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DESTAQUES 

 

Martinhão será secretário de Telecom e Wellisch, de Radiodifusão 

Poder Executivo | 05/01/2023  

 

Maximiliano Martinhão e Wilson Wellisch ficam no MCom. O ministro das 

Comunicações, Juscelino Filho, preferiu manter quadros técnicos com consolidada trajetória no 

setor e no governo para compor o seu ministério, o MCom, e assim ter mais tempo para atuar 

politicamente para unir o seu partido (o União Brasil) no Congresso Nacional em prol das ações 



 
 
 
do governo Lula.  Assim, já está sacramentado que Maximiliano Martinhão, será o Secretário 

de Telecomunicações e Wilson Wellisch assume a secretaria de Radiodifusão. Martinhão, que 

era o secretário de Radiodifusão no governo Bolsonaro, tem a sua origem profissional na 

Anatel, já sentou na cadeira de secretário de Telecomunicações no Governo Dilma Rousseff, 

na gestão do ex-ministro petista, Paulo Bernardo. Wellisch, por sua vez, que já chegou a 

presidir a Anatel por um breve período, saiu da agência reguladora para a administração direta 

já na gestão do ex-ministro de Bolsonaro, Fábio Faria, e atualmente ocupava uma diretoria na 

área de telecomunicações, mas já chegou a atuar também em uma diretoria da radiodifusão no 

mesmo governo. Fonte: Tele Síntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Tarcísio nomeia ex-presidente da Petrobras Paes de Andrade para secretaria de Gestão e 

Governo Digital 
Poder Executivo | 06/01/2023 – 09h40min 

 

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), nomeou o ex -

presidente da Petrobras Caio Mário Paes de Andrade como secretário de Gestão e Governo 

Digital de seu governo. A designação de Paes de Andrade foi publicada no Diário Oficial do 

Estado de sexta-feira, mas já havia sido anunciada por Tarcísio em dezembro. Na quarta-feira, 

a Petrobras informou que seu Conselho de Administração aprovou o encerramento antecipado 

do mandato de Paes de Andrade como presidente da Petrobras. Quem assumiu como 

presidente interino da companhia foi diretor executivo de Desenvolvimento da Produção, João 

Henrique Rittershaussen, que está há 35 anos na estatal. Fonte: O Globo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Primeira batalha de Luciana Santos: recuperar R$ 5 bi da Ciência e Tecnologia  

Poder Executivo | 06/01/2023 – 07h59min 

 

A nova ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, assume empenhada em 

várias tarefas. Mas a primeira delas deverá ser recuperar R$ 5 bilhões do orçamento do setor, 

perdidos no contingenciamento determinado no governo Jair Bolsonaro com a Medida 

Provisória 1136. Essa MP permitiu ao governo reter os recursos do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). Em entrevista durante a cerimônia de 

posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Luciana deu detalhes dos primeiros projetos da 

sua pasta. Luciana confirmou ações que já tinham sido antecipadas pelo Congresso em Foco 

na série Ciência à Deriva. Em novembro do ano passado, portanto dois meses antes da posse, 

a série já apontava que o novo governo iria rever o processo de liquidação da Ceitec, única 

fábrica de semicondutores do Brasil. Fonte: Congresso em Foco 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Para a Casa da Moeda, PT já tem um nome 

Poder Executivo | 06/01/2023 – 13h24min 

 

O PT do Rio de Janeiro indicou o sindicalista Márcio Dias para presidir a Casa da 

Moeda. A indicação está na Casa Civil, sob avaliação. Dias já trabalhou na estatal que fabrica 

o dinheiro do Brasil. Em 2015, por exemplo, durante o governo Dilma era o presidente da 

comissão de licitação de um certame em 2014 que acabou sendo alvo de uma operação da 



 
 
 
PF, a Vícios, no ano seguinte. Fonte: O Globo 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministério da Gestão e da Inovação tem em sua estrutura o Arquivo Nacional, Conarq, 

Dataprev, Enap e Funpresp 

Poder Executivo | 06/01/2023 – 10h14min 

 

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, liderado pela economista 

Esther Dweck, contempla em sua estrutura, além das sete secretarias finalísticas, o Arquivo 

Nacional, o Conselho Nacional de Arquivos (Conarq), a Empresa de Tecnologia e Informações 

da Previdência (Dataprev), a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e a Fundação 

de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-

Exe). A estrutura regimental está estabelecida no Decreto nº 11.345, de 1º de janeiro de 2023. 

