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DESTAQUES 

 

Senado analisa nova proposta de marco legal da inteligência artificial 

Poder Legislativo | 05/01/2023 – 05h01min 

 

O Senado deve começar a analisar este ano uma proposta desenhada por 18 juristas 

para regular o desenvolvimento e o uso da inteligência artificial (IA) no Brasil. O diferencial em 



 
 
 
comparação com outros projetos de lei já em tramitação no Congresso Nacional é o 

detalhamento. O novo texto estabelece graus de obrigações aos fornecedores e usuários dos 

sistemas a depender do risco da tecnologia. Para advogados, da forma como o texto está, 

contudo, há o potencial impacto de retração de investimentos. Isso porque, dizem, o 

cumprimento das exigências - como procedimentos de segurança e de transparência - tornará 

os projetos mais caros. A proposta de marco legal foi apresentada em dezembro ao presidente 

do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). É resultado do trabalho dos últimos oito meses da 

comissão de especialistas. No relatório final - com mais de 900 páginas - consta a minuta de 

um projeto de lei, com 45 artigos. A ideia geral, segundo o grupo, foi harmonizar a inovação 

com a proteção de direitos fundamentais das pessoas. “É um texto cuidadoso que acomoda 

diferentes situações e assegura maleabilidade de deveres e responsabilidades, que não 

existem ou estão tão claros, compatíveis com o grau de risco assumido”, conta a professora da 

Universidade de Brasília (UnB) Ana Frazão, que integrou a comissão. A inteligência artificial 

remete a algo do futuro, mas já está presente no dia a dia. A tecnologia é usada em diversos 

ramos - pesquisa na internet, definição de diagnóstico ou tratamento de saúde ou seleção de 

rotas de trânsito e currículos. Também é aplicada para a análise de comportamentos do 

consumidor, controle de estoques de empresas e no atendimento ao público, por meio dos 

chamados chatbots. Pensando nesses diferentes usos da inteligência artificial é que os juristas 

calibraram o peso da interferência do Estado, de acordo com o grau de perigo na aplicação da 

tecnologia, considerando especialmente possíveis violações a direitos. Um modelo similar está 

em discussão na União Europeia. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

5G terá mais impacto nas aplicações B2B, aponta Consumer Technolgy Association 

Mercado | 04/01/2023 – 20h14min 

 

Há alguns anos, a CES, principal evento de eletrônica de consumo que acontece 

anualmente em Las Vegas, "prevê" a importância da Internet das Coisas no desenvolvimento 

tecnológico. Mas em 2023, em função do avanço da tecnologia 5G no mundo, a previsão 

ganhou uma especificação: mercado corporativo. Para o vice-presidente de pesquisa e 

inteligência da Consumer Technology Association, Steve Koenig, a tecnologia está, no geral, 

ajudando o mundo a enfrentar os problemas que se colocaram durante ou em decorrência dos 

efeitos da pandemia de Covid 19. Ele apresentou o estudo com as tendências do mercado de 

tecnologia na abertura da CES 2023, principal evento de tecnologia dos EUA, que acontece 

esta semana em Las Vegas. E para ele isso é especialmente importante no segmento de 

aplicações corporativas e empresariais, onde a CTA vê grande potencial de crescimento no 

consumo de tecnologia, com aplicações de IoT. "Outros setores precisam de tecnologias para 

resolverem seus problemas e vencer os desafios que se colocam nesse novo cenário pós-

pandemia". Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

CES 2023 promete novidades em realidade virtual, saúde, meio ambiente e veículos 

voadores 

Mercado | 04/01/2023 – 15h05min 

 

Os últimos avanços em inteligência artificial, de veículos a robôs e eletrodomésticos, 

estarão em exibição na feira anual de tecnologia Consumer Electronics Show (CES), que terá 

início na quinta-feira, dia 5, em Las Vegas, Estados Unidos. Realizada de forma virtual em 

2021 e híbrida no ano passado, a CES acontecerá até domingo, dia 8, em mais de sete 

hectares, incluindo o vasto Centro de Convenções de Las Vegas e pavilhões instalados em 

estacionamentos. “Em 2022, havia enormes salões vazios: a CES era uma sombra de si 



