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DESTAQUES 

 

Juscelino Filho lista prioridades do Ministério das Comunicações em visita à Anatel  

Poder Executivo | 19/01/2023 – 20h 

 

Chefe do Ministério das Comunicações, Juscelino Filho realizou uma visita à sede da 

Anatel na quinta-feira, 19. Na ocasião, o titular do MCom teve reunião com conselheiros e o 

presidente da agência reguladora, Carlos Baigorri. Na conversa, a qualidade do 5G e do 4G, a 

conectividade em escolas públicas e a distribuição (em andamento) de kits de parabólica para 

famílias inscritas no Cadastro Único foram apontadas pelo ministro como temas prioritários 

para o governo federal, segundo comunicado divulgado pelo MCom. "Só vamos conseguir 

combater a pobreza e a desigualdade no Brasil levando desenvolvimento e oportunidades para 

a população", afirmou o ministro – que também teria enfatizado aos conselheiros a importância 

do trabalho em sintonia para "alcançar os resultados que a sociedade espera do governo do 

presidente Lula". Fonte: Tele Time 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Milton Coelho será secretário de Micro e Pequenas Empresas 

Poder Executivo | 20/01/2023 – 12h52min 

 

O vice-presidente da República e ministro do MDIC (Ministério da Indústria, Comércio 

Exterior e Serviços), Geraldo Alckmin (PSB), anunciou na sexta-feira (20) que o deputado 

federal Milton Coelho (PSB) será o novo secretário de Micro e Pequenas Empresas e 

Empreendedorismo da pasta. Em seu Twitter, Alckmin deu um breve resumo das formações e 

competências de Coelho, além de lhe desejar boas-vindas ao ministério. Segundo ele, Milton 

tem “larga experiência em gestão pública”. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministério Público Federal teve banco de dados invadido em 2022 

Mercado | 20/01/2023 

 

A Unidade de Proteção de Dados Pessoais do Ministério Público Federal disparou um 

comunicado, em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados (13.709/18), para informar que o 

banco de dados da instituição usado em comunicações externas foi alvo de acesso indevido. 



 
 
 
Segundo o MPF, "o envio ocorreu para informar aos usuários do Protocolo Eletrônico sobre um 

possível acesso indevido ao sistema", durante o período de 5 a 13 de setembro de 2022.  "O 

possível incidente de segurança aconteceu no banco de dados do Protocolo Eletrônico, serviço 

disponível no Portal do MPF para recebimento de documentos encaminhados por órgãos 

públicos e demais pessoas jurídicas, mas que é acessado por pessoas físicas, ou seja, 

representantes de empresas, servidores públicos, advogados. Os registros referem-se ao 

nome, e-mail, telefone e IP. Não há dados financeiros, números de documentos oficiais, dados 

comportamentais ou sensíveis que possam levar a criação de perfis falsos, roubo de 

identidades ou cometimento de fraudes", divulgou o MPF.  Fonte: Conv ergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Crise climática já afeta desempenho de data centers 
Mercado | 19/01/2023 

 

As ondas de calor extremo que ocorreram na Europa em julho afetaram não só a vida 

das pessoas, como também causaram transtornos a alguns data centers da região. As altas 

temperaturas que passaram pelo continente foram resultado da crise climát ica global, causada 

pela emissão de gases de efeito estufa e seus derivados. A mudança de temperatura pode 

causar o encerramento prematuro de máquinas virtuais (VMs) ou até mesmo superaquecer o 

data center, fazendo com que um subconjunto da estrutura de computação se desligue como 

forma de proteção. "Devido às inúmeras consequências que a mudança de clima pode trazer 

ao funcionamento de data centers, soluções que permitam a redução do consumo de energia e 

que entreguem mais eficiência e menos custo, estão sendo vistas cada vez mais como 

prioridade. A refrigeração dos data centers é um dos temas mais falados na agenda ESG, 

portanto, equipamentos voltados à redução dos impactos ambientais tendem a estar mais 

presentes em novos projetos", explica Ricardo Alário, Presidente da ODATA, provedora 

brasileira de data centers. Fonte: TI Inside 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

Confederação das Associações Comerciais critica reforma tributária do governo 

Mercado | 19/01/2023 – 15h36min 

 

A Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) disse, 

na quinta-feira, que a reforma tributária defendida pelo governo Lula aproxima a indústria, mas 

“deixa de lado comércio e serviços”. A entidade cobra uma reforma “que dialogue e alcance 

todos os elos da cadeia produtiva”, com a inclusão de propostas voltadas para as micro e 

pequenas empresas. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Banco Central considera ‘solução caseira’ para substituir diretor de política monetária  

Poder Executivo | 20/01/2023 – 13h16min 

 

Diante das dificuldades enfrentadas pelo presidente do Banco Central, Roberto 

Campos Neto, para encontrar no mercado um nome que substitua Bruno Serra na diretoria de 

Política Monetária, uma solução caseira que tem sido considerada é o chefe do Departamento 

das Reservas Internacionais, Alan Mendes, apurou o Estadão/Broadcast. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 



 
 
 

 

Carf dispensa quatro conselheiros 
Poder Executivo | 20/01/2023 – 13h14min 

 