O Arquivo Nacional é responsável pela memória institucional do governo federal. Orienta os 

órgãos e as entidades na implementação de programas de gestão de documentos, seja qual 

for o suporte. Além disso, fiscaliza a aplicação dos procedimentos e operações com vistas à 

modernização dos serviços arquivísticos governamentais. Entre suas competências está 

também a responsabilidade pelos documentos de guarda permanente, de forma a garantir o 

acesso pleno à informação; e a implementação da Política Nacional de Arquivos, definida pelo 

Conselho Nacional de Arquivos. Fonte: ASCOM ME 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula reúne ministros para enquadrar discursos 
Poder Executivo | 06/01/2023 – 06h 

 

A 1ª reunião ministerial do novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) colocará o 1º 

escalão do Executivo em torno de uma grande mesa oval no 2º andar do Palácio do Planalto 

para alinhar os discursos e minimizar ruídos nesse início de gestão. O encontro está marcado 

para as 9h30 da 6ª feira (6.jan.2022). Será no Salão Leste, espaço tradicional de reuniões 

ministeriais. Lula e os ministros palacianos –Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha 

(Relações Institucionais) e Márcio Macêdo (Secretaria Geral) devem falar na abertura. Os 

demais ministros terão espaço para se manifestar, mas não necessariamente todos usarão a 

palavra. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Rui Costa fará visita aos ministérios para definir conjuntamente prioridades 

Poder Executivo | 06/01/2023 – 00h01min 

 

Como primeiro desdobramento da reunião ministerial da sexta-feira (06), o ministro da 

Casa Civil, Rui Costa, fará visitas em todas as pastas para definir conjuntamente as principais 

ações e prioridades do governo. “As ações prioritárias serão definidas con juntamente pelo 

governo. Na reunião, o presidente Lula deve dizer qual a expectativa do funcionamento dos 

ministérios. E deve ressaltar que os ministros busquem garantir as ações transversais”, disse 

ao blog o ministro Rui Costa. Na reunião ministerial, devem falar os ministros responsáveis 

pelas ações transversais do governo. Além do próprio Lula e Rui Costa, também há previsão 

de fala do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, do ministro-chefe da 

Secretaria Geral da Presidência, Márcio Macedo, do ministro da Controladoria Geral da União, 

Vinícius Carvalho, além do ministro Paulo Pimenta (Secom). Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

CONSUMIDOR 



 
 
 

 

Governo Lula estuda revogaço de normas liberais na área de direito do consumidor 
Poder Executivo | 06/01/2023 – 07h 

 

Setor que passou por uma liberalização durante o governo de Jair Bolsonaro, o direito 

do consumidor poderá sofrer um revogaço. ONGs de defesa do consumidor como Brasilcon, 

IDEC e Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor estiveram na Secretaria 

Nacional do Consumidor (Senacon) em Brasília esta semana com uma pauta que inclui a 

revogação de uma série de decretos, incluindo o da criação do novo SAC, do Conselho 

Nacional de Defesa do Consumidor e, principalmente, o que regulamenta a lei do 

superendividamento. As ONGs reclamam de uma subordinação da Senacon ao Ministério da 

Economia e demandam ainda que as entidades sejam ouvidas previamente em todas as 

deliberações. Segundo fontes ouvidas pela coluna, o novo secretário à frente da Senacon, 

Wadih Damous, teria manifestado na reunião que iria desenvolver esforços para revogar os 

decretos da gestão anterior. Fonte: O Globo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Banco Central alerta para golpes relativos ao sistema Valores a Receber 

Poder Executivo | 06/01/2023 – 11h41min 

 

O aumento no número de consultas sobre falsas mensagens relativas ao sistema 

Valores a Receber fez o Banco Central (BC) emitir um alerta e divulgar uma série de medidas 

para evitar cair em golpes. Segundo o BC, os serviços de atendimento ao cidadão têm 

recebido volume quatro vezes maior que a média de consultas sobre informações inverídicas. 

