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DESTAQUES 

 

PGFN abre negociações para regularizar débitos do Simples Nacional inscritos em dívida 

ativa 

Poder Executivo | 18/01/2023 – 17h31min 

 

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional publicou o Edital PGDAU nº dia 1, de 17 de 

janeiro de 2023, que divulga propostas de negociações para regularização de débitos apurados 

na forma do Simples Nacional inscritos em dívida ativa da União. A adesão está disponível até 

31 de janeiro, no portal Regularize. As negociações permitem aos microempreendedores 

individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) regularizarem 

suas dívidas com benefícios, como: entrada facilitada, descontos, prazo ampliado na 

quantidade de prestações e utilização de precatórios federais. Além disso, o valor mínimo da 

prestação é de R$ 50. As propostas de negociações abertas são duas. A primeira, a Transação 

de pequeno valor do Simples Nacional, possibilita o pagamento de entrada de 5% dividida em 

até 5 prestações mensais, sem desconto. O pagamento do saldo restante poderá ser feito da 

seguinte forma: até 7 meses, com desconto de 50% sobre o valor total; até 12 meses, com 

desconto de 45% sobre o valor total; até 30 meses, com desconto de 40% sobre o valor total; 

até 55 meses, com desconto 35% sobre o valor total. Fonte: ASCOM MF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

MJ enviará para Palácio do Planalto proposta de lei que regula plataformas sob a esfera 

criminal 

Poder Executivo | 18/01/2023 – 21h42min 

 

O ministro da Justiça Flavio Dino apresentará até o final da próxima semana um projeto 

de lei que tratará de liberdade de expressão, direito de resposta, remoção de conteúdos em 

plataformas e obrigações das plataformas no Brasil. A afirmação de Dino foi feita em live da 



 
 
 
organização Barão de Itararé, que trabalha com temas como democracia, regulação das 

comunicações e direitos humanos, que aconteceu na terça-feira, 17. Chamado de "Pacote da 

Democracia", a ideia é que o texto trate desses temas na esfera criminal e não civil. "A 

liberdade de expressão não é absoluta. E é por isso que este pacote da democracia deve 

conter um PL sobre certas oportunidades fundamentais, como direito de resposta, retirada de 

conteúdos, cumprimento das plataformas de proteger um determinado leque de valores. Não 

vamos tocar no marco civil da Internet. Vamos tratar apenas da esfera criminal", disse o 

ministro da Justiça na entrevista. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministro das Comunicações emite alerta a órgãos do setor sobre prevenção a risco de 

ataques cibernéticos após atos golpistas 

Poder Executivo | 18/01/2023 – 11h31min 

 

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, alertou órgãos de telecomunicações do 

país para que redobrem a atenção e se previnam contra eventuais ataques cibernéticos após 

os atos golpistas realizados em Brasília. Em um ofício ao qual o GLOBO teve acesso, ele cita 

como focos de maior preocupação os pontos de ancoragem cabos óticos, por onde passam 

gigantescas quantidades de dados, e data centers, locais que abrigam grandes sistemas de 

computadores. O comunicado foi endereçado à Agência Nacional de Telecomunicações 

(Anatel), a quem cabe regulamentar o setor no país, além de duas entidades privadas: o 

Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal, assim 

como o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), uma das responsáveis 

por resguardar a infraestrutura de internet no Brasil. "Além do vandalismo físico de 

infraestruturas, é necessário prevenir e mitigar riscos à segurança cibernética, à defesa 

cibernética, à segurança da informação sigilosa e à proteção contra vazamento de dados, para 

que o setor público, o setor produtivo e a sociedade possam usufruir de um espaço cibernético 

resiliente, confiável, inclusivo e seguro", afirmou. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Governo Lula quer identificar fake news sobre ações governamentais e pedir ação da 

Justiça, segundo ministro-chefe da Secom 

Poder Executivo | 19/01/2023 – 11h24min 

 

O governo Lula (PT) quer responder de forma "mais contundente" a informações 

mentirosas sobre ações governamentais, para que os disseminadores de desinformação e as 

plataformas de internet sejam responsabilizados. Segundo o ministro-chefe da Secom 

(Secretaria de Comunicação da Presidência), Paulo Pimenta, fake news acusando o governo 

de ter cometido "fatos delituosos inverídicos" serão encaminhadas para a AGU (Advocacia-

Geral da União) e para o Ministério da Justiça, para que as pessoas que produziram a 

desinformação sejam identificadas e respondam por isso. "Não vamos silenciar diante da 

propagação industrial de mentiras que dizem respeito a ações governamentais", disse Pimenta 

à Folha, explicando a abordagem de curto prazo para o governo combater fake news que 

incitam a atos de violência como os de 8 de janeiro. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Tarcísio anuncia programação computacional no currículo da rede estadual em 2024 

Poder Executivo | 19/01/2023 – 12h12min 

 

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou na quinta 

(19) que pretende incluir programação no currículo das escolas de ensino médio da rede 



 
 
 
estadual já em 2024. Segundo o governador, que participa em Davos do encontro anual do 

Fórum Econômico Mundial, gigantes da tecnologia como Amazon, Microsoft e Meta 

manifestaram interesse em participar do projeto. "A gente quer colocar programação em todas 

as nossas escolas de ensino médio porque a gente entende que é isso que vai desenvolver 

competências importantes que vão abrir a porta de um mercado de trabalho qualificado", 

afirmou Tarcísio a jornalistas brasileiros. Como exemplo, citou a possibilidade de incluir código 

na resolução de problemas matemáticos. Fonte: Folha de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Metaverso: UIT forma grupo para elaborar padrões técnicos internacionais 

Mercado | 19/01/2023 

 

A União Internacional de Telecomunicações (UIT) anunciou, na quinta-feira, 19, a 

formação de um grupo de especialistas com a intenção de definir padrões técnicos 

internacionais para o vindouro metaverso. Na prática, o grupo deve estabelecer bases técnicas 

no sentido de que os serviços e aplicativos produzidos para o metaverso sejam interoperáveis. 