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) vai abrir os trabalhos deste ano, 

em fevereiro, com mudança de composição nas turmas julgadoras. Pelo menos quatro 

conselheiros foram dispensados de suas funções na sexta-feira (20). Dois são auditores fiscais 

e os outros dois representantes de contribuintes. Eles que pediram para deixar o "tribunal" que 

julga as cobranças aplicadas pela Receita Federal. Três dos quatro, além de decidir os casos, 

também ocupavam cargo de presidente ou vice nas turmas em que atuavam. As baixas 

ocorreram na 2ª Seção, que decide os casos de PIS e Cofins, e na 3ª Seção, responsável por 

julgar as cobranças de Imposto de Renda. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

BNDES cria grupo de estudos especiais sob coordenação de Lara Resende  
Poder Executivo | 20/01/2023 – 11h11min 

 

O presidente do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio 

Mercadante, criou uma comissão de estudos especiais para assessorar o banco em projetos 

de longo prazo. A coordenação do fórum, que deve ser instituído em fevereiro, ficará a cargo 

do economista André Lara Resende, um dos pais do Plano Real. Também farão parte os 

economistas José Roberto Affonso, historicamente ligado ao PSDB e um dos autores da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, e Antônio Corrêa de Lacerda, ex-presidente do Conselho Federal de 

Economia. "São economistas muito atualizados ao pensamento internacional, em temas como 

a coordenação das políticas monetária e fiscal e as poderosas políticas industriais que estão 

sendo feitas pelos EUA e União Europeia", diz Mercadante. A comissão também tratará de 

outros temas, em que o BNDES pode ter participação estimulando setores específicos. O ex -

ministro da Saúde José Gomes Temporão deve se dedicar a projetos para planejar ações 

referentes ao complexo industrial da saúde, enquanto Luiz Cláudio Costa, ex-presidente da 

Andifes Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 

(Andifes), cuidará da área de educação, com foco especial na inclusão digital em escolas 

públicas. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

AGU cria grupo para regulamentar Procuradoria de Defesa da Democracia  
Poder Executivo | 20/01/2023 – 10h39min 

 

A Advocacia-Geral da União (AGU) publicou sexta (20) no Diário Oficial da União 

(DOU) uma portaria normativa que institui o grupo de trabalho para criar a regulamentação da 

nova Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia. O novo braço da AGU, criado 

via decreto presidencial no início do ano, atuará no combate à desinformação sobre políticas 

públicas, conforme justificativa oficial. A criação da nova estrutura foi anunciada pelo 

advogado-geral da União, Jorge Messias, em 2 de janeiro. “Institui Grupo de Trabalho no 

âmbito da Advocacia-Geral da União, com a finalidade de obter subsídios e contribuições das 

organizações da sociedade civil e dos poderes públicos para auxiliar na elaboração da 

regulamentação da Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia”, diz o texto da 

portaria de sexta-feira (20). Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Juca Ferreira vai cuidar da área de economia criativa do BNDES 

Poder Executivo | 19/01/2023 – 13h17min 

 



 
 
 

Aloizio Mercadante, novo presidente do BNDES, convidou o ex-ministro da Cultura 

Juca Ferreira para tocar a área de economia criativa do banco. Juca, que esteve cotado para 

voltar ao Ministério da Cultura no atual governo, pretende fomentar as atividades do banco 

ligadas ao universo cultural. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Inflação estaria em 9%, se não fosse pela redução de impostos, diz presidente do BC 
Poder Executivo | 20/01/2023 – 11h19min 

 

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, repetiu na quinta-feira, 19, que 

parte da desinflação ocorrida nos últimos meses decorreu do corte de impostos sobre 

combustíveis e energia elétrica. “A inflação estaria em 9%, e não em 5,8%, se não fosse essa 

redução de impostos”, respondeu, em palestra na UCLA Anderson School of Management. Em 

entrevista na quarta-feira, 18, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a manutenção da 

Selic em 13,75% ao ano, enquanto a inflação já está rodando abaixo de 6%. Campos Neto 

lembrou que mesmo as autoridades monetárias de países desenvolvidos estão subindo mais 

os juros para conter o movimento inflacionário global. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Perspectivas para a economia mundial melhoraram nos últimos meses, diz FMI  

Mercado | 20/01/2023 – 10h08min 

 

No último dia do Fórum Econômico Mundial de 2023, em Davos, na Suíça, a diretora-

gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, disse que o cenário da 

economia mundial atualmente é melhor do que há alguns meses. A fala de Georgieva traz um 

contraste em relação a outras declarações feitas por ela em Davos. No início da semana, ela 

disse que o FMI reduziu a projeção de crescimento global em 2023, ano que a economia 

mundial vai atingir o “fundo do poço”, segundo a diretora-gerente. A mudança no cenário para 

2023 se deu devido à melhora das expectativas econômicas da China, que deve enfrentar um 

forte processo de aceleração após o fim da política de “covid zero”. Segundo a líder do FMI, a 

entidade projeta um crescimento de 4,4% na economia chinesa neste ano. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Governo Lula começa sob pressão e sem a ‘folga’ dos 100 dias na economia  

Poder Executivo | 20/01/2023 – 05h01min 

 