 
 
 
mesma. Agora, esperamos multidões, dificuldades para se deslocar e reuniões a portas 

fechadas – tudo o que uma feira comercial tem”, disse Avi Greengart, analista da 

Techspotential. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Simone Tebet assume planejamento: “Reforma Tributária já esperou demais” 

Poder Executivo | 05/01/2023 – 10h12min 

 

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) assumiu na quinta-feira (5) o cargo de ministra do 

Planejamento e Orçamento. Em seu discurso de posse, a ministra agradeceu a indicação e 

afirmou que terá como prioridades a realização da reforma tributária, a responsabilidade fiscal 

e assegurar orçamento para os programas sociais. “Gratidão, esta é a palavra que gostaria que 

ficasse registrada como a primeira que sai da minha boca, mas, especialmente, do meu 

coração e da minha alma neste momento”, afirmou a ministra. “Gratidão ao presidente Lula 

pela confiança absoluta de entregar a mim uma das pastas mais importantes, relevantes, do 

seu governo, do nosso governo, do governo do PT, do governo da frente ampla democrática do 

Brasil”, acrescentou. Segundo Tebet, para assegurar o “crescimento necessário para garantir 

emprego e renda de que o Brasil necessita”, é imprescindível a realização de uma reforma 

tributária. “Comungamos com a visão do ministro da fazenda, Fernando Haddad, da 

necessidade premente de cuidar dos gastos públicos e da aprovação urgente de uma reforma 

tributária, para garantirmos menos tributos sobre o consumo, um sistema tributário menos 

regressivo, com simplificação e justiça tributária”, defendeu a ministra. Fonte: Congresso em Foco 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Alckmin assume MDIC e diz que vai trabalhar em parceria com ministra Luciana Santos 

Poder Executivo | 04/01/2023 – 15h54min 

 

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

feira (4) da cerimônia de posse do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, no cargo de 

ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). A solenidade realizada 

no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), contou com a participação do presidente Luís Inácio 

Lula da Silva, ministros do governo federal e representantes do Legislativo e Judiciário, entre 

outras autoridades. “A política de desenvolvimento industrial guarda relação estreita com a 

política de ciência, tecnologia e inovação”, afirmou Alckmin, ao ressaltar que vai trabalhar em 

parceria e colaboração com a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. 

“Trabalharemos para garantir coerência e coordenação, bem como explorar sinergias dos 

esforços públicos nessas frentes”, ressaltou o ministro. Fonte: ASCOM MCTI 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Haddad anuncia novo presidente do Carf, o 'tribunal' da Receita 

Poder Executivo | 05/01/2023 – 14h22min 

 

O Ministério da Fazenda, chefiado por Fernando Haddad, anunciou na quinta-feira (05) 

que o auditor fiscal da Receita Federal Carlos Higino Ribeiro de Alencar vai comandar o 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). O órgão é o tribunal administrativo da 

Receita, responsável por decidir litígios entre contribuintes e o Fisco. O novo presidente do 

Carf foi ministro interino e secretário-executivo da Controladoria-Geral da União (CGU), 

secretário de Transparência e Controle do Distrito Federal e secretário-executivo da Comissão 

de Ética Pública da Presidência da República (CEP). Na Receita, ocupou cargos de chefia e 



 
 
 
atuou ainda como presidente do Conselho Fiscal do Serpro e da Corretora do Banco Regional 

de Brasília (BRB). Higino é graduado em Economia pela Universidade de São Paulo (1994) e 

em Direito pela Universidade Federal do Ceará (2003), com doutorado na área concluído no 

ano passado. Fonte: O Globo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Mercadante embarca para o Rio e pretende concluir equipe do BNDES 

Poder Executivo | 04/01/2023 – 12h15min 

 

Ele pretende escolher uma servidora de carreira para a Diretoria de Operações, que 

engloba as áreas de Tecnologia da Informação e de Planejamento Estratégico. A ideia é 

priorizar mulheres, para garantir o equilíbrio nos cargos mais altos da instituição. Mercadante 

foi o coordenador técnico da transição, e comandou o trabalho dos grupos setoriais do 

gabinete. Ele anunciou os primeiros diretores da sua equipe em 21 de dezembro, em um 

almoço com um grupo de empresários. São eles: Alexandre Abreu, ex-presidente do Banco do 