Além disso, o FG-MV (sigla em inglês para “Focus Group on metaverse”) deve atuar para que 

os usuários tenham experiências de alta qualidade com segurança e proteção de dados 

pessoais. A equipe de especialistas deve se manter ativa por um ano. A expectativa é de que o 

grupo apresente conceitos de pré-padronização para que, com base no estudo, a agência 

especializada da Organização das Nações Unidas (ONU) para Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) desenvolva padrões para o ecossistema digital. “O metaverso e suas 

camadas de tecnologia podem ajudar no desenvolvimento e progresso humanos”, disse, em 

nota, a secretária-geral da UIT, Doreen Bogdan-Martin. “Os benefícios do metaverso devem 

ser compartilhados de forma ampla e equitativa, e os riscos devem ser compreendidos e 

abordados”, complementou. Fonte: TeleSíntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministro afirma que deseja firmar "grandes parcerias" com provedores de pequeno porte 

Poder Executivo | 18/01/2023 – 17h26min 

 

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, ouviu demandas do setor de provedores 

de pequeno porte durante reunião com membros da Associação NEO na quarta-feira (18). O 

titular da Pasta afirmou que está aberto para desenhar políticas públicas em conjunto com as 

empresas visando garantir conectividade para todo o Brasil. "Queremos aproveitar a 

capilaridade dos pequenos provedores e realizar grandes parcerias para democratizar o 

acesso à informação e promover inclusão digital", ponderou o ministro. A NEO agrega 

empresas de TV por assinatura, banda larga e telefonia, tanto fixa quanto móvel, que atendem 

usuários em mais de 5 mil municípios. Fonte: ASCOM MCom 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

Governo costura apoio para reforma tributária no Congresso 

Poder Executivo | 18/01/2023 – 23h15min 

 

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), deu início às articulações políticas para 

abrir caminho ao avanço da reforma tributária no Congresso Nacional ainda no primeiro 

semestre, como sinalizado pela equipe econômica. A construção de um ambiente favorável a 

essa agenda passa pela nova composição das mesas do Legislativo, cuja eleição ocorrerá em 

1º de fevereiro. O PT já costurou apoio à reeleição do atual presidente da Câmara, Arthur Lira 



 
 
 
(PP-AL), mas agora outros partidos da chamada frente ampla se movimentam na mesma 

direção. O MDB é um dos que podem apoiar a recondução de Lira na expectativa de obter o 

compromisso do presidente da Casa com o avanço da agenda da reforma tributária —tema 

prioritário para o partido. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Conselheiro Alexandre Freire recebe os superintendentes da Agência 

Poder Executivo | 19/01/2023 – 13h52min 

 

O Conselheiro Alexandre Freire realizou, na terça-feira (17), um café da manhã com os 

superintendentes da Agência e seus substitutos. O encontro teve o propósito de conhecer, com 

uma maior proximidade, o trabalho realizado pelas áreas técnicas da Agência. No encontro, 

cada um dos superintendentes apresentou a sua área, os temas que são tratados em cada 

uma delas e os assuntos relevantes que deverão chegar ao Conselho Diretor da Agência para 

deliberação. Além disso, discutiram-se sobre os desafios que estão por vir com essa nova 

formatação do ecossistema digital. A ideia é que eventos similares virem rotina no âmbito do 

Gabinete do Conselheiro Alexandre Freire. “Encontros como esse nos fazem entender as dores 

das áreas de uma forma mais transparente, fazendo com que soluções para problemas simples 

e complexos possam ser debatidos de uma forma conjunta”, analisou o Conselheiro. A 

organização do café contou com o apoio do Gabinete do Conselheiro e da Assessora da 

Assessoria Parlamentar e de Comunicação Social, Solange Ramos. Fonte: ASCOM ANATEL 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Vazamento de credenciais e senhas faz governo recomendar adesão ao projeto Login 

Único do Serpro 

Poder Executivo | 19/01/2023 

 

O Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo 

Federal preocupado com o aumento do vazamento de credenciais de sistemas (usuário/senha) 

recomenda uma série de ações às autarquias e órgãos públicos, entre elas, a adesão ao 

projeto login único do Serpro no portal Gov.br. O CTIR.Gov lembra que as credenciais vazadas 

podem ser usadas como ponto de partida para ações maliciosas direcionadas, como acessos 

indevidos, disseminação de malwares, movimentação lateral e ataques de ransomware. 