Os primeiros 100 dias de governo são conhecidos como uma espécie de “lua de mel” 

entre o político que chega a um cargo e seu eleitorado. Mas o início do terceiro mandato de 

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não desfruta do tradicional tempo de tranquilidade, em especial 

na economia. Analistas de mercado e economistas ouvidos pelo g1 reconhecem que a 

cobrança é mais intensa que a média — visto que, a rigor, o mandato começou há apenas 20 

dias —, mas atribuem parte da culpa aos sinais dúbios do presidente e de seus novos 

ministros. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Inflação de 2022 seria 9% sem cortes de impostos, diz Campos Neto 
Poder Executivo | 19/01/2023 – 20h58min 

 

A inflação teria fechado 2022 em 9% não fossem os cortes de impostos sobre 



 
 
 
combustíveis e energia elétrica, disse na quinta-feira (19) o presidente do Banco Central (BC), 

Roberto Campos Neto. Em seminário promovido por uma universidade norte-americana, ele 

defendeu a autonomia do órgão, condenou os atos terroristas do último dia 8 e anunciou o 

interesse de outros países em adotar o Pix. Em relação à taxa Selic (juros básicos da 

economia), que está em 13,75% ao ano, Campos Neto reconheceu que os juros estão altos, 

mas disse que um corte no curto prazo pouco ajudaria o país a atrair inves timentos. Fonte: Agência 

Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula não quer alterar regras para Banco Central, diz Padilha 

Poder Executivo | 19/01/2023 – 18h23min 

 

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), disse na 5ª feira 

(19.jan.2023) que o governo não pretende fazer alterações nas regras sobre o Banco Central. 

A declaração vem depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fazer críticas ao 

trabalho da instituição, mencionando a independência do Banco Central. Na 5ª, por exemplo, 

Lula questionou o motivo de os juros estarem em 13,75%. A instituição ganhou a autonomia 

em 2022, depois de aprovação do Congresso e sanção do então presidente Jair Bolsonaro 

(PL). A medida teve apoio do mercado financeiro, que teme uma eventual reversão da regra 

por Lula. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Oito dos presos nos atos golpistas de 8 de janeiro receberam para fazer campanhas de 

aliados de Bolsonaro 

Poder Legislativo | 20/01/2023 – 15h25min 

 

Ao menos oito pessoas presas por participarem dos atos golpistas do dia 8 de janeiro 

trabalharam para candidatos nas eleições de 2022. Deste, seis atuaram para eleger nomes do 

PL, mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os detidos tiveram suas prisões em 

flagrante convertidas para preventiva — em que não há prazo determinado para acabar — 

nesta semana por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal 

(STF). Como os processos correm em sigilo, não é possível saber os crimes imputados a cada 

um deles. Mas, de acordo com o gabinete de Moraes, eles envolvem atos terroristas, 

associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe 

de Estado, ameaça, perseguição ou incitação ao crime. Entre os que receberam para trabalhar 

nas eleições e, meses depois, foi preso por participar de atos que contestavam o resultado 

eleitoral está Wenderson Luiz Brandão Barros. Ele foi contratado pelo deputado federal eleito 

André Fernandes (PL-CE), atualmente deputado estadual. De acordo com a prestação de 

contas do candidato, Fernandes pagou R$ 2 mil pelos serviços de Wenderson. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ibaneis Rocha é alvo de mandado de busca e apreensão em operação sobre atos 

antidemocráticos 

Poder Executivo | 20/01/2023 – 14h53min 

 

A Polícia Federal (PF) cumpre mandado de busca e apreensão contra o governador 

afastado do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB). O ex-secretário executivo da Segurança 

Pública do DF Fernando de Souza Oliveira também é alvo. Ibaneis foi afastado do cargo por 

determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) após a 

invasão das sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro. Os dois são investigados em um 



 
 
 
inquérito aberto na Corte a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) para apurar a 

suposta omissão das autoridades locais no episódio. Também são alvos o ex -ministro 

Anderson Torres, que era o titular da Secretaria de Segurança do DF, e o coronel Fábio 

Augusto Vieira, ex-comandante-geral da Polícia Militar (PM). Ambos estão presos. Quando 

prestou depoimento à PF, na semana passada, Ibaneis disse acreditar que houve “algum tipo 

de sabotagem” na atuação das forças de segurança e que foi surpreendido com a falta de 

resistência por parte da Polícia Militar para conter os invasores. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Múcio diz que militares concordam com punição a envolvidos em atos golpistas, mas 

pede 'cuidado' 

Poder Executivo | 20/01/2023 – 14h42min 

 

O ministro da Defesa, José Múcio, disse na sexta-feira (20) que as Forças Armadas 

estão "cientes" e "concordam" com a tomada de providências cont ra militares que tenham 

participado dos atos golpistas de 8 de janeiro. Múcio pediu "cuidado", entretanto, para que as 

ações, julgamentos ou penas sejam "justas". Apesar disso, ele defendeu ao mesmo tempo que 

não houve envolvimento direto da instituição Forças Armadas no episódio e que, por isso, o 

assunto é "página virada". "Os militares estão cientes e concordam que nós vamos tomar 

essas providências [punição de militares independentemente da patente]. No calor da emoção, 

a gente precisa ter cuidado, para que as acusações sejam justas e as penas sejam justas. Mas 

tudo será providenciado a seu tempo", afirmou antes de rechaçar um envolvimento 

generalizado das instituições militares. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Após pedido de Pacheco, Alexandre desbloqueia redes de senador, mas impõe multa de 