De acordo com a autoridade monetária, grande parte das falsas mensagens passaram a 

circular na internet nos últimos dias. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Campos Neto inicia conversas com mercado em busca de novo diretor do BC 

Poder Executivo | 05/01/2023 – 20h42min 

 

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, iniciou conversas com agentes 

do mercado financeiro em busca de um novo nome para o cargo de diretor de política 

monetária. O mandato do atual titular, Bruno Serra Fernandes, termina em 28 de fevereiro. Um 

dos nomes ventilados é o do economista Sandro Mazerino Sobral, head de mercados e trading 

do Santander Brasil. A sondagem foi divulgada pelo Valor Econômico e confirmada pela Folha. 

Segundo fontes do mercado financeiro, Campos Neto se reuniu com Sobral há cerca de um 

mês e uma nova conversa estava prevista após a montagem do governo Luiz Inácio Lula da 

Silva (PT), que tomou posse no último domingo (1º). Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministro recua de ideia de fim do saque-aniversário do FGTS 

Poder Executivo | 05/01/2023 – 18h40min 

 

Um dia após lançar a possibilidade de extinguir o saque-aniversário do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, voltou 

atrás. Em postagem na rede social Twitter, ele escreveu que a modalidade de saque será 

“objeto de amplo debate” entre o Conselho Curador do FGTS e as centrais sindicais. “A nossa 

preocupação é com a proteção dos trabalhadores e trabalhadoras em caso de demissão e com 

a preservação da sua poupança”, escreveu o ministro. A primeira declaração sobre um 



 
 
 
eventual fim do saque-aniversário havia sido dada na quarta-feira (4) pelo ministro em 

entrevista ao jornal O Globo. Em seguida, a própria assessoria de imprensa do ministério 

confirmou a informação de que a pasta pretendia encerrar a modalidade. "A manutenção ou 

não do saque-aniversário do FGTS será objeto de amplo debate junto ao Conselho Curador do 

FGTS e com as centrais sindicais. A nossa preocupação é com a proteção dos trabalhadores e 

trabalhadoras em caso de demissão e com a preservação da sua poupança", postou o ministro 

no Twitter. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Medida Provisória altera regras de preços de transferência  

Poder Executivo | 05/01/2023 – 17h17min 

 

Uma das últimas medidas provisórias publicadas no governo Jair Bolsonaro altera a 

forma de cobrança de impostos de empresas que negociam com o exterior. O objetivo é corrigir 

“lacunas e fragilidades existentes no atual sistema” e “problemas decorrentes de 

desalinhamento” com o padrão estabelecido pela OCDE. A MP precisa ser aprovada pelo 

Congresso até o início de abril para não perder a validade. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

EDUCAÇÃO 

 

Reitora da UFRJ deve comandar secretaria de ensino superior no MEC 

Poder Executivo | 06/01/2023 – 13h55min 

 

A reitora da Universidade Federal do Rio (UFRJ), Denise Pires de Carvalho, deve ser 

anunciada na sexta-feira, 6, como Secretária de Educação Superior do Ministério da Educação 

(MEC). A ex-secretária de Educação de Manaus Kátia Schweickardt deve comandar a 

educação básica. O nome delas e de outros integrantes da equipe devem ser divulgados esta 

tarde pelo ministro Camilo Santana. Manoel Palácios, ex-secretário da Educação Básica do 

MEC e professor da Federal de Juiz de Fora (MG), deve ir para a presidência do Instituto 

Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais (Inep). O nome é aguardado com ansiedade 

entre os servidores, segundo o Estadão apurou. Há urgência para decisões sobre o Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024, que precisa se adequar ao novo ensino médio, 

com provas gerais e específicas. O órgão viveu intensa crise na gestão Bolsonaro, com mais 

de 30 servidores que pediram demissão após denunciarem interferências e assédio da 

presidência no ano passado. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Manuel Palácios, professor da federal de Juiz de Fora, deve presidir Inep 

Poder Executivo | 06/01/2023 – 13h08min 

 

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), vai anunciar na tarde de sexta (6) a 

equipe de secretários do MEC (Ministério da Educação) e do órgãos vinculados à pasta. A 

presidência do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), deverá ser 

ocupada por Manuel Palácios, professor da UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora), em 

Minas Gerais O Inep é responsável pelo Enem e outras avaliações da educação. Palácios já foi 

secretário de Educação Básica do MEC no governo Dilma Rousseff (PT), tendo sido 

responsável pelas primeiras versões da BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Fonte: Folha de 

S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Suplente de Camilo Santana vai integrar equipe no MEC 