Observa que o vazamento de credenciais agrava a ameaça e tornam o controle deste recurso 

uma tarefa de extrema relevância, uma vez que é comum, por parte dos usuários, a utilização 

da mesma credencial de acesso em diferentes sites ou serviços. Segundo o CTIR Gov, as 

técnicas mais comuns utilizadas por agentes maliciosos para obtenção de credenciais de 

acesso válidas são: o phishing e suas variantes (smishing e vishing), ações de engenharia 

social, instalação de softwares maliciosos contendo keyloggers, monitoramento indevido de 

tráfego de rede e acesso de sistemas governamentais por meio de redes inseguras. Fonte: 

Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Luis Fernandes volta ao MCTI como secretário executivo e Celso Pansera, do PT, 

assume a Finep 

Poder Executivo | 19/01/2023 

 

A ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação Luciana Santos anunciou a nomeação do 

professor Luis Fernandes para o cargo de secretário-executivo do MCTI A nomeação será 

publicada nos próximos dias no Diário Oficial da União. Luis Fernandes também vai exercer, 



 
 
 
por delegação da ministra, a função de presidente do Conselho Diretor do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), missão relevante uma vez que o MCTI 

pode ter perdido cerca de R$ 4 bilhões do fundo na aprovação do orçamento 2023. Também fo 

anunciado o nome do ex-ministro de CTI Celso Pansera como novo presidente da Financiadora 

de Estudos e Projetos (Finep). Luis Manuel Rebelo Fernandes é graduado em Relações 

Internacionais pela Georgetown University, mestre e doutor em Ciência Política pelo Instituto 

Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro – IUPERJ. Possui larga trajetória acadêmica e 

experiência de gestão no setor público, tendo sido secretário-executivo do Ministério da Ciência 

e Tecnologia (de 2004 a 2007); presidente da Finep (de 2007 a 2011, e em 2015); diretor-

científico da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 

Janeiro – FAPERJ (de 1999 a 2002); membro do Conselho Técnico-Cientifico – CTC da Capes 

(de 2018 a 2022); secretário-executivo do Ministério do Esporte (de 2012 a 2015); e 

coordenador do Grupo Executivo da Copa do Mundo 2014 (GECOPA) e do Grupo Executivo 

dos Jogos Olímpicos de 2016 (GEOLIMPÍADAS). Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ancine define ações regulatórias para 2023 e 2024 

Poder Executivo | 19/01/2023 

 

As ações regulatórias prioritárias da Ancine foram definidas por sua diretoria colegiada 

na reunião de terça-feira, 17. Parte delas está na proposta de Agenda Regulatória para o biênio 

2023/2024, que será colocada em consulta pública pelo prazo de 45 dias à partir da próxima 

segunda, dia 23. A diretoria também definiu o Plano Anual de Regulação 2023 (PAREG). "Mais 

que uma agenda é um verdadeiro plano de ação para a indução do crescimento do audiovisual 

brasileiro. As ações são assertivas e objetivas, deixando claras as prioridades da Ancine", 

disse o presidente da agência, Alex Braga, a este noticiário. "A combinação de fomento e 

regulação são o caminho para que 2023 seja o ano da indústria audiovisual. Abrimos um leque 

de ações confirmando que fomento e regulação caminham juntos, e são fundamentais para o 

setor e a sociedade brasileira. 2023 é em ritmo de foguete e foguete não dá marcha ré", 

completa. A Ancine publicou um resumo dos temas que estarão na Agenda Regulatória do 

biênio que começou em 2023. Entre as prioridades destacam-se temas já adiantados por este 

noticiário, como a elaboração de propostas de tratamento legislativo para a renovação da Cota 

de Tela para filmes brasileiros nas salas de cinema, a renovação das Cotas de Programação 

nacional da Lei do SeAC, e o aumento de limites para os aportes de recursos incentivados 

previstos na Lei do Audiovisual. Fonte: TelaViva 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Anatel recebe representantes do CCOM/UnB 

Poder Executivo | 18/01/2023 – 16h22min 

 

Na tarde da terça-feira, 17 de janeiro, os professores Marcio Iório e Murilo Ramos, do 

Centro de Políticas, Direito, Economia e Tecnologias das Comunicações (CCOM), da 

Universidade de Brasília (UnB), estiveram no Gabinete do Conselheiro Alexandre Freire, 

membro do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e presidente 

do Conselho Superior do Centro de Altos Estudos em Telecomunicações (Ceatel), para 

apresentar o projeto de pesquisa e inovação acadêmica “Novos Desafios Regulatórios do 

Ecossistema Digital". O projeto está sendo executado por meio de um Termo de Execução 

Descentralizada (TED) entre a Anatel e a UnB, sob o planejamento do Ceatel e a liderança do 

Superintendente Executivo (SUE) e da Gerência de Planejamento Estratégico (PRPE). 

Conforme a apresentação realizada pelos representantes da CCOM/UnB, o projeto de 

pesquisa tem como objetivos específicos estudar os principais desafios regulatórios originários 

das novas conformações do ecossistema digital, sendo estruturado para investigar as 



 
 
 
seguintes temáticas principais: complexidades e oportunidades fiscais dos mercados digitais, 

poder de mercado, imbricação entre os serviços digitais e tradicionais, poder social, proteção 

de dados pessoais e desafios para a definição de um modelo regulatório. Fonte: ASCOM ANATEL 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Lula volta a questionar Banco Central: “Se a inflação está em 7,5%, por que os juros 

estão em 13,5%?” 