R$ 10 mil em caso de fake news 

Poder Judiciário | 20/01/2023 – 13h11min 

 

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o 

desbloqueio de perfis do senador eleito Alan Rick no Facebook, Instagram Twitter e Youtube, 

após um pedido do presidente do Congresso Rodrigo Pacheco. As contas haviam sido 

bloqueadas no bojo do inquérito sobre atos golpistas do dia 8. Apesar da liberação, Alexandre 

impôs multa diária de R$ 10 mil, a ser eventualmente descontada do salário do parlamentar, 

em caso de compartilhamento de desinformação sobre o sistema eleitoral. Em despacho 

publicado na quinta-feira, 19, Alexandre explicou que o bloqueio dos perfis de Alan Rick foi 

determinado em razão da conduta do parlamentar nas redes ter caracterizado 'grave ferimento 

à ordem jurídica'. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Exército investiga coronel ex-assessor do GSI que defendeu golpe e ameaçou Flávio 

Dino 
Poder Executivo | 20/01/2023 – 11h58min 

 

O Exército investiga a conduta do coronel do Exército José Placídio Matias dos Santos, 

que usou as redes sociais para ofender e ameaçar o ministro da Justiça Flávio Dino (PSB) e 

pedir um golpe de estado no dia dos atos terroristas que depredaram as sedes dos três 

poderes no Distrito Federal. Na reserva desde março de 2022, o militar ocupou durante cerca 

de três anos um cargo no Gabinete de Segurança Institucional, no governo Jair Bolsonaro (PL). 

Em nota, o Exército informou que "os fatos seguem em apuração pelas autoridades 

competentes". E acrescentou que "militares, sejam da ativa ou da reserva, estão sujeitos a 



 
 
 
todas as prescrições jurídicas previstas na legislação militar vigente". Fonte: O Globo 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Comandante da Marinha cita ‘visão apurada’ de Lula e expectativa ‘melhor possível’ por 

reunião 

Poder Executivo | 20/01/2023 – 11h40min 

 

O almirante Marcos Sampaio Olsen, novo comandante da Marinha, afirmou na sexta-

feira, 20, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem uma visão “bastante apurada” sobre o 

papel geopolítico do Brasil e demonstrou expectativa quanto a investimentos na área de 

Defesa. Ele e os chefes das outras Forças, Julio Cesar de Arruda (Exército) e Marcelo Kanitz 

Damasceno (Aeronáutica), se reúnem com o chefe do Executivo e o ministro da Defesa, José 

Múcio, na manhã de sexta (20) na sede da Presidência da República. Em entrevista à jornalista 

Eliane Cantanhêde na Rádio Eldorado, a caminho do encontro, Sampaio disse que a 

expectativa é a “melhor possível”. A reunião, que começou por volta das 11 horas, também terá 

a presença de Josué Gomes, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

(Fiesp). Segundo Sampaio, a participação do líder empresarial no encontro é uma 

oportunidade para discutir a indústria de Defesa. O almirante afirmou que Lula se mostrou 

aberto, em reuniões anteriores, a promover investimentos nas Forças. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Valdemar Costa Neto culpa governo Lula por vandalismo em Brasília e isenta Bolsonaro 

do caso 
Poder Legislativo | 20/01/2023 – 11h39min 

 

O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, responsabilizou o governo Lula 

pelos ataques e depredações dos prédios públicos dos Três Poderes por apoiadores do ex -

presidente Jair Bolsonaro no dia 8 de janeiro em Brasília. “A culpa de tudo isso é do governo 

atual. São eles quem mandam no Exército, nas policias e isso aconteceu. Não tinha policial 

suficiente para defender os prédios federais”, disse o dirigente, em entrevista à rádio CBN na 

manhã de sexta-feira, 20. Questionado sobre o papel de Bolsonaro no episódio, Costa Neto 

negou o envolvimento do ex-presidente. “Zero [responsabilidade]. A responsabilidade é do 

ministro da Justiça (Flávio Dino) que fez uma portaria que dizia que a Força Nacional iria 

defender os blocos federais e não tinha um cidadão da Guarda Nacional lá. Ninguém 

incentivou nada. O silêncio de Bolsonaro vem desde a derrota nas eleições”, disse. Fonte: O Estado 

de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

“Múcio deveria escolher melhor os seus amigos”, diz Boulos 
Poder Legislativo | 20/01/2023 – 10h48min 

 

O deputado eleito Guilherme Boulos (Psol-SP) criticou as declarações do ministro da 

Defesa, José Múcio, sobre manifestantes acampados em frente ao QG do Exército em Brasília 

depois do resultado da eleição presidencial. Logo depois da sua posse, o ministro afirmou que 

tinha amigos e familiares acampados em Brasília. Na ocasião, afirmou tratar-se de “uma 

manifestação da democracia” e avaliou que os atos acabariam em breve. Em entrevista à 

Folha de S.Paulo divulgada na sexta-feira (20), Boulos rebateu a declaração e disse que Múcio 