Brasil e ex-presidente do Banco Original, José Gordon, da Embrapii, Natalia Dias, do Standard 

Bank, Luciana Costa, do Natixis, e Luiz Navarro, ex-ministro da CGU (Controladoria-Geral da 

União), Nelson Barbosa, ex-ministro da Fazenda no governo Dilma Rousseff (PT), e Tereza 

Campello, ex-ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, também na gestão 

Dilma. Antes, o BNDES tinha apenas uma diretora. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Mesa de negociação com servidores vai ser criada em janeiro, afirma ministra Esther 

Dweck 

Poder Executivo | 04/01/2023 

 

Esther Dweck prometeu anunciar na próxima semana o secretário que ficará 

responsável pela área. “A primeira missão dele será instalar a mesa”, disse. A ministra 

informou que há margem orçamentária neste ano para reajustes, mas que o governo federal 

optou por ainda não definir como será feito sem ouvir os servidores. “A gente não quis definir 

reajuste sem falar com as carreiras, para não fazer algo que seja um pacto com o 

funcionalismo”, explicou. Em seu discurso de posse, a ministra já havia defendido a urgência 

de debater a situação dos servidores federais. “A pauta dos servidores é a mais urgente que se 

coloca, demandando o debate com as diferentes carreiras do serviço público sobre 

remuneração, reestruturação de carreiras e retomada da realização de concursos”. Isso 

porque, segundo ela, “para atingirmos essa eficiência na gestão, o primeiro passo primordial é 

interromper o processo de desmonte do Estado brasileiro que ocorreu ao longo dos últimos 

anos”. Fonte: Diap 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Tebet diz que Lula quis divergência na equipe econômica 

Poder Executivo | 05/01/2023 – 14h52min 

 

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, relatou na quinta-feira (5), 

que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, ao convidá-la para o cargo, que gostaria de 

divergência na equipe econômica. Durante cerimônia de transmissão de cargo no Palácio do 

Planalto, a senadora disse também que o conjunto de ministérios da área de economia vai 

apresentar as propostas “certas” para não faltar dinheiro para políticas públicas no Brasil. 

“Seremos quatro na economia, um quarteto a favor do Brasil”, declarou Tebet, em referência 



 
 
 
aos colegas de Esplanada Fernando Haddad (Fazenda), Geraldo Alckmin (Desenvolvimento, 

Indústria, Comércio e Serviços) e Esther Dweck (Gestão). “O time da economia vai fazer a 

diferença e vai fazer com que esse governo dê certo, apresentando propostas corretas, para 

não faltar orçamento para as políticas”, emendou a emedebista. Haddad, segundo ela, é o 

ministro mais importante porque “tem a chave do cofre na mão”. Fonte: Canal Rural 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Cenário de dívida explosiva não vai acontecer, diz secretário do Tesouro 

Poder Executivo | 04/01/2023 – 23h15min 

 

O novo secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirma que a nova equipe 

econômica do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) trabalha para reverter a trajetória 

explosiva da dívida pública que se desenha diante do déficit de R$ 231 bilhões previsto no 

Orçamento deste ano. Em sua primeira entrevista no cargo, ele assume o compromisso de 

evitar que o endividamento ultrapasse o patamar de 80% do PIB (Produto Interno Bruto). "Se 

nada for feito, pode atingir de fato uma trajetória explosiva, mas não é o que vai acontecer", diz 

à Folha. As frentes de atuação incluem revisão de desonerações e de despesas. Ceron 

também indica a possibilidade de a nova regra fiscal dar flexibilidade a investimentos públicos, 

mas prever limitação maior para despesas correntes (que incluem salários e benefícios). Fonte: 

Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Haddad sobre medidas econômicas: 'Semana que vem a gente anuncia' 

Poder Executivo | 04/01/2023 – 19h15min 

 

Após reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do 

Planalto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na quarta-feira (4) que pretende 

anunciar as primeiras medidas à frente da Pasta na próxima semana. Questionado se seriam 

medidas fiscais, ele apenas respondeu que o anúncio não seria na quarta (4). “Semana que 

vem a gente anuncia”, afirmou o ministro da Fazenda, ao retornar ao seu gabinete na 