Poder Executivo | 19/01/2023 – 13h05min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a questionar, na quinta-feira (19), a 

atuação do Banco Central autônomo e o atual patamar da taxa básica de juros, fixada em 

13,75% ao ano. Em encontro com reitores de universidades federais no Palácio do Planalto, 

ele defendeu a necessidade de investimentos público em diversas áreas e a importância do 

Estado no combate às desigualdades. “Não é possível que a gente não tenha indignação com 

isso. O Brasil é o país da desigualdade. É desigualdade no salário, no trabalho, de raça, de 

gênero, entre mulher e homem, na educação… É tudo desigual. Uns podem tudo e uma 

grande maioria não pode nada. Uns conseguem juntar bilhões e os outros não conseguem 

tostões. É esse país que temos que mudar”, criticou. Lula também repetiu que os recursos 

destinados à Saúde, à Educação e políticas como a construção de casas populares e 

urbanização de favelas não podem ser considerados gastos. E criticou operadores do mercado 

financeiro, por “desconfiarem” do governo. Fonte: InfoMoney 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Desemprego cai para 8,1% em novembro, a menor taxa desde abril de 2015, diz IBGE 

Poder Executivo | 19/01/2023 – 09h26min 

 

O desemprego no Brasil manteve a trajetória de queda e passou a atingir 8,1% da 

população no trimestre encerrado em novembro. O percentual é o menor apurado desde abril 

de 2015 (8,1%), mostram os dados apresentados na quinta-feira (19) pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística). Com o recuo da taxa de desocupação há seis trimestres 

móveis consecutivos, a quantidade de profissionais ainda fora da força de trabalho equivale a 

8,7 milhões de pessoas, o menor volume desde o trimestre encerrado em junho de 2015, 

volume equivalente a 953 mil pessoas a menos do que no período finalizado em outubro. De 

acordo com Adriana Beringuy, coordenadora da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios) Contínua, a retração do desemprego é explicada pelo aumento de 0,7% na 

ocupação no período, que novamente atingiu o maior nível da série histórica da pesquisa, 

iniciada em 2012. Fonte: Correio do Povo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Queda do desemprego deve perder fôlego no Brasil em 2023, estima OIT 

Mercado | 19/01/2023 – 9h 

 

Uma desaceleração significativa do crescimento da economia deve ocorrer no Brasil 

neste ano, o que deve levar a uma perda de fôlego na queda do desemprego, aponta relatório 

publicado pela OIT (Organização Internacional do Trabalho). Após um desempenho 

relativamente forte no primeiro semestre de 2022, o PIB (Produto Interno Bruto) desacelerou 

com o enfraquecimento dos preços das commodities e a deterioração das condições 

financeiras globais. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 



 
 
 

 

Aumento de impostos é medida mais provável do pacote fiscal, diz IFI 

Poder Legislativo | 18/01/2023 – 18h49min 

 

A Instituição Fiscal Independente do Senado (IFI) avalia que, das medidas 

apresentadas pelo Ministério da Fazenda para redução do déficit do governo federal, as que 

têm mais chance de se concretizarem são os aumentos de impostos. A explicação está no 

Relatório de Acompanhamento Fiscal (RAF) de janeiro, divulgado na quarta-feira (18). O 

pacote de ajuste fiscal foi apresentado pelo ministro Fernando Haddad na semana passada e 

inclui principalmente medidas pelo lado da receita, como estímulo à quitação de débitos, 

mudanças em julgamentos administrativos de questões tributárias e novos parâmetros de 

projeção de arrecadação. De acordo com a IFI, porém, as medidas que devem prosperar são 

as que envolvem aumento de impostos. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

CVM e Ministério da Fazenda realizam reunião institucional em Brasília 

Poder Executivo | 18/01/2023 – 16h 

 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o Ministério da Fazenda se reuniram na 

quarta-feira, 18, em Brasília, a fim de tratar de assuntos referentes ao Mercado de Capitais do 

Brasil e outras pautas decorrentes da vinculação existente entre a Autarquia Federal e o 

Ministério da Fazenda. Por ocasião deste encontro, CVM e Ministério da Fazenda retomaram 

também a discussão sobre temas institucionais, como a Estrutura Regimental da Autarquia e a 

importância da realização de concurso público na CVM. "A CVM tem sido recebida de braços 

abertos por todos os Ministérios do Governo Federal e, aqui, é mais uma oportunidade de 

agradecermos. A nossa gestão é marcada pelo diálogo e pela escuta ativa, com visão de 

trabalho coletivo e em regime de cooperação. Estivemos hoje com o Gabriel Galípolo [Ministro 

Substituto e Secretário Executivo do Ministério da Fazenda] e com Marcos Barbosa Pinto 

[Secretário de Reformas Econômicas] colhendo impressões e sugestões sobre o Mercado de 

Capitais e, também, expusemos algumas ideias existentes na CVM", comentou o presidente da 

Autarquia, João Pedro Nascimento. Fonte: ASCOM CVM 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

EDUCAÇÃO 

 

Lula diz que governo vai voltar a investir no Fies e promete indicar reitores escolhidos 

por universidades 

Poder Executivo | 19/01/2023 – 13h07min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse na quinta-feira (19) que seu governo 

vai voltar a investir no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), programa que foi criado em 

1999 pelo Ministério da Educação (MEC) com o objetivo de subsidiar as mensalidades em 

universidades privadas. Lula lembrou que o programa é criticado pelo seu alto custo e índice 

de inadimplência, mas defendeu que o governo precisa "dar um voto de confiança" para os 

estudantes." Precisamos voltar a reconstruir este país, e a única razão que voltei à Presidência 

é porque acredito que podemos fazer isso. A gente precisa provar ao mundo que este país não 

nasceu para ser eternamente um país em desenvolvimento. Reclamam que o Fies custa R$ 5 

bilhões, não tem problema. '[O estudante] vai dar o cano, não vai pagar'. É muito pequeno isso, 

é não dar chance de um jovem pagar [o financiamento do Fies]", disse. Fonte: Valor Econômico  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 



 
 
 

O fortalecimento do ensino superior com a volta de investimentos 

Poder Executivo | 19/01/2023 – 07h25min 

 