“deveria escolher melhor seus amigos”. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Governo vai acompanhar investigações sobre agressões de golpistas a jornalistas 



 
 
 

Poder Executivo | 20/01/2023 – 10h27min 

 

Recém-criado, o Observatório Nacional da Violência contra Jornalistas vai monitorar as 

investigações referentes às agressões a profissionais da imprensa cometidas por golpistas em 

8 de janeiro. "Nada mais importante do que acompanhar aqueles que foram agredidos durante 

uma tentativa de golpe de Estado", disse à Folha o secretário Nacional de Justiça, Augusto de 

Arruda Botelho (PSB). A criação do observatório dentro do Ministério da Justiça foi anunciada 

na terça-feira (17) pelo ministro Flávio Dino (PSB), em suas redes sociais. "Acolhendo o pedido 

das entidades sindicais dos jornalistas, vamos instalar no Ministério da Justiça o Observatório 

Nacional da Violência contra Jornalistas, a fim de dialogar com o Poder Judiciário e demais 

instituições do sistema de justiça e de segurança pública." Durante os atos de vandalismo 

contra as sedes dos três Poderes em 8 de janeiro, bolsonaristas atacaram jornalistas, 

fotógrafos e cinegrafistas que buscavam registrar os atos. O fotógrafo da Folha Pedro Ladeira 

foi chutado, empurrado e teve os equipamentos roubados durante a cobertura. Fonte: Folha de S. 

Paulo 
Leia mais 
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Presença de Josué em reunião com Lula desagrada militares 

Poder Executivo | 20/01/2023 – 10h18min 

 

O convite feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que o presidente da Fiesp 

(Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Josué Gomes, participe de reunião entre o 

chefe do Executivo e os comandantes das Forças Armadas foi recebido com estranheza pelos 

militares. O encontro de sexta-feira (20) foi articulado pelo ministro da Defesa, José Múcio, para 

reaproximar Lula dos militares depois dos atos de extremistas que destruíram as sedes dos 

Três Poderes no 8 de Janeiro. A marcação da reunião foi antecipada pelo Poder360 em 17 de 

janeiro. De acordo com o governo, Josué participará da reunião para falar sobre como 

impulsionar a indústria militar no país. A presença do empresário também seria para passar 

recado aos militares e lembrar aos comandantes das Forças Armadas que a relação de Lula 

com os fardados foi tranquila nos outros mandatos do petista. Não colou. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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Réu por colocar bomba perto do aeroporto de Brasília confessa crime 

Poder Executivo | 20/01/2023 – 10h12min 

 

Réu por tentativa de atentado a bomba nos arredores do aeroporto de Brasília, Alan 

Diego Rodrigues confessou o crime e disse ter recebido o artefato no acampamento montado 

por bolsonaristas em frente ao quartel-general do Exército. Ele foi interrogado na quinta-feira 

(19) pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Ele admitiu ter colocado pessoalmente o 

explosivo no para-lama de um caminhão-tanque, na véspera de Natal, com ajuda de Wellington 

Macedo, outro indiciado no caso. Durante o interrogatório, Rodrigues ainda relatou que o 

também réu George Washington Sousa, preso em flagrante na ocasião, foi quem produziu e 

lhe entregou a bomba. Eles se encontraram no acampamento bolsonarista, horas antes do 

episódio. "No depoimento, foi possível confirmar o que as investigações já haviam revelado", 

disse o chefe da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) da PCDF, Rafael 

Póvoas. Em nota, a instituição disse que "a narração corrobora de forma exata" a conclusão da 

Polícia. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Mensagens indicam que GSI minimizou risco no 8 de Janeiro 
Poder Executivo | 20/01/2023 – 09h23min 

 



 
 
 

Apesar de terem treinamento, equipamentos e homens suficientes para impedir a 

invasão das sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro, as Forças Armadas não receberam 

ordem do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) para agir. É o que mostram mensagens 

obtidas pela revista Veja publicadas na sexta-feira (20). As mensagens são de um grupo de 

WhatsApp usado pelo GSI e pelo CMP (Comando Militar do Planalto) para decidir 

procedimentos operacionais. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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Militares dispensados por Lula participaram de atos no QG do Exército 
Poder Executivo | 20/01/2023 – 09h23min 

 

Relatório elaborado pelo grupo de transição do governo diz que 8 militares da ativa 

lotados na Presidência da República e no GSI (Gabinete de Segurança Institucional) 

participaram de manifestações contrárias à eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em frente 

ao Quartel General em Brasília. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo na 

quinta-feira (19) e confirmada pelo Poder360. O dossiê foi produzido com base em mensagens 

de grupos de WhatsApp. O relatório indica que os militares participavam de grupos em que 

foram compartilhadas mensagens pedindo uma intervenção federal no governo e ameaças ao 

atual presidente. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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Deputados do União Brasil ameaçam não apoiar o governo Lula  

Poder Legislativo | 20/01/2023 – 08h15min 

 