Esplanada dos Ministérios. Haddad foi ao Planalto acompanhado por seu secretário-executivo, 

Gabriel Galípolo, e o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron. Fonte: Canal Rural 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

PF vai investigar falso mandato de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes 

Poder Executivo | 05/01/2023 – 13h09min 

 

A Polícia Federal (PF) foi acionada para investigar a expedição de um falso mandado 

de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O 

documento, supostamente assinado por ele mesmo, foi protocolado no Banco Nacional de 

Monitoramento de Prisões, ligado ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A informação foi 

inicialmente publicada pelo “Metrópoles” e confirmada pelo Valor. "Expeça-se o mandado de 

prisão em desfavor de mim mesmo, Alexandre de Moraes. Publique-se, intime-se e faz o L", diz 

O falso mandado, em referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em nota, o CNJ 

informou que a "inconsistência" encontrada no banco, na quarta-feira (4), "foi causada pelo uso 

indevido de credencial de acesso ao sistema, que já foi devidamente bloqueada". De acordo 

com o comunicado, sistema, que teve o acesso restringido, estará completamente 

restabelecido até às 13h da quinta-feira (5). Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 



 
 
 

POLÍTICA 

 

Presidente do TCU consultará ministros para indicar nome a Tebet 

Poder Legislativo | 05/01/2023 – 13h16min 

 

Presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), o ministro Bruno Dantas, afirmou na 

quinta-feira (5) que consultará os demais ministros do tribunal para indicar ao Ministério do 

Planejamento um nome técnico para ocupar uma das diretorias da pasta. A fala de Dantas foi 

feita após a cerimônia de posse de Simone Tebet como ministra do Planejamento, na qual a 

nova ministra externou que estava pedindo ao TCU a indicação de um de seus quadros. O 

Valor revelou, na véspera de Tebet aceitar o convite para compor o primeiro escalão do 

governo Lula, que ela e Dantas haviam conversado e ele sinalizou que Tebet poderia 

comandar um processo conhecido como “spending review”, pelo qual o governo realiza a 

revisão sistemática da qualidade dos gastos públicos, e que o TCU lhe ajudaria nisso. Fonte: Valor 

Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Planejamento define aonde as nações querem chegar, diz ministro da Casa Civil 

Poder Executivo | 05/01/2023 – 11h16min 

 

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou na quinta-feira (05) que a ministra do 

Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, terá entre as suas atribuições “planejar onde 

queremos chegar daqui a 20 anos, daqui a 30 anos”. A afirmação foi feita na cerimônia de 

posse de Simone no Palácio do Planalto. Segundo Costa, ele e a ministra trabalharão em 

parceria na Junta de Execução Orçamentária (JEO), nos conselhos do Programa de Parceria 

de Investimentos (PPI) e “de obras estratégicas”. “Planejamento não é apenas estudo e 

elaboração do Orçamento”, afirmou. “No Brasil, dados o tamanho do Estado e desafios da 

gestão, a função de planejar no longo prazo ficou sacrificada nos últimos anos”. Segundo ele, o 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva “definiu que quer executar políticas e fazer planejamento 

de Estado”. “O presidente Lula teve sensibilidade de escolher alguém com toda a competência 

para este papel”, afirmou. “O Planejamento define aonde as nações querem chegar”. Fonte: Valor 

Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Escolha de Camilo Santana para o comando do FNDE desagrada a partidos aliados 

Poder Executivo | 05/01/2023 – 05h 

 

Não agradou aos partidos aliados a decisão do ministro Camilo Santana (MEC) de 

nomear a secretária de fazenda do Ceará, Fernanda Pacobahyba, para a presidência do 

FNDE. O posto era cobiçado por Solidariedade, MDB, União Brasil, PV e por petistas de Santa 

Catarina. A queixa é que o PT pode, ao contrário dos parceiros, fechar a porteira dos 

ministérios. Fonte: Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula fará reunião com governadores no dia 27 de janeiro 

Poder Executivo | 04/01/2023 – 20h35min 

 