 
 
 

Poder Executivo | 06/01/2023 – 10h15min 

 

Camilo Santana escolheu Janaína Farias para chefiar sua Assessoria Especial no 

Ministério da Educação. Nas eleições, Janaína concorreu como segunda suplente ao Senado 

do ex-governador. Também foi assessora especial de Santana no governo do Ceará. No MEC, 

já está em tramitação um processo para sua nomeação, embora conste para o cargo de chefe 

de gabinete. Fonte: O Globo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ORÇAMENTO 

 

Lula precisa sancionar Orçamento e salários do Judiciário 

Poder Executivo | 06/01/2023 – 04h 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem até 20 de janeiro para sancionar o 

Orçamento de 2023. O chefe do Executivo também tem outros 16 projetos para assinar ou 

vetar. Entre eles, estão os reajustes de funcionários públicos federais do Legislativo e 

Judiciário. As propostas aprovadas na Câmara e no Senado são enviadas para a sanção do 

presidente, que tem prazo de 15 dias úteis para sancionar ou vetar os textos, podendo aprová-

los com vetos parciais. Quando há vetos é preciso que sejam justificados. Os vetos 

presidenciais, parciais ou integrais, ainda são analisados pelos deputados e senadores, que 

podem confirmar ou derrubar a decisão do chefe do Executivo. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Ala do União quer apoio do PT e diz que ministra do Turismo tem ‘baixíssima 

representatividade’ 

Poder Legislativo | 06/01/2023 – 15h03min 

 

A indicação de três ministros para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não foi 

suficiente para fazer com que toda a cúpula do União Brasil aceitasse ir para base. Mesmo 

com colegas nos cargos de primeiro escalão do governo petista, líderes da legenda, 

principalmente aqueles oriundos do extinto DEM, rejeitam ser base de Lula. Uma parte deles 

vai fazer oposição ao petista, outra, no entanto, ainda aceitar dialogar com o novo governo, 

mas com a condição de que o PT não trabalhe contra candidatos do União Brasil nas disputas 

municipais de 2024 e sejam aliados do partido nas eleições estaduais de 2026. Os ministros 

Waldez Goes (Integração Nacional), Daniela do Waguinho (Turismo) e Juscelino Filho 

(Comunicações) fazem parte da cota do União Brasil na Esplanada dos Ministérios. A 

negociação para que eles ocupassem os cargos foi feita pelo ex -presidente do Senado Davi 

Alcolumbre (União-AP). Dentro da articulação, Alcolumbre resolveu indicar um aliado regional, 

o ex-governador do Amapá Waldez Goes, que é filiado ao PDT, mas deve ir ao União. O 

senador do Amapá também participou da escolha dos deputados e, para isso, ouviu diferentes 

alas da legenda. A escolha de Daniela Carneiro, por exemplo, conhecida como “do Waguinho” 

por conta do apelido de seu marido, o prefeito de Belford Roxo, Wagner Carneiro, contou com 

a influência do presidente da legenda, Luciano Bivar. A nomeação da deputada para o Turismo 

provocou a primeira crise da Esplanada de Lula. A campanha de Daniela para deputada contou 

com a participação de milicianos. A parlamentar nega qualquer envolvimento com os 

criminosos de seu Estado e encontrou o apoio público de ministros palacianos de Lula. Fonte: O 

Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 



 
 
 

Eliziane Gama articula lançar-se a vice do Senado com apoio da bancada feminina  

Poder Legislativo | 06/01/2023 – 14h39min 

 

A senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) está costurando junto à bancada feminina 

sua candidatura para a primeira vice-presidência do Senado. Segundo ela, a última vez que a 

bancada lançou um nome para Mesa Diretora foi há dez anos, com a ex -senadora Marta 

Suplicy, então no PT. Eliziane está buscando apoio de outros partidos, já que os 12 votos de 

senadoras não são suficientes para elegê-la. Geralmente, a eleição no Senado se dá de 

maneira consensual para todos os cargos, como uma chapa. Mas caso não consiga, não 

descarta lançar o seu nome avulso. Estão postas hoje duas candidaturas à presidência da 

Casa: a de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e a de Rogério Marinho (PL-RN). Líderes do PL, no 

entanto, admitem brigar pela primeira-vice em uma chapa com Rodrigo caso Marinho não se 

viabilize. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

O que o governo Lula fez em uma semana? Veja os principais decretos assinados pelo 

novo presidente 

Poder Executivo | 06/01/2023 – 14h15min 

 