Em meio aos esforços do PT para formar sua base de apoio no Congresso Nacional, 

um partido vem recebendo atenção especial do Palácio do Planalto: o União Brasil. Na nova 

legislatura, que começará no próximo dia 1, a legenda contará com 59 deputados e 12 

senadores – terceira maior bancada da Câmara e segunda mais numerosa do Senado. No 

governo Lula, o partido tem em sua conta três ministérios: Turismo, Comunicações e, de 

maneira indireta, a Integração Nacional e o Desenvolvimento Regional. Fora o PT, apenas o 

MDB, o PSB e o PSD têm tantas pastas sob seu controle. Assim como as demais siglas 

governistas, participa ativamente das negociações para os cargos do segundo escalão do 

governo. Mesmo assim, sua posição em relação ao governo no Congresso está longe de ser 

resolvida. O flerte com a nova gestão não agrada a todos. Parte de seus deputados cobra que 

o União siga de forma independente na nova legislatura. Uma reunião da bancada na Câmara 

está marcada para o dia 31, véspera da posse do novo Congresso, para definir o assunto. Fonte: 

Congresso em Foco 
Leia mais 
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PP e PL ignoram Lira e Lula e negociam apoio a Marinho no Senado  

Poder Legislativo | 20/01/2023 – 06h03min 

 

A bancada do PP no Senado articula para apoiar o ex-ministro e senador eleito Rogério 

Marinho (PL-RN) no comando da Casa Alta. O acordo a favor do candidato do PL, de oposição 

ao governo petista, vai de encontro ao apoio de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Arthur Lira (PP-

AL) para a Presidência da Câmara. Lula tinha a expectativa de ter amplo apoio para a reeleição 

de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) no Senado, adversário de Marinho. O presidente abriu mão de 

ter candidato ao comando da Câmara para apoiar a reeleição de Lira. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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Embaixador confirma visita do primeiro-ministro da Alemanha ao Brasil 
Poder Executivo | 20/01/2023 – 11h23min 

 

O embaixador alemão no Brasil, Heiko Thoms, confirmou sexta (20) que o primeiro-

ministro da Alemanha, Olaf Scholz, visitará o Brasil no próximo dia 30. A data já tinha sido 

antecipada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas, até quinta (19), não era confirmada 

por fontes diplomáticas alemãs. “O chanceler da Alemanha acabou de confirmar a sua vinda ao 

Brasil no dia 30 de janeiro", escreveu o embaixador em sua conta no Twit ter. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 
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Abrapa: reabertura da China ao mundo traz ânimo ao mercado  

Mercado | 20/01/2023 – 11h06min 

 

O mercado internacional ganhou um novo ânimo na semana que passou com a 

reabertura da China ao mundo, após anos de fechamento de fronteiras e restrições internas. A 

notícia é vista como uma esperança de novo impulso na economia e consumo. As informações 

são do Boletim de Inteligência de Mercado Abrapa, divulgado na sexta-feira (20) Fonte: Canal Rural 
Leia mais 
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Ministra busca retomar acordo entre UE e Mercosul 
Poder Executivo | 20/01/2023 – 05h 

 

Em uma reunião com o comissário europeu de Meio Ambiente, Oceano e Pesca, 

Virginijus Sinkevicius, a ministra Marina Silva começou conversas para retomar o acordo 

bilateral entre Mercosul e União Europeia (UE). No encontro do Fórum Econômico Mundial, a 

ministra do Meio Ambiente reforçou o compromisso do Brasil com desmatamento zero até 2030 

e a agenda de sustentabilidade. Marina Silva, contudo, negocia uma contrapartida com o bloco 

europeu numa possível revisão do acordo. Em suas redes sociais, o comissário europeu 

publicou que o Brasil e a Europa estão unidos por um mundo com mais florestas, pela 

Amazônia e pela comunidade indígena e que Marina Silva deu início a novas bases para esse 

tema. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Secom firma parceria com Conselho Nacional de Saúde para combater notícias falsas 

Poder Executivo | 19/01/2023 – 20h53min 

 

O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da 

República, Paulo Pimenta, recebeu o presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando 

Pigatto, na tarde de quinta-feira (19/01). No encontro, debateram a construção de parceria para 

combater a disseminação de notícias falsas na área da saúde. "Essa é a primeira parceria de 

combate às fake news que a Secom vai consolidar", anunciou o ministro. Para Pimenta, as 

consequências provocadas pela disseminação de falsas informações são sérias. Na área da 

Saúde, o problema é ainda mais grave. "Acompanhamos durante a pandemia a quantidade de 

notícias mentirosas que circularam e, recentemente, informações que não são verdadeiras 

sobre a vacinação de sarampo e poliomielite", revelou o ministro. "Fake news sobre o tema 

Saúde matam e a cooperação com o Estado vai fortalecer esse trabalho de impedir que as 

pessoas sejam desinformadas", afirmou Pigatto. É papel do Conselho, segundo o presidente, 

combater as falsas notícias que são divulgadas nas redes. Fonte: ASCOM Secom 

Leia mais 
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Ana Estela Haddad destaca o fortalecimento de uma política de saúde digital mais 

acessível 

Poder Executivo | 19/01/2023 – 15h40min 

 

A secretária da Informação e Saúde Digital (Seidigi) do Ministério da Saúde, Ana Estela 

Haddad, recebeu na quinta-feira (19) o presidente do Conselho Nacional de Saúde (CNS), 