A primeira reunião do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com 

governadores dos 26 estados e do Distrito Federal já tem data marcada. O ministro da Casa 

Civil, Rui Costa, anunciou, na quarta-feira (04/01), que o encontro será realizado no dia 27 de 

janeiro, em Brasília (DF). O objetivo da reunião é retomar a relação federativa da União com 

estados e municípios que, segundo o ministro, ficou “paralisada nos últimos anos”. A ideia é 



 
 
 
que os encontros com governadores e com o fórum de prefeitos sejam realizados regularmente 

para dar mais capilaridade às políticas de governo e buscar mais eficiência na implementação 

das políticas públicas para saúde, educação, infraestrutura, segurança pública e combate à 

pobreza, por exemplo. Fonte: ASCOM Secom 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

'Nenhum desconforto', diz ministro da Casa Civil sobre relações de Daniela do Waguinho 

Poder Executivo | 04/01/2023 – 16h57min 

 

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse na quarta-feira (4) que não há desconforto 

com a situação política da ministra do Turismo, Daniela do Waguinho. Deputada federal e 

alçada à chefia da pasta por indicação do União Brasil, ela já fez campanha lado a lado com 

um miliciano condenado a 22 anos por homicídio. “Até aqui nenhuma repercussão, nenhuma 

materialidade concreta sobre nada que crie nenhum tipo de desconforto até o momento. Se 

surgirem coisas novas, aí é outra história. Mas, até aqui, não tem nada que provoque nenhum 

tipo de desconforto não”, disse Rui Costa, antes da posse da nova ministra do Meio Ambiente, 

Marina Silva. Em 2018, Juracy Alves Prudêncio, o Jura, aparece em fotos entregando 

santinhos ao lado de Daniela numa passeata na Baixada Fluminense. Na época, Jura estava 

preso em regime semiaberto, conseguiu autorização da Justiça para sair da cadeia para 

trabalhar e ganhou o cargo de Diretor do Departamento de Ordem Urbana na Prefeitura de 

Belford Roxo, comandada pelo marido de Daniela, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho. 
Fonte: O Globo 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Vinícius de Carvalho assume como ministro da CGU e faz defesa enfática da 

transparência e do acesso à informação 

Poder Executivo | 04/01/2023 – 15h54min 

 

Vinícius Marques de Carvalho assumiu na terça-feira (3/1) o comando da 

Controladoria-Geral da União (CGU), em cerimônia realizada no Centro Cultural Banco do 

Brasil, em Brasília. Ao lado dos novos dirigentes da Controladoria, o ministro fez uma defesa 

enfática da transparência pública e do acesso à informação como pilares do combate à 

corrupção. Em seu discurso, Vinícius de Carvalho afirmou que muitos avanços alcançados nas 

décadas após a redemocratização foram desfeitos no governo anterior, resultando em 

retrocessos como a interferência nos órgãos de defesa e controle do Estado, a extinção dos 

conselhos e mecanismos de participação social e os recorrentes ataques à Lei de Acesso à 

Informação (LAI), com o uso indiscriminado e indevido de sigilos. “É preciso reconquistar a 

confiança da população e dos gestores no sistema de acesso à informação e garantir que o 

mérito das decisões administrativas diante de pedidos de acesso não seja tomado por 

argumentos seletivos e frágeis”, defendeu Carvalho. Fonte: ASCOM CGU 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Com saída de Flávia Arruda do PL, Bia Kicis assume presidência do partido no DF 

Poder Legislativo | 04/01/2023 – 10h51min 

 

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) anunciou, na terça-feira (3), que aceitou o convite 

para presidir o diretório nacional do Partido Liberal no Distrito Federal. Até o dia anterior, o 

cargo pertencia a Flávia Arruda, que anunciou sua desfiliação na segunda-feira. Em nota 

oficial, a assessoria da ex-candidata ao Senado Federal, derrotada nas urnas por Damares 

Alves (Republicanos-DF), informou que a saída ocorreu "considerando os fatos das últimas 

eleições". Bia Kicis, que é amiga próxima de Damares e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), 

esteve com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, na tarde de terça-feira em Brasília. Fonte: 



 
 