Além da progressão profissional, um dos grandes pontos benéficos para quem opta por 

um curso superior é o ganho intelectual. A rotina no campo acadêmico, os estudos e a vivência 

que um curso superior proporciona resultam em cidadãos dotados de senso crítico e capazes 

de identificar a necessidade dos caminhos a serem trilhados. No governo anterior, diversos 

foram os desafios e percalços para se ter uma educação de qualidade nas universidades – 

além de um mandato marcado por ataques envolvendo fake news e corrupção, houve uma 

série de cortes no orçamento das universidades. Logo, o atual ministro da Educação, Camilo 

Santana, chega com um enorme desafio pela frente: investir em estratégias capazes de mudar 

o cenário deixado pela gestão Bolsonaro, fomentando a ciência, a tecnologia e a autonomia 

das universidades. Assim como acredito que o ensino médio integral é chave para superação 

de desigualdades, compreendo o positivo impacto decorrente do Ensino Superior Público – e 

também privado, a partir de políticas direcionadas aos programas sociais Programa 

Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior 

(FIES). As expectativas do novo Ministério trazem consigo o cenário inevitável de mudança. 
Fonte: Congresso em Foco 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Padilha: não há pré-disposição do governo em mudar relação com o Banco Central 

Poder Executivo | 19/01/2023 – 15h29min 

 

Após duas críticas consecutivas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à 

autonomia do Banco Central em 24 horas, o Ministro das Relações Institucionais, Alexandre 

Padilha (PT), afirmou, na tarde de quinta-feira (19), que o governo não tem intenção de mudar 

a relação com a autoridade monetária. “Como disse o presidente Lula, na sua experiência de 

governo, deu plena autonomia ao presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. O 

presidente não vai mudar de postura agora, ainda mais com uma lei que estabelece regras 

nesse sentido”, afirmou pelo Twitter. “A gente sabe, no entanto, que nem todo presidente é tão 

respeitoso quanto Lula. Logo, não há nenhuma pré-disposição por parte do governo de fazer 

qualquer mudança na relação com o Banco Central”, prosseguiu. Fonte: InfoMoney 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula defende despolitização das Forças Armadas e revitalização da indústria de defesa 

Poder Executivo | 19/01/2023 – 09h52min 

 

Em processo de retomada das relações com as Forças Armadas, o presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva afirmou que vai chamar os comandantes militares para discutir o 

fortalecimento das forças de defesa do país e a construção de uma forte indústria do setor no 

país. Em entrevista à GloboNews, Lula afirmou que pretende chamar a Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) para discutir a formação de uma indústria de defesa 

nacional. O presidente disse ainda que todos os que participaram dos atos golpistas serão 

punidos, “não importa a patente”, e que é preciso despolitizar as Forças Armadas, que são 

instituições de Estado, e não do presidente. Fonte: InfoMoney 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PT deve ceder comando da Codevasf ao União Brasil para melhorar relação com a 

Câmara 

Poder Legislativo | 19/01/2023 – 8h17min 



 
 
 

 

Auxiliares de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Planalto creem que o União Brasil deve 

vencer a queda de braço contra o PT pelo comando da Codevasf (Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba). Os petistas chegaram a dizer 

para o presidente do União, Luciano Bivar, que não deixariam o comando do órgão com a 

legenda. Isso, no entanto, tem sido tratado como a única forma de negociar com o partido na 

Câmara, que não se sente contemplada pelo acordo – o União tem três ministros na 

Esplanada. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Se reeleito, Pacheco priorizará pauta econômica e antiextremismo 

Poder Legislativo | 19/01/2023 – 06h 

 

O presidente do Senado e candidato à reeleição, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 

priorizará projetos do pacote econômico do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

(PT) e medidas relacionadas à punição e prevenção de atos extremistas contra as instituições 

–como os registrados no 8 de Janeiro. No campo econômico, Pacheco defende dar prioridade 

à reforma tributária, à elaboração e aprovação de um novo regime fiscal –em substituição ao 

teto de gastos– e a um projeto que crie prazo e condições específicas para a repatriação de 

recursos. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Mudança na Lei das Estatais deve enfrentar mais resistências no Senado 

Poder Legislativo | 19/01/2023 – 5h 

 

Em estudo pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), uma flexibilização 

da Lei das Estatais deve enfrentar mais obstáculos durante a tramitação no Senado do que na 

Câmara dos Deputados. A ideia em gestação no governo abriria espaço em empresas públicas 

federais e nos Estados para lideranças partidárias aliadas. A proposta é criticada pelo mercado 

e especialistas, que apontam riscos para a governança dessas companhias. Mas vista no 

governo como uma forma de consolidar uma base de sustentação no Congresso e, conforme 

fontes do Executivo, buscaria evitar mudanças profundas nos instrumentos de controle da lei. 

Se aprovado, ele terá de retornar à Câmara antes de seguir para sanção presidencial. Segundo 

o Valor apurou, contudo, enfrentará resistências. No Senado, a postura é de cautela para evitar 

excessos. Além disso, existe a preocupação de que as mudanças não sejam desfeitas depois 

na Câmara. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula age para evitar ‘independência’ do União Brasil no Congresso e desidratação da 

base aliada 

Poder Legislativo | 18/01/2023 – 16h 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu a articuladores políticos do governo que 

acelerem as negociações para impedir a perda de votos no Congresso com o racha do União 

Brasil. Nos bastidores, ministros do PT admitem que foi um erro ter depositado todas as fichas 

apenas em indicações feitas pelo senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) e por Luciano 

Bivar (PE), presidente do partido. Com três ministérios no novo governo, o União Brasil vai 

anunciar independência em relação ao Palácio do Planalto, no fim do mês, com a divulgação 

de um manifesto para dar um verniz programático ao partido e apresentar propostas, como a 

reforma tributária e a produção de energia limpa. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 



 
 
 

 

RELAÇÕES EXTERIORES 

 

Embaixador Sérgio Danese é designado representante do Brasil na ONU 

Poder Executivo | 19/01/2023 – 13h42min 

 

O Ministério das Relações Exteriores designou, como representante permanente do 

Brasil nas Nações Unidas, em Nova York, o embaixador Sérgio França Danese. Desde 2019, o 

posto é ocupado pelo diplomata Ronaldo Costa Filho, indicado pelo governo anterior. Formado 

em letras pela Universidade de São Paulo, Danese entrou na carreira diplomática em 1980. 