Fernando Pigatto, e a secretária-executiva do CNS, Ana Carolina Dantas, para tratarem sobre 

agenda de aproximação e alinhamento das ações para 2023. Estela Haddad ressaltou a 

importância do controle social e falou sobre o olhar atento que a Seidigi pretende dar a 

gestores, trabalhadores e usuários, em especial, no fortalecimento de ações que ampliem o 

letramento e o acesso digital, de forma a reduzir desigualdades. Destacou, ainda, a estrutura 

da recém-criada secretaria, bem como sua abrangência. “Vamos ter três departamentos no 

Seidigi: o Datasus; o Departamento de Monitoramento, Avaliação de Disseminação de 

Informações Estratégicas em Saúde (Demas) e o Departamento de Saúde Digital e Inovação. 

A ideia é que a gente possa ter uma política de saúde digital que dê sustentação às principais 

áreas estratégicas e demais políticas do Ministério da Saúde", afirmou a secretária. Fonte: ASCOM 

MS 
Leia mais 
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TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Plano do governo Lula para combater fake news embute risco e gera divergência  
Poder Executivo | 20/01/2023 – 12h 

 

Sob o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), desenha-se o cenário de que órgãos 

do Executivo devem atuar de modo pró-ativo e inclusive judicialmente contra desinformação 

sobre políticas públicas. Decisões sobre eventuais punições continuariam sendo atribuição do 

Judiciário. A novidade estaria, por exemplo, em uma atuação da AGU (Advocac ia-Geral da 

União), órgão que representa o governo juridicamente, de ingressar com representações 

judiciais contra aqueles que veja como autores de conteúdos mentirosos. A posição de 

especialistas consultados pela Folha sobre essa atuação não foi consensual. A maior parte 

aponta que uma atuação, nesse sentido, por parte do governo pode abrir um precedente que 

represente risco à liberdade de expressão, diante da possibilidade de ser instrumentalizada 

para assédio judicial contra críticos e opositores. Por outro lado, há quem entenda que frente a 

um contexto de lentidão e inércia da PGR (Procuradoria-Geral da União) e momento de grande 

instabilidade política e riscos à democracia, a adoção deste tipo de inovação seria adequada e 

proporcional. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 
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Tecnologia Low-code no agronegócio: a chave para evoluir em 2023 

Mercado | 20/01/2023 

 

Trata-se de uma área de extrema importância para as nossas vidas. Afinal, está 

conectada a praticamente tudo o que envolve o dia a dia da sociedade. Ninguém vive sem 

alimentos e demais produtos de procedência do campo, como os biocombustíveis, a madeira, o 

algodão etc. Segundo levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços 

e Turismo (CNC), as cidades que têm forte participação do agronegócio conseguiram gerar 

empregos formais acima da média nacional de 9,5% em 2022. Com mudanças políticas e 

econômicas e a evolução da sociedade 5.0, torna-se ainda mais necessário discutir a 

transformação digital do agro e entender como o estado e as empresas devem se colocar 



 
 
 
dentro desse cenário no Brasil. O agronegócio brasileiro é responsável por impulsionar a 

cadeia de alimentos e só com a tecnologia conseguirá atingir a qualidade produtiva necessária 

para atender à quantidade de pessoas previstas para habitar o planeta. Fonte: Portal do Agronegócio 
Leia mais 
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Cerca de 70% das empresas industriais investiram em inovação em 2021 

Mercado | 20/01/2023 

 

Segundo dados da Pesquisa de Inovação Semestral (PINTEC) – Indicadores Básicos, 

divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de inovação das 

empresas industriais com 100 ou mais pessoas ocupadas foi de 70,5% em 2021. Além disso, 

mais de 58% delas pretende aumentar investimentos em pesquisa e desenvolvimento em 

2023. Realizada via Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre o IBGE, a Agência Brasileira 

de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), esse 

levantamento tem como objetivo produzir uma nova geração de indicadores setoriais e 

nacionais sobre inovação e tecnologia para o setor industrial brasileiro e entrevistou 1.454 

empresas industriais dos setores extrativos e de transformação. Fonte: Sof tex 
Leia mais 
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Até 2025, cultura data driven se tornará primordial nas empresas 
Mercado | 19/01/2023 

 

Se hoje grande parte das empresas utilizam esporadicamente os dados para tomar 

decisão, em 2025 quase todas elas se aproveitarão deles de forma natural e regular como 

apoio ao trabalho. Se atualmente as organizações têm dificuldade de l idar com esses dados e 

demoram meses para resolver um problema, em 2025 a cultura data driven resolverá desafios 

em horas, dias, ou, no máximo, semanas e os funcionários serão "livres" para se concentrar em 

atividades mais "humanas", como inovação e comunicação. A previsão é de um estudo da 

McKinsey, empresa de consultoria americana especialista em assessoria estratégica. Contudo, 

não é necessário esperar até 2025 para começarmos a notar que as empresas que mais 

crescem são as que mantêm compromisso em ser data driven (em tradução livre, uma gestão 

orientada por dados). Fonte: TI Inside 
Leia mais 
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Ataque cibernético catastrófico pode ocorrer nos próximos dois anos, diz Fórum 

Econômico Mundial 

Mercado | 19/01/2023  

 

O surgimento de novas tecnologias e a instabilidade geopolítica criam um terreno fértil 

para o aumento de ataques cibernéticos. Nesse contexto, a maioria dos especialistas em 

segurança digital e dos executivos considera possível a ocorrência de um grande ciberataque 

nos próximos dois anos. A previsão consta no “Global Cybersecurity Outlook 2023” (panorama 

de segurança cibernética global, em tradução livre), estudo do Fórum Econômico Mundial 

divulgado na quarta-feira, 18, durante a realização do encontro anual em Davos (Suíça). 