O governo Luiz Inácio Lula da Silva editou uma série de decretos e atos normativos em 

sua primeira semana. O petista organizou um revogaço a decretos instituídos pelo ex-

presidente Jair Bolsonaro, retirou os Correios e a Petrobras do calendário de privatizações e 

realizou ações afirmativas, entre outras medidas, em cinco dias úteis de gestão. Como mostrou 

ainda o Estadão, a administração petista procura fazer uma “desbolsonarização” da União, com 

demissões em massa de servidores do segundo escalão. A semana, do ponto de vista de 

articulação, foi marcada também por bate-cabeça na equipe ministerial, o que levou o 

presidente a usar a primeira reunião com a equipe, na sexta-feira, 6, para alinhar o discurso. 
Fonte: O Estado de S. Paulo 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Na 1ª reunião ministerial, Lula diz que governo tem 'tarefa árdua', prega boa relação com 

o Congresso e respeito à Constituição 

Poder Executivo | 06/01/2023 – 10h07min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na sexta-feira (6) que o governo 

tem uma tarefa "árdua", mas "nobre", pregou boa relação com o Congresso e união para 

acabar com as "brigas familiares". Ele também cobrou respeito ao meio ambiente, às leis e à 

Constituição. Lula deu as declarações durante pronunciamento na abertura da primeira reunião 

ministerial de seu terceiro mandato como presidente. Segundo a assessoria do Palácio do 

Planalto, todos os 37 ministros participam da reunião. O encontro, que começou pela manhã, 

deve avançar pela tarde. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Em campanha, Marinho inicia viagens pelo país para visitar senadores 

Poder Executivo | 06/01/2023 – 07h 

 

O senador Rogério Marinho (PL-RN) já começou a viajar pelo Nordeste e Norte do país 

e em campanha pela presidência do Senado. Apesar de estar com as contas bloqueadas, o PL 

garantiu toda a estrutura para que Marinho possa se deslocar por diferentes Estado no mês de 

janeiro. Aliados dizem que ele tem usado um jatinho em alguns deslocamentos. Em meados de 

janeiro, Marinho terá reunião com Valdemar Costa Neto para avaliar o cenário. Os 

deslocamentos pelo Sul, Sudeste e Centro-Oeste estão previstos para a segunda quinzena. O 



 
 
 
atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que tentará reeleição, deve fazer 

menos viagens do que fez na última eleição. Arthur Lira (PP-AL) deve seguir caminho parecido 

ao de Pacheco na Câmara. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Queremos fugir de dogmas na economia, diz Rui Costa  

Poder Executivo | 06/01/2023 – 05h 

 

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, assegurou que a condução da economia no 

terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fugirá de dogmas, sejam de 

esquerda ou de direita. “A economia não é dada a encontrar soluções  com dogmas”, afirmou, 

em entrevista exclusiva concedida ao Valor. Para ele, é “absoluto excesso e precipitação” dizer 

que as primeiras horas do novo governo apontam o risco de descumprimento das promessas 

de campanha de que uma administração “Lula 3” respeitaria contratos, garantiria estabilidade e 

previsibilidade aos agentes econômicos. Por outro lado, o ministro fez um alerta: o governo 

também não se deixará intimidar por falas que considerar radicais no campo econômico. Fonte: 

Valor Econômico  
Leia mais 
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Lula inicia mandato com mais apoio na Câmara do que Bolsonaro, mas menor base dos 

últimos três governos do PT 

Poder Executivo | 06/01/2023 – 04h30min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai iniciar seu terceiro mandato com uma 

base maior na Câmara dos Deputados do que a de Jair Bolsonaro (PL), mas com o menor 

apoio dos últimos três governos petistas. Apesar do potencial apoio inicial entre congressistas 

ser maior do que sua primeira passagem pelo Palácio do Planalto, em 2003, o arco de 

sustentação é menor do que o de seu segundo mandato e dos inícios das gestões de Dilma 

Rousseff em 2011 e 2015. Os dados foram compilados pelo GLOBO com base no número de 

deputados integrantes das coligações partidárias que elegeram os presidentes desde 2003, 

somados aos partidos que assumiram ministérios indicando apoio na Câmara em troca. No 

caso do novo governo Lula, ele conta ainda com promessas de sustentação de partidos que 

não foram contemplados no primeiro escalão da Esplanada, como Avante, PV e Solidariedade. 
Fonte: O Globo  

