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DESTAQUES 

 

Ministro reforça parceria com ABDI para levar conectividade e 5G para a Indústria 

Poder Executivo | 24/01/2022 – 13h03min 

 

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, participou, na terça-feira (24), das 

comemorações pelos 18 anos da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), em 

Brasília. O evento reuniu, além dos colaboradores da entidade, parlamentares, representantes 

do Governo Federal e do setor produtivo. A instituição tem por objetivo promover uma 

transformação digital na indústria por meio do fomento a tecnologias 4.0, como automação, 

conectividade e inteligência artificial. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, ressaltou a 

importância da entidade para o setor de telecomunicações e reforçou a parceria com a Pasta. 

"É um trabalho importante desta Agência levar a transformação digital com inclusão, além de 

promover a implantação do 5G na indústria, possibilitando uma maior expansão da produção. 

Essa é uma política muito importante para nós, porque nos ajuda a levar internet e 

conectividade para quem ainda não tem acesso", destacou. Fonte: ASCOM MC 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 



 
 
 
CGU revoga Nota Técnica que fixava entendimento sobre manifestação de servidores em 

mídias digitais 

Poder Executivo | 23/01/2022 – 18h24min 

 

A Controladoria-Geral da União (CGU) revogou a Nota Técnica nº 

1556/2020/CGUNE/CRG, que fixava entendimento acerca de dispositivos relativos a deveres e 

proibições constantes da Lei nº 8.112/1990, norma que trata do regime jurídico dos servidores 

públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. A decisão é do dia 

16 de janeiro de 2023. O objetivo da Nota Técnica era adequar o alcance do dever de “ser leal 

às instituições a que servir” e da proibição de “promover manifestação de apreço ou desapreço 

no recinto da repartição”, ambos expressos na Lei nº 8.112/1990, às hipóteses de condutas 

irregulares de servidores públicos federais pela má utilização dos meios digitais de 

comunicação. Em seu discurso de posse, o ministro da CGU, Vinícius Marques de Carvalho, já 

havia se comprometido com a revisão do documento, em razão da controvérsia do tema e de 

sua possível afronta ao direito constitucional de livre manifestação do pensamento. Fonte: ASCOM 

CGU 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Anatel prevê antecipar 5G em 1.610 cidades no primeiro semestre de 2023 

Poder Executivo | 24/01/2023 

 

O grupo técnico que coordena a implantação do 5G no Brasil decidiu antecipar as 

condições para oferta da nova tecnologia em 78 cidades do país, situadas nas proximidades de 

capitais ou de municípios com mais de 500 mil habitantes. Significa que a partir de quarta-feira, 

25/1, as operadoras que compraram lotes na faixa de 3,5 GHz poderão solicitar à Anatel o 

licenciamento e ativações de estações de 5G nessa fatia do espectro nesses 78 municípios 

menores, mas com calendário flexibilizado por estarem próximos a cidades maiores onde já foi 

feito o trabalho de "limpeza" do espectro - a liberação para uso pelo 5G. A maioria desses 

municípios (44) fica em São Paulo. Outros são em Minas Gerais (10), Santa Catarina (5), Pará 

(4), Espírito Santo (4), Rio Grande do Sul (3), Paraná (2), Pernambuco (2), Rio de Janeiro (2) e 

Bahia (1). Significa que há condições técnicas para oferta de 5G nessas cidades, mas a 

antecipação efetiva depende do interesse das operadoras. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Brasil e Argentina relançam aliança estratégica em ciência e tecnologia 

Poder Executivo | 24/01/2022 – 08h15min 

 

A retomada da cooperação científica e tecnológica entre Brasil e Argentina marcou a 

visita oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da delegação ministerial ao país vizinho. 

Durante encontro bilateral na Casa Rosada na segunda-feira (23), dois acordos foram 

assinados pelos ministros da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, Luciana Santos, e da 

Argentina, Daniel Filmus, para fortalecer projetos conjuntos. Acordos – Durante a visita à 

Argentina, foram assinados Memorando de Entendimento sobre Cooperação em Ciências 

Oceânicas e o Programa Binacional Brasileiro-Argentino em Ciência, Tecnologia e Inovação. O 

primeiro confere marco legal para a promoção de atividades conjuntas de pesquisa científica 

na Antártida. Os dois países integram restrito grupo de 29 nações com status de Parte 

Consultiva do Tratado da Antártida, que regula as atividades da comunidade internacional no 

continente. Já o Programa Binacional define oito áreas prioritárias para aprofundar a 

cooperação científica: biotecnologia, ciências espaciais, pesquisas nucleares, ciências do mar 

e Antártica, transição energética e ambiente, tecnologias da informação e comunicações, 

pesquisa em saúde e nanotecnologia. Fonte: ASCOM MCTI 
Leia mais 

Retorno ao índice 



 
 
 
 

Parceria entre ministérios do Turismo e Comunicações foca em levar internet a destinos 

turísticos 

Poder Executivo | 24/01/2022 – 14h32min 

 