 
O Globo 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Generais criticam Bolsonaro e se posicionam na disputa para liderar eleitores de 

oposição 

Poder Executivo | 03/01/2023 – 05h 

 

O bate-boca entre o senador eleito Hamilton Mourão (Republicanos-RS) e os filhos do 

ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) marcou uma nova etapa na disputa pela liderança do 

eleitorado que se opôs à eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No mesmo dia 

em que Mourão se pronunciava em rede nacional, os generais da reserva Paulo Chagas e 

Carlos Alberto dos Santos Cruz também voltaram criticar Bolsonaro. Em jogo, está a disputa 

pela liderança política de parte da direita que votou em Bolsonaro para presidente. Ao Estadão, 

Santos Cruz, que foi ministro-chefe da Secretaria de Governo de Bolsonaro, afirmou que uma 

das principais tarefas dos que desejam organizar a oposição democrática de direita ao novo 

governo é esclarecer as pessoas que se deixaram iludir por Bolsonaro. Fonte: Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

RELAÇÕES EXTERIORES 

 

Haddad diz que não existe proposta de moeda única para o Mercosul 

Poder Executivo | 05/01/2023 – 12h57min 

 

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), disse na quinta-feira (5) que não existe 

qualquer proposta para criação de uma moeda única entre os países do Mercosul, como 

chegaram a ventilar alguns interlocutores do governo. Haddad falou sobre o assunto após 

deixar a cerimônia de posse da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB). 

"Não existe moeda única, não existe essa proposta", afirmou, rapidamente, antes de deixar a 

cerimônia. Ele não concedeu entrevista à imprensa. Além de marcar presença no evento, 

Haddad irá se reunir na tarde de quinta-feira (5) com o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), 

às 14h30. A pauta do encontro, porém, não foi divulgada. A proposta de uma moeda única para 

o Mercosul foi discutida nos bastidores da campanha presidencial. O Valor apurou que um dos 

entusiastas dessa proposta, na época, era o agora secretário-executivo na Fazenda, Gabriel 

Galípolo. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Celso Amorim é confirmado como assessor especial de Lula 

Poder Executivo | 05/01/2023 – 12h47min 

 

O ex-chanceler Celso Amorim foi confirmado no cargo de assessor especial da 

Presidência da República, segundo decreto publicado em edição extraordinária do Diário 

Oficial da União (DOU) de quarta-feira (4) à noite. O Valor antecipou que Amorim seria 

assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A função prevê assistência completa 

ao presidente em assuntos referentes à política externa e soberania nacional. Também cabe 

ao assessor especial a elaboração de estudos e realização de contatos em assuntos que 

subsidiem a estratégia internacional. O assessor também é responsável pela correspondência 

do presidente com autoridades estrangeiras, pela preparação de material de apoio para 

encontros e audiências, pelo planejamento e execução de reuniões com autoridades e por 

acompanhar o chefe do Executivo em compromissos. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

'Vamos reconstruir pontes', afirma nova número 2 do Itamaraty, primeira mulher a 



 
 
 

assumir o cargo 

Poder Executivo | 04/01/2023 – 20h12min 

 

Primeira mulher a assumir o cargo de secretária-geral do Ministério das Relações 

Exteriores, a embaixadora Maria Laura da Rocha afirmou, em cerimônia na quarta-feira (4), 

que o momento, hoje, é de renascimento do Brasil para o mundo. Ela destacou como diretrizes 

da nova política externa brasileira a reconstrução de pontes com a comunidade internacional e 

o aumento da inclusão e da diversidade na carreira diplomática. “Vamos cuidar para que o 

Itamaraty seja um ator engajado, em parceria com outros órgãos e com a sociedade civil, para 

ampliar o número de mulheres, negras e negros, pessoas menos favorecidas e candidatos de 

todas as regiões do país recrutados para as nossas carreiras”, afirmou a diplomata. A 

diplomata citou América do Sul, Caribe, África, Ásia, Europa e Estados Unidos como exemplos 

de alvos para uma reaproximação. Disse que o Brasil vai renovar seus compromissos com os 

organismos multilaterais e dará mais atenção ao meio ambiente. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ONU indica general do Brasil para chefiar missão na República Democrática do Congo 