Leia mais 
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Zeca Dirceu é o novo líder do PT na Câmara 

Poder Legislativo | 05/01/2023 – 20h08min 

 

O deputado Zeca Dirceu (PT-PR) foi eleito na quinta-feira (5), por unanimidade, como 

novo líder da bancada do partido na Câmara dos Deputados. O parlamentar disse que o ano 

de 2023 vai ser de intenso trabalho, de articulação e debates para aprovar as pautas do 

governo Lula no Congresso Nacional. O nome de Zeca Dirceu foi escolhido pelas 17 deputadas 

e 52 deputados petistas para liderar o partido a partir de 1º de fevereiro. "A Câmara já 

demonstrou sua responsabilidade ao aprovar a PEC da Transição e, neste momento de 

reconstrução nacional, o papel do Parlamento será muito importante na retomada de projetos e 

ações que tiveram descontinuidade nos últimos anos e que são fundamentais na recuperação 

de programas sociais e da educação e saúde pública no País", apontou. O trabalho, segundo 

ele, será realizado junto com os líderes do governo José Guimarães (PT-CE) na Câmara dos 

Deputados, Jaques Wagner (PT-BA) no Senado e Randolfe Rodrigues (Rede-AP) no 

Congresso Nacional. "O compromisso é com o PT, mas principalmente e em especial com o 

presidente Lula e com as decisões que o governo e o povo brasileiro vão demandar neste ano", 



 
 
 
destacou Zeca. Fonte: Agência Câmara 

Leia mais 
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PV, Avante e Patriota apresentam condições para integrar base do governo Lula  
Poder Executivo | 05/01/2023 – 17h47min 

 

PV, Avante e Patriota, que negociam em bloco a adesão ao governo Lula, almoçaram 

na quinta-feira com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e com o líder do 

governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), para pedir a indicação de dez cargos 

no Executivo, além de apoio para eleger o deputado André Janones (Avante-MG) como 

presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara este ano. Fonte: Valor Econômico  
Leia mais 
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Projeto aumenta Imposto de Renda de teles e concessionárias do setor elétrico 

Poder Legislativo | 05/01/2023 – 16h17min 

 

O Projeto de Lei 2534/22 iguala a alíquota do Imposto de Renda (IRPJ) das 

prestadoras de serviço público de energia elétrica e telecomunicações à devida pelas pessoas 

jurídicas em geral. Com a medida, a taxação das concessionárias passa dos atuais 6% para 

15% sobre o lucro. A proposta, em tramitação na Câmara dos Deputados, também cria uma 

alíquota adicional para a parcela do lucro das concessionárias que exceder a média real dos 

dois anos anteriores. A alíquota extra será de 10% para IRPJ e para a Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido (CSLL). O adicional não será cobrado se a concessionária de energia ou 

tele provar que o aumento do lucro é oriundo de eficiência econômica, como melhor utilização 

de insumos. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 
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RELAÇÕES EXTERIORES 

 

Lula retoma ‘diplomacia presidencial’ com ida à Argentina  

Poder Executivo | 06/01/2023 – 05h01min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará no fim deste mês sua primeira viagem ao 

exterior após o retornar ao poder. Ele embarca para a Argentina no próximo dia 22 de janeiro, 

com a possibilidade de uma escala no Uruguai. No governo, a expectativa é que a viagem 

marque o retorno da diplomacia presidencial, característica de Lula em seus dois primeiros 

mandatos (2003-2010) que foi se esvaindo com a pouca vocação dos sucessores Dilma 

Rousseff (2011-2016), Michel Temer (2016-2018) e Jair Bolsonaro (2018-2022) para a política 

externa. Também poderá selar o retorno do Brasil a foros regionais, como a Celac 

(Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos) e a Unasul (União de Nações Sul-

Americanas). Em Buenos Aires, Lula terá uma reunião bilateral com o presidente Alberto 

Fernández. O líder era abertamente criticado por Bolsonaro, o que fez com que as relações 

entre os países esfriassem. Fonte: Valor Econômico  
Leia mais 
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TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

South Summit Brazil prorroga inscrições da Competição de Startups 
Mercado | 06/01/2023 – 08h 