Sua designação será submetida à apreciação do Senado Federal. De acordo com o Itamaraty, 

Sérgio Danese ocupa atualmente o cargo de embaixador do Brasil no Peru. Foi por duas vezes 

o número 2 do ministério, no cargo de secretário-geral das Relações Exteriores (2015-2016). 

Ele já chefiou as embaixadas do Brasil na Argélia (2005-2009), na Argentina (2016-2020) e na 

África do Sul (2021). Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Mercado de redes de acesso em rádio vai atravessar estagnação, aposta consultoria 

Mercado | 19/01/2023 – 15h40min 

 

O mercado de redes de acesso em rádio (RAN, na sigla em inglês) deve atravessar 

uma estagnação nos próximos anos apesar da transição para o 5G, segundo a consultoria 

especializada em telecomunicações Dell'Oro Group. Em relatório divulgado nesta semana, a 

firma projetou nenhum crescimento anual composto para o mercado global de RAN (exceto a 

China) até 2027. No país asiático e nos Estados Unidos, a aposta é de queda de um dígito 

intermediário no segmento dentro dos cinco anos. A situação seria distinta em regiões onde a 

banda larga móvel ainda tem espaço para se desenvolver (grupo em que a América Latina 

pode ser incluída). Nestes casos, a Dell'Oro ainda trabalha com crescimento do mercado RAN 

nos próximos anos. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

3ª edição do Rio Innovation Week acontece no início de outubro 

Mercado | 19/01/2023 – 15h38min 

 

A terceira edição do Rio Innovation Week (RIW) já tem data confirmada para acontecer: 

de 3 a 6 de outubro e ocupando novamente o Píer Mauá. A próxima edição do encontro foi 

garantida depois dos bons números de 2022, quando recebeu 125 mil pessoas durante quatro 

dias, com um impacto de geração de negócios que chega a R$ 1 bilhão. Entre os 

compromissos do Rio Innovation Week, conforme lembra a direção, está incentivar a inovação 

e a tecnologia como impulsionadores de negócios, possibilitando, assim, o crescimento de todo 

o mercado. Uma importante característica e diferencial é a participação de diferentes 

segmentos, estimulando a integração e complementaridade. Fonte: Panrotas 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

A inovação no Agro brasileiro: desafios e tendências 

Mercado | 19/01/2023 – 15h 

 

Pesquisa realizada em agosto de 2022 pela "Agenda de Prioridades" da Confederação 

Nacional da Indústria (CNI), com 1.001 executivos de indústrias de pequeno, médio e grande 

porte, aponta as áreas que melhoraram nos últimos quatro anos. Em primeiro lugar da lista, 



 
 
 
aparece o agronegócio, com 16% dos entrevistados vendo um progresso neste campo, que é 

aberto a mudanças e prioriza o sucesso da produção agrícola Desde 1996, o Produto Interno 

Bruto (PIB) é calculado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea - 

Esalq/USP) em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). No 

biênio 2020-21, a cifra alcançou recordes e, em 2020, seu crescimento bateu os 24% em 

relação aos ganhos de 2019 e representava 26,6% de todo o PIB brasileiro. Em 2021, a 

participação chegou a 27,4%, indicando nova alta mesmo em meio à crise econômica global. 
Fonte: Portal do Agronegócio 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

South Summit Brazil 2023 tem recorde de startups inscritas 

Mercado | 19/01/2023 – 10h06min 

 

O South Summit Brazil 2023 nem começou e já bateu o primeiro recorde. Na quarta-

feira (18/1), a organização do evento, que tem correalização do governo do Estado e ocorrerá 

de 29 a 31 de março em Porto Alegre, confirmou a inscrição de 2.020 participantes na 

Competição de Startups. O número é mais do que o dobro do registrado na primeira edição 

brasileira, quando houve mil inscritos e cinco saíram vencedoras nas categorias Destaque, 

Mais Sustentável, Mais Escalável, Mais Inovadora e Melhor Time. As startups representam 86 

países, como Alemanha, Argentina, Austrália, Azerbaijão, Camarões, Chile, Colômbia, 

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

Zimbabwe. A adesão corresponde a 44% dos países e reforça o caráter global do evento. Fonte: 

Governo do Estado do RS 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Governo planeja uso de ciência e tecnologia no combate à fome 

Poder Executivo | 19/01/2023 – 07h38min 

 

Ciência e tecnologia no combate à fome e às desigualdades sociais. Depois de quatro 

anos em que a ciência foi negada e relegada a segundo plano, o novo governo Lula planeja dar 

novo destaque ao setor, tornando-o motor impulsionador para o desenvolvimento das suas 

políticas mais importantes. O Congresso em Foco teve acesso à íntegra do relatório final do 