Mercado | 04/01/2023 – 19h21min 

 

A ONU designou mais um brasileiro para o comando da Monusco, a Missão para 

Estabilização na República Democrática do Congo. O general Otávio Rodrigues de Miranda 

Filho, que hoje atua na Amazônia, substituirá o atual chefe, Marcos de Sá Affonso da Costa. O 

anúncio foi feito na quarta-feira (4), em Nova York, pelo secretário-geral da organização, o 

português António Guterres. Nos moldes em que está, a Monusco existe desde 2010. A ONU, 

no entanto, atua na nação africana desde o final da década de 1990. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Exclusivo: íntegra do relatório de transição da área de comunicação 

Poder Executivo | 05/01/2023 – 12h24min 

 

O relatório do subgrupo de comunicação relata o desmonte ocorrido na área durante o 

governo Bolsonaro e, entre outras coisas, defende uma ideia já colocada em prática: a volta da 

Secretaria de Comunicação da Presidência da República. A recriação da Secom foi um dos 

primeiros atos de Lula após a posse. O órgão, com status de ministério, está agora sob a 

chefia do deputado federal licenciado Paulo Pimenta (PT-RS). Veja a íntegra do relatório. Fonte: 

Congresso em Foco 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Rui Falcão: grandes plataformas devem pagar por produção jornalística 

Poder Legislativo | 05/01/2023 – 10h41min 

 

Reeleito em outubro para o terceiro mandato de deputado federal, Rui Falcão (PT-SP) 

foi um dos homens fortes da campanha vitoriosa de Lula, na qual dividiu a coordenação de 

comunicação com Edinho Silva. Não terá cargo no governo, mas continuará sendo uma voz 

influente do partido, que presidiu de 2011 a 2017. Em especial no debate sobre temas de 

caráter mais estratégico, como comunicação. É essa a área de origem do deputado, um 

bacharel em Direito (pela USP) que preferiu seguir a profissão de jornalista. Rui quer integrar, a 

partir deste ano, a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara 

dos Deputados. Em uma curta entrevista ao Congresso em Foco, em vídeo, ele defende a 

“regulação democrática” das grandes plataformas digitais (Google e redes sociais, 



 
 
 
basicamente) e das concessões de rádio e TV. Fonte: Congresso em Foco 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Novo ministro das Comunicações se reúne com governador do AM 

Poder Executivo | 04/01/2023 – 21h58min 

 

Em um dos seus primeiros compromissos públicos desde a posse nesta semana, o 

novo ministro da Comunicações, Juscelino Filho, se reuniu na quarta-feira, 4, com o 

governador do Amazonas, Wilson Lima. A conversa do encontro tratou de programas e ações 

do Ministério para levar conectividade a regiões mais distantes que ainda não possuem 

cobertura de internet, como o Norte Conectado, e a ampliação de canais de TV e rádio no 

estado. "Nos colocamos à disposição para dar atenção às demandas do Amazonas e para 

entregar as políticas públicas à população que tanto necessita que esse direito seja garantido", 

enfatizou o ministro Juscelino Filho. O governador amazonense, Wilson Lima, apontou que o 

avanço em relação às pautas será importante para o estado. "O Amazonas possui um grande 

vazio de conectividade. E garantir internet para o interior, além de promover desenvolvimento 

econômico, leva desenvolvimento social e inclusão", reforçou. Fonte: Teletime 
Leia mais 
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Jogos e serviços online mantiveram força após pandemia, aponta CTA 

Poder Executivo | 04/01/2023 – 21h17min 

 

A indústria de tecnologia de consumo nos EUA está otimista com as perspectivas de 

crescimento do mercado de serviços Games e serviços e jogos online. Em 2023 a expectativa 

é que esse mercado gire em torno de US$ 151 bilhões, aproximadamente o mesmo que em 

2022 e 2021. Significa que a tendência registrada na pandemia não deve mudar. É o que 

mostra o mais recente estudo de tendência de mercado da Consumer Technology Association 

(CTA), organizadora da CES 2023, que acontece esta semana em Las Vegas. Os dois 

principais drivers desse mercado são o de games online e streaming, ambos com cerca de 