 

Foi prorrogado, até 16 de janeiro de 2023, o prazo para inscrições na Competição de 



 
 
 
Startups, que faz parte do South Summit Brazil, evento que tem a correalização do governo do 

Estado. A competição é uma oportunidade para gerar visibilidade às startups, pois acontece 

em um dos principais palcos do evento, que conta com um público de 700 pessoas e a 

presença de fundos nacionais e internacionais. Já estão inscritas mais de mil startups, 

provenientes de países como Alemanha, Argentina, Austrália, Azerbaijão, Camarões, Chile, 

Colômbia, Espanha, Estados Unidos, Hong Kong, Indonésia, Israel, Nepal, Paquistão, Ucrânia 

e Zimbábue. De acordo com o CEO do South Summit Brazil, Thiago Ribeiro, “o sucesso no 

número de inscrições reforça que a competição já se tornou uma referência para 

empreendedores”. Fonte: Gov erno do Estado do RS 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Cidade inteligente certificada pela ABNT 
Mercado | 06/01/2023  

 

São José dos Campos (SP) é a primeira e única Smart City no Brasil certificada pela 

ABNT (em 13/06/2022), com base nas três normas internacionais NBR ISO regulamentadas 

pelo World Council on City Data, instituição ligada à ONU. A cidade passou por um processo 

rigoroso, que levou em consideração 276 indicadores de três normas em setores como 

serviços urbanos, qualidade de vida e práticas sustentáveis. A certificação Smart City do Brasil 

pode ajudar as cidades a atrair investimentos e impulsionar o desenvolvimento econômico com 

dados comparativos globais, medir o desenvolvimento urbano sustentável, informar os 

investimentos em infraestrutura com resultados mensuráveis, medir a gestão de desempenho 

de serviços urbanos e qualidade de vida ao longo do tempo, facilitando a troca de informações 

e projetos. Fonte: Tele Síntese 
Leia mais 
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Combate às fake news paira entre mais de 100 PLs e políticas do novo governo 

Poder Executivo | 05/01/2023  

 

O ano de 2023 começa com a promessa do governo federal de reforçar medidas contra 

as fake news. Enquanto isso, mais de 100 projetos de lei tramitam no Congresso Nacional 

sobre o mesmo tema. O assunto tem sido tratado na nova equipe do Executivo como uma 

parte das regras que devem ser impostas às plataformas digitais ou serviços digitais, como a 

oferta de provedores de conteúdo tem sido chamada nos documentos oficiais. Uma área que 

estána alçada da Secretaria de Políticas Digitais, de João Brant, ligada à Secretaria de 

Comunicação Social (Secom). O ministro da Secom, Paulo Pimenta, afirmou nesta semana que 

os temas devem ser amplamente debatidos, incluindo a participação de outros órgãos, como o 

Ministério da Justiça e da Educação, além do próprio Legislativo. O governo ainda não definiu 

se as novas regras serão propostas no âmbito dos projetos que já tramitam no Congresso ou 

se haverá outro ordenamento criado pelo novo Executivo. Fonte: Tele Síntese 
Leia mais 
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Da conectividade à criatividade: os desafios do metaverso 

Mercado | 05/01/2023 

 

Debate sobre as possibilidades do metaverso dominam boa parte dos painéis 

dedicados a telecomunicações, entretenimento e saúde da CES 2023, que acontece esta 

semana em Las Vegas. Também há uma proliferação de fornecedores de tecnologias e 

dispositivos relacionados a aplicações de realidade virtual e aumentada nos pavilhões de 

exibição. Mas afinal, o metaverso é ou não mais um dos "hypes" que será mais um dos 

fracassos no processo de evolução tecnológica? Nos debates realizados na CES existe um 



 
 
 
certo ceticismo sobre a viabilidade econômica do tremendo esforço de desenvolvimento de um 

novo ambiente virtual de interação. Não por acaso esta foi uma das razões pelas quais as 

ações da Meta (Facebook), em 2023, foram bastante castigadas em bolsa. Por outro lado, boa 

parte dos futurólogos e departamentos de engenharia de algumas das maiores empresas de 

tecnologia de consumo do mundo seguem apostando que esse caminho é irreversível. Mas 

algumas condições precisam estar presentes. Fonte: TelaViv a 
Leia mais 
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