Grupo de Trabalho de Ciência e Tecnologia que atuou na transição. O relatório é a base do 

trabalho que agora será desenvolvido pela ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos. O 

princípio da transversalidade, filosofia a partir da qual se estimula que as diversas áreas do 

governo atuam em conjunto, é a base principal da ideia contida nos planos para ciência e 

tecnologia. Assim, a ideia é que os centros produtores de ciência e tecnologia do país – 

universidades, institutos de pesquisa, etc – trabalhem no sentido de criar ferramentas, métodos 

e fórmulas para ajudar o país na solução dos seus maiores problemas. “Nações mais 

desenvolvidas têm no avanço da pesquisa e inovação as bases para a construção de uma 

sociedade mais justa e responsável e de uma economia do conhecimento”, diz o texto do 

relatório, já na apresentação das suas 84 páginas. Fonte: Congresso em Foco 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Nove milhões de brasileiros tiveram dados violados em 2022 

Mercado | 19/01/2023 

 

Um estudo anual da empresa de segurança cibernética Surfshark mostra que um total 

de 310,9 milhões de contas foram violadas em 2022, um terço delas na Rússia. No mundo 

como um todo, as violações despencaram – tinham sido 959 milhões em 2021. No Brasil, a 

redução foi de 74% (maior que a queda global de 68%). Suficiente para retirar o país dos top 5, 

mas ainda o 6º mais atacado em todo o mundo. Por aqui, foram cerca de 8,7 milhões de contas 



 
 
 
violadas ao longo do ano passado (foram 33 milhões em 2021). Especificamente, cerca de 1,6 

milhão de contas brasileiras foram perdidas em um único episódio, ocorrido durante a violação 

de dados da TAP Air em Portugal – e que também representou a 7ª maior verificada 

globalmente (por contas de e-mail). Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Anatel reconhece papel das PPPs no impulso à banda larga, fala em concentração e 

propõe metas 

Poder Executivo | 19/01/2023 

 

Ao fazer o diagnóstico da situação atual para destacar os principais desafios e 

oportunidades para elaboração do Plano de Gestão Tático 2023-2024, a Agência Nacional de 

Telecomunicações apontou que a banda larga fixa vem ganhando relevância no País, devendo 

assumir papel de destaque cada vez maior e destacou que as prestadoras de pequeno porte 

(PPPs) têm contribuído para a expansão do acesso à banda larga fixa, inclusive, em regiões 

relativamente menos atrativas em termos de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 

Produto Interno Bruto (PIB) e população. Apesar do avanço das PPPs, a Anatel apontou que 

no mercado de banda larga fixa, em abril de 2022, apenas 35,9% dos municípios brasileiros 

possuíam HHI (Índice de Herfindahl-Hirschman) inferior a 3800 pontos. Segundo a agência, 

são pontos de atenção regulatória: uma eventual concentração de alguns mercados em 

decorrência da tendência à consolidação de grupos empresariais por meio de fusões e 

aquisições; o crescimento das PPPs além dos limites que lhes garantem vantagens 

regulatórias e tributárias. Fonte: ABRANET 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Tecnologia e inovação: Dez soluções para o food service 

Mercado | 18/01/2023 

 

A pesquisa Fispal Food Digital, realizada pela Fispal Food Service e Fispal Sorvetes 

em parceria com a EJFGV (agência Jr. da FGV), revelou os principais objetivos do uso da 

tecnologia dentro do estabelecimento: gestão e controle (30%), otimização para operações 

(22%) e divulgação do estabelecimento (18%). Já o principal fator levado em conta no 

momento de aquisição de um recurso tecnológico é o benefício trazido ao estabelecimento 

(53%), seguido por necessidade do recurso (19%) e praticidade (16%). O estudo revelou ainda 

que os recursos tecnológicos mais utilizados pelos restaurantes são mídias sociais, métodos 

de pagamentos, aplicativos de entrega e cardápio por QR Code, além dos sistemas de controle 

de estoque e processos internos, equipamentos de cozinha, rastreamento de dados e wi-fi 

social com cadastro do cliente. Fonte: Food Connection 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Após tramitação, LOA 2023 reduz orçamento da Telebras e fortalece EBC 

Poder Executivo | 18/01/2023 

 

Os recursos autorizados para o Ministério das Comunicações na Lei Orçamentária 

Anual (LOA) de 2023, sancionada na terça-feira, 17, altera as dotações previstas inicialmente 

no projeto de lei encaminhado pelo Executivo no ano passado. Após a tramitação no 

Congresso Nacional, as despesas da Telebras reduziram, enquanto a EBC recebeu reforço. O 

Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) previa R$ 846,1 milhões para a Telebras, com uma 

reserva de contingência de R$ 261,1 milhões. No entanto, o parecer final destinou R$ 841,5 

milhões, mantendo a mesma reserva de contingência. A maioria dos recursos retirados da 

Telebras, R$ 4,1 milhões, iriam para a implantação e operação de infraestrutura em ações de 



 
 
 
inclusão digital do programa Conecta Brasil. Apesar do corte, restaram R$ 314 milhões para 

esta finalidade. Outros R$ 390,1 milhões iriam para administração. Fonte: TeleSíntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Metaverso vai exigir muita banda larga, sinaliza Meta 

Mercado | 18/01/2023 

 

Uma das grandes apostas das empresas de tecnologia para os próximos anos, o 

metaverso deve exigir muita banda larga dos usuários para funcionar de forma sincronizada 

entre todos os participantes e produzir ambientes em alta resolução, indicou a Meta, 

proprietária de Facebook e Instagram e uma das companhias mais engajadas no 

desenvolvimento do ecossistema virtual. Na prática, a tecnologia enfrenta um dilema entre 

gráficos, latência e sincronia, afirmou Chris Cox, CPO (Chief Product Officer) da Meta, durante 

um painel sobre o desenvolvimento do metaverso no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na 

Suíça, na quarta-feira, 18. “Por que o metaverso ainda não tem alta resolução? A resposta é 

que, se você quer alta resolução, precisa enfrentar o dilema contra concorrência”, destacou. 

