta-feira (4). Eleito em 2021 ao derrotar o 

economista Andrés Arauz, candidato do ex-presidente Rafael Correa –exilado na Bélgica 

desde 2020 por uma condenação de suborno que envolveu a empreiteira Odebrecht– Lasso 

ficou isolado no campo da direita com as recentes vitórias eleitorais de líderes do espectro 

oposto. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Microsoft espera que ChatGPT torne o Bing mais inteligente para competir com o Google 

Mercado | 04/01/2023 – 13h27min 

 

A Microsoft se prepara para adicionar o chatbot ChatGPT, da OpenAI, ao seu 

mecanismo de busca Bing em uma tentativa de atrair usuários do rival Google, de acordo com 

uma pessoa familiarizada com os planos. A Microsoft espera que as respostas mais parecidas 

com um diálogo e contextualizadas às perguntas conquistem os usuários do serviço de busca e 

forneçam respostas de melhor qualidade para além de links, disse a pessoa, que não quis ser 

identificada por discutir planos confidenciais. A empresa com sede em Redmond, Washington, 

pode lançar o recurso adicional nos próximos meses, mas ainda avalia a precisão do chatbot e 

a rapidez com que ele pode ser incluído no mecanismo de busca, disse a pessoa. A versão 

inicial pode ser um teste limitado a um grupo restrito de usuários, acrescentou. A fabricante de 

software, cujo serviço Bing é muito menor do que o principal mecanismo Google Search, da 

Alphabet, experimenta o ChatGPT há vários meses, disse a pessoa. Os planos da Microsoft 

foram relatados anteriormente pelo The Information. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Além das dancinhas, TikTok é usado pelos jovens como alternativa ao Google 

Mercado | 04/01/2023 – 13h05min 

 

Todas as plataformas querem atenção, mas cada plataforma quer atenção à sua 

maneira. O TikTok, rede social associada a dancinhas e tendências questionáveis, está sendo 

usado como alternativa ao Google para buscar informações na internet. Pode parecer 

estranho, mas é reflexo de como os aplicativos têm lutado pela atenção dos usuários. Segundo 

estudo do Pew Research Center publicado em outubro, a proporção de americanos entre 18 e 

29 anos que se informam regularmente pelo TikTok saltou de 9% em 2020 para 26% em 2022. 

A pesquisa também mostra que hoje 33% dos usuários da rede social chinesa a usam como 

fonte de informação. Isso significa que jovens não só usam o aplicativo para participar de 

trends como também para pesquisar sobre qualquer tipo de assunto. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Uso de redes sociais está ligado a alterações cerebrais em adolescentes, diz pesquisa 

Poder Executivo | 04/01/2023 – 11h 

 

O efeito do uso das redes sociais nas crianças é uma área de pesquisa cheia de 

desafios, pois pais e legisladores tentam verificar os resultados de um vasto experimento em 

pleno percurso. Estudos sucessivos acrescentaram peças ao quebra-cabeça, detalhando as 

implicações de um fluxo quase constante de interações virtuais que começam na infância. Um 



 
 
 
novo estudo de neurocientistas da Universidade da Carolina do Norte (EUA) tenta algo novo, 

realizando sucessivas varreduras cerebrais em crianças do ensino médio entre 12 e 15 anos, 

um período de desenvolvimento cerebral especialmente rápido. Os pesquisadores descobriram 

que as crianças que habitualmente verificavam seus "feeds" de rede social por volta dos 12 

anos apresentavam uma trajetória distinta, com sua sensibilidade às recompensas sociais dos 

colegas aumentando com o tempo. Os adolescentes com menor envolvimento nas redes 

sociais seguiram o caminho oposto, com uma queda no interesse por recompensas sociais. 
Fonte: Folha de S. Paulo 
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Retorno ao índice 

 

TRABALHISTA 

 

Ministro quer proibir saque-aniversário do FGTS 

Poder Executivo | 04/01/2023 – 13h41min 

 

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT), vai propor ao presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva (PT) proibir o saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), 

modalidade em que o trabalhador pode sacar parte do saldo da sua conta. "Como medida para 

preservar a poupança do trabalhador e garantir a real finalidade do FGTS, o ministro Luiz 

Marinho vai propor ao presidente Lula que seja proibido o saque dos recursos do fundo na data 

de aniversário", afirma nota do ministério. "Antes disso, vai levar a discussão desse tema ao 

conselho curador do FGTS e às centrais sindicais". A informação foi dada inicialmente por 

Marinho em entrevista ao jornal O Globo. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 
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