Segundo o relatório, 93% dos especialistas em segurança cibernética e 86% dos líderes 

empresariais acreditam que, em meio ao cenário de instabilidade geopolítica, um “ataque 

cibernético catastrófico” pode ocorrer dentro de dois anos. Fonte: Tele Síntese 
Leia mais 
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Claro, Tim e Vivo querem fim das limitações ao 5G em aeroportos 

Mercado | 19/01/2023  



 
 
 

 

As três grandes operadoras móveis brasileiras, Claro, TIM e Vivo enviaram posições à 

Anatel contra a regra que limitou a ativação do 5G na faixa de 3,5 GHz perto de aeroportos. 

Todas participaram da consulta pública 86, que terminou no dia 14. Definida no Ato 9064/22, a 

regra foi criada a partir da interação entre a agência e a Anac, que regula o mercado de 

aviação civil. Diz que a potência do sinal das antenas utilizadas no chamado 5G puro deve se 

restringir a 67 dBm/100 MHz quando estiverem operando de 3.300 MHz a 3.600 MHz; ou 65 

dBm/100 MHz, quando estiverem operando na subfaixa acima de 3.600 MHz. A mesma regra 

determinou que haveria revisão até 31 de dezembro, daí a consulta pública. Determina ainda 

que as estações devem estar distantes ao menos 2,1 km das pistas de pouso. Para Claro, TIM 

e Vivo, no entanto, as limitações nos aeroportos dificultam o planejamento da rede e leva o 

cliente de aeroportos a reclamarem da experiência obtida com o 5G nestes locais, uma vez são 

impostas limitações. Fonte: Tele Síntese 
Leia mais 
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TRABALHISTA 

 

Ministro Silvio Almeida abrirá parcerias com a Organização Internacional do Trabalho 

Poder Executivo | 19/01/2023 – 16h24min 

 

O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, recebeu 

representantes da Organização Internacional do Trabalho (OIT), na quinta-feira (19), na sede 

do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC). No diálogo, a entidade 

apresentou iniciativas que proporcionem melhores condições de trabalho do ponto de vista da 

pluralidade brasileira. Na ocasião, o ministro sinalizou uma retomada de negociações e colocou 

o Ministério à disposição para parcerias futuras. “Essa atenção para a reorganização dos 

parâmetros trabalhistas em todas as classes é algo urgente. Inserir a pauta dos direitos 

humanos nessas iniciativas é necessário tendo em vista a nossa diversidade”, frisou o ministro, 

pontuando que futuras parcerias com a OIT serão valiosas e um diferencial para a condução da 

nova gestão. Fonte: ASCOM MDH 
Leia mais 
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Ministro Luiz Marinho se reúne com representantes sindicais e de aplicativos para 

discutir regulamentação trabalhista 
Poder Executivo | 19/01/2023 – 16h08min 

 

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, se reuniu, na quinta-feira (19), com 

representantes de centrais sindicais, de aplicativos e trabalhadores independentes para escutar 

e debater a criação do grupo de trabalho que tratará da regulamentação trabalhista dos 

profissionais que atuam por aplicativo. No encontro foi acordado com os representantes como 

seria o andamento da criação da Mesa Nacional. Além disso, os representantes puderam 

compartilhar com o ministro os principais assuntos que precisam ser aprofundados pelo grupo 

de trabalho. Os temas mais destacados durante o encontro foram sobre o reajuste da taxa de 

entrega, o fim de entregas duplas e triplas dentro de um mesmo trajeto e seguridade social 

para a proteção de trabalhadores, entre outros pontos. Fonte: ASCOM MTE 
Leia mais 
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Justiça do Trabalho vai criar programa de enfrentamento ao trabalho e scravo 
Poder Judiciário | 19/01/2023 

 

O presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Conselho Superior da 



 
 
 
Justiça do Trabalho (CSJT), ministro Lelio Bentes Corrêa, institui um grupo de trabalho 

destinado a propor um programa institucional na Just iça do Trabalho para o enfrentamento ao 

trabalho em condições análogas à escravidão e ao tráfico de pessoas, bem como à proteção 

ao trabalho das pessoas imigrantes. Instituído pelo Ato Conjunto TST.CSJT.GP 01/2023, a 

criação do programa institucional leva em consideração a necessidade de assegurar os direitos 

e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, além de ênfase na dignidade da 

pessoa humana, no valor social do trabalho e na proibição de todas as formas de 

discriminação. , bem como a promoção do trabalho decente e sustentabilidade, objetivos da 

Justiça do Trabalho previstos no Plano Estratégico 2021-2026. Fonte: ASCOM CNJ 
Leia mais 
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