Em ciência da computação, o termo “concorrência” diz respeito a processos executados 

simultaneamente que disputam o acesso a recursos partilhados. A ideia do metaverso é que os 

usuários interajam em tempo real no ambiente digital. Fonte: TeleSíntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Anatel, Apex e NEO querem levar modelo de ISP para países de língua portuguesa 

Poder Executivo | 18/01/2023 

 

Os presidentes da Anatel, Carlos Baigorri; da Apex, Jorge Viana; e da Associação 

NEO, Rodrigo Schuch, reuniram-se na terça, 17, em Brasília para dar início a um programa de 

estímulo às prestadoras de pequeno porte (ISP) para os países de língua portuguesa. ”Uma 

das metas da Apex é ampliar as exportações brasileiras de valor agregado, e esse objetivo 

pode se casar com o de ampliar também a conectividade nesses países, que ainda é muito 

baixa”, afirmou Aníbal Diniz, consultor da NEO, presente à reunião. Carlos Baigorri apresentou 

um estudo sobre a situação do acesso à internet nos países africanos de língua portuguesa 

(Angola, Moçambique, Giné Bissal e Cabo Verde), cujos índices de conectividade ainda são 

muito baixos, e disse que a Anatel irá patrocinar um estudo a ser feito pelo fórum de 

reguladores, que reúne o Brasil e esses países, que irá sugerir medidas – inclusive de 

alterações regulatórias – que estimulem o ingresso dos pequenos operadores naqueles 

mercados. Fonte: TeleSíntese 
Leia mais 
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FUST passa longe dos provedores e ABRINT pede solução urgente para postes ao 

Minicom 

Poder Executivo | 18/01/2023 

 

As políticas públicas estão distantes dos provedores regionais, que são os 

responsáveis por levar a banda larga para todo o Brasil. Esse foi um dos recados passados 

pela Abrint – Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações ao Ministro 

das Comunicações, Juscelino Filho, em audiência realizada na quarta-feira, 18/01, em Brasília. 

O encontro contou com a presença Mauricélio Oliveira Junior, Diretor-Presidente da ABRINT; 

de Sidnei Batistella, Diretor Vice-Presidente da ABRINT; e de Cristiane Sanches, líder do 

Conselho de Administração da ABRINT e presidente do Conselho Consultivo da ANATEL. Do 

lado do governo, além do ministro, participou também Maximiliano Martinhão, que está cotado 

para ser secretário de Telecomunicações depois de ser exonerado da secretaria de 



 
 
 
Radiodifusão. Fonte: Convergência Digital 

Leia mais 
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Com um aumento de 26%, relatos de vulnerabilidades digitais batem recorde em 2022 

Mercado | 18/01/2023 

 

A ESET analisou o cenário de vulnerabilidades durante 2022 para entender quais 

aplicativos, sistemas e produtos concentraram o maior número de vulnerabilidades, além de 

seus respectivos impactos. Os dados destacados pela ESET são: Em 2022, foi atingido um 

pico histórico de vulnerabilidades relatadas, com um aumento de mais de 26% em relação a 

2021. Quatro navegadores da web aparecem entre os cinco aplicativos com as 

vulnerabilidades mais relatadas. As vulnerabilidades de execução remota de código foram as 

mais relatadas em 2022. Fonte: TI Inside 
Leia mais 
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Petrobras monta supercomputador com investimento de R$ 76 milhões 

Poder Executivo | 18/01/2023 

 

A Petrobras investirá R$ 76 milhões no supercomputador Gaia para atender às 

demandas de computação de alto desempenho da empresa. A máquina desenvolverá e 

aperfeiçoará tecnologias para pesquisas ligadas à geofísica que poderão ser aplicadas tanto 

em campos do pré-sal, área responsável por 74% da produção da companhia, quanto em 

novas fronteiras exploratórias, como a Margem Equatorial, localizada no norte e nordeste da 

costa brasileira. O objetivo é aprimorar ferramentas de processamento de imagens sísmicas – 

técnica que produz imagens tridimensionais do interior da terra – para obter reproduções em 

altíssima definição das camadas de rochas em subsuperfície. Com isso, a empresa espera 

obter resultados mais ágeis e precisos, redução de tempo e custo nas atividades de exploração 

e produção. Fonte: TI Inside 
Leia mais 
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Reajuste para trabalhadores de TI em São Paulo ficou em 5,9% para 2023 

Poder Executivo | 18/01/2023 

 

Os trabalhadores de tecnologia da informação do estado de São Paulo terão reajuste 

de 5,93% em 2023, de acordo com o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) 

divulgado pelo IBGE. O reajuste pelo INPC foi acordado no fim do 2021 após encerramento de 

uma disputa judicial entre Sindpd e Seprosp e a aprovação de Convenções Coletivas de 

Trabalho para os anos de 2020/2021 e 2022/2023. Na ocasião, ficou decidido que o reajuste 

para 2023 seguiria o INPC de 2022, qualquer que fosse o valor. O índice de 5,93% ficou quase 

1% acima do projetado, que era de 5,02%. O acordo aconteceu após anos de negociações 

frustradas que resultaram na judicialização dos dissídios de 2019, 2020 e 2021 na Justiça do 

Trabalho. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 
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