30% cada do total de gastos com serviços relacionados à tecnologias. O item seguinte com 

maior consumo no mercado americano é o de garantias estendidas e manutenção de PCs, 

seguido pelos mercados de streaming de áudio e aplicativos. Mas um segmento que tem 

crescido de maneira importante é o de saúde digital. Há nos EUA " 164 milhões de gamers nos 

EUA, o que significa três quartos da população entre 13 e 64 anos", diz o vice-presidente de 

pesquisa e inteligência da Consumer Technology Association, Steve Koenig. Segundo ele, 

atualmente as pessoas passam nada menos do que 24 horas por semana jogando. "E o 

segredo está no mobile", diz ele. 45% dos usuários utilizam plataformas móveis, contra 37% 

em consoles e 18% em PCs. Fonte: Teletime 
Leia mais 
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Em 2022, Brasil registrou 9,5 mil escolas sem acesso à internet 

Poder Executivo | 04/01/2023 – 15h33min 

 

No final de 2022, 3,4 mil escolas no País (2,5%) não tinham acesso a rede de energia 

elétrica, 9,5 mil (6,8%) não dispunham de acesso à Internet e 46,1 mil (33,2%) não possuíam 

laboratórios de informática. Os números foram disponibilizados pela Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel) no Painel Conectividade nas Escolas, disponível no Portal da 

Agência. Sem energia elétrica, quatro estados tinham mais de 10% das escolas: Acre (35,3%), 

Roraima (21,5%), Amazonas (19,9%) e Pará (12,2%). No entanto, 11 das 27 Unidades da 

Federação registram 100% das escolas com acesso à eletricidade. Seis estados brasileiros 

têm mais de 10% das escolas sem acesso à internet: Acre (46,0%), Amazonas (40,9%), 



 
 
 
Roraima (36,1%), Pará (27,9%), Amapá (27,5%) e Maranhão (11,9%). As Unidades da 

Federação com o maior percentual de escolas conectadas são Mato Grosso do Sul (100%), 

Goiás (99,9%) e Distrito Federal (99,9%). No Estado do Acre, 90,9% das escolas não possuem 

laboratório de informática. Maranhão (89,6%) e Pará (86,1%) são o segundo e terceiro com o 

maior percentual de escolas sem laboratório no País. O Distrito Federal possui o menor 

percentual de escolas sem laboratório (39,5%). Fonte: ASCOM Anatel 
Leia mais 
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TRABALHISTA 

 

Marinho quer ouvir centrais e conselho do FGTS antes de levar a Lula proposta para fim 

do ‘saque-aniversário’ 

Poder Executivo | 04/01/2023 – 19h05min 

 

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, pretende se reunir com as centrais sindicais e 

com o conselho curador do FGTS antes de bater o martelo com o presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva (PT) a respeito do fim do saque-aniversário. Em entrevista ao jornal “O Globo”, 

Marinho defendeu o fim da modalidade. No governo federal, segundo o Valor apurou, a 

proposta pode ser enviada ao Congresso Nacional antes mesmo das mudanças na lei 

trabalhista prometidas pelo ministro Marinho, que serão enviadas até o fim do ano ao 

parlamento. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Marinho defende nova legislação trabalhista ao tomar posse no MTE 

Poder Executivo | 04/01/2023 

 

Crítico da atual reforma, Marinho avaliou que o caminho para as mudanças nas 

relações do trabalho do País está no crescimento da economia brasileira. “Quero declarar que 

iremos em pouco tempo, por meio do diálogo tripartite [governo, empresários e centrais 

sindicais] e juntamente com o Congresso Nacional, construir uma legislação que modernize os 

nossos sistemas sindical e de relações do trabalho”, disse. Marinho também destacou que 

pretende dialogar com o Congresso Nacional e levar proposta para preservar 

permanentemente o salário mínimo acima da inflação. “Vamos apresentar uma proposta de 

valorização real do salário mínimo ao presidente Lula”, acrescentou Marinho durante a 

cerimônia de transmissão do cargo, em Brasília, realizada na terça-feira (3). “Queremos e 

precisamos aumentar a produtividade do trabalho para gerar valor para a nossa economia”, 

comentou ele. Fonte: Diap 
Leia mais 
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