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, se reuniu na terça-feira (24) com o ministro 

das Comunicações, Juscelino Filho, para tratar da melhoria da conectividade à internet nos 

principais destinos turísticos do Brasil. O objetivo é ampliar a competitividade do país frente a 

outros destinos mundiais. Durante o encontro, a ministra Daniela apresentou ao ministro 

Juscelino um estudo sobre o tema desenvolvido pelo Ministério do Turismo. “Cerca de 74% dos 

destinos considerados estratégicos para o turismo brasileiro não contam com internet pública e 

gratuita e precisamos resolver essa questão para garantir mais competitividade ao nosso país”, 

comentou a ministra utilizando dados do estudo que deve ser atualizado pelo Ministério do 

Turismo, a pedido do ministro das Comunicações. A ideia é que a partir do novo estudo sejam 

definidos os destinos prioritários para receber a infraestrutura necessária para receber Internet 

5G. Para avançar na questão, a ministra Daniela Carneiro sugeriu a criação de um Grupo de 

Trabalho para discutir o tema e dar andamento a implementação da tecnologia nos destinos 

turísticos brasileiros. Fonte: ASCOM MTur 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Para Twitter, suspensão de redes de juiz por Salomão pode configurar censura 

Mercado | 20/01/2023 – 19h25min 

 

O Twitter pediu que o corregedor nacional de Justiça, ministro Luis Felipe Salomão, 

reconsidere sua decisão de suspender as contas nas redes sociais do juiz Luís Carlos Valois. A 

empresa reclamou de ter sido ela a desativar o perfil em sua plataforma e alertou que o 

bloqueio integral pode caracterizar “censura prévia de conteúdo futuro lícito”. A manifestação 

vem após uma ordem do corregedor nacional de Justiça para que o Twitter e a Meta 

(controladora do Facebook e do Instagram) suspendessem imediatamente as contas do 

magistrado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), sob pena de multa de R$ 

20 mil por dia de descumprimento. Salomão sustentou haver indícios de que Valois pudesse ter 

violado as regras da magistratura em razão de postagens de suposto “cunho político-

partidário”, com “ataque às instituições”, e ordenou a abertura de uma reclamação disciplinar 

para apurar os possíveis desvios de conduta. Fonte: Jota  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Nova estrutura de ministérios começa a valer na terça (24) 

Poder Executivo | 23/01/2022 – 20h01min 

 

Começa a valer na terça-feira (24) a nova estrutura de governo federal, definida pelo 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A partir deste dia, os 37 decretos de reestruturação 

publicados no Diário Oficial do dia 1º de janeiro de 2023 entram em vigor. Durante esse 

período de 24 dias (vacatio legis – expressão latina para designar o prazo de entrada em vigor 

de uma norma), foram realizadas as atividades necessárias para adaptação de estrutura física 

e a formalização da nova composição do governo federal, que passa a ser dividido em 37 

ministérios. O período de adaptação foi necessário já que a reestruturação do Estado está 

sendo feita sem a criação de novos cargos. “Estamos ampliando a capacidade do Estado 

brasileiro garantindo melhor eficiência e eficácia para executar políticas públicas que melhorem 

diretamente a vida das pessoas”, afirmou a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços 

Públicos, Esther Dweck. Fonte: ASCOM MGI 



 
 
 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Caixa troca vice-presidentes de Governo, Habitação, Gestão Corporativa e Finanças e 

Controladoria 

Poder Executivo | 21/01/2023 – 12h25min 

 

A Caixa Econômica Federal anunciou a substituição dos vice-presidentes de quatro 

áreas — Governo, Habitação, Gestão Corporativa e Finanças e Controladoria. O banco ainda 

não escolheu os nomeados definitivos para cada posição, e informa ainda estar em processo 

de seleção. Por isso, anunciou diretores que vão ocupar o cargo de forma interina. São eles: 

Bruno Silva da Silveira (até então interino na vice-presidência de Tecnologia e Digital e passa 

agora a ser interino na Gestão Corporativa); Eduardo Krieger Scherer (Tecnologia e Digital); 

Marcos Brasiliano Rosa (Finanças e Controladoria); Rodrigo Souza Wermelinger (Habitação); 

Tiago Cordeiro de Oliveira (Governo). Já os vice-presidentes que deixaram seus cargos são: 

Danielle Santos de Souza Calazans (Gestão Corporativa); Henriete Alexandra Sartori Bernabé 

(Habitação); Rafael de Oliveira Morais (Finanças e Controladoria); Tatiana Thomé de Oliveira 

(Governo). Fonte: O Estado de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Mutirão de renegociação bate recorde em novembro com 2,3 milhões de contratos 

Poder Executivo | 23/01/2023 – 17h51min 

 

O número total de contratos em atraso repactuados entre os usuários e o sistema 

bancário no período da pandemia, entre março de 2020 e novembro de 2022, chegou a 24,3 

milhões, somando R$ 1,3 trilhão em saldo devedor e R$ 200 bilhões em parcelas suspensas. 

Os dados foram divulgados na segunda-feira (23/1) pela Federação Brasileira de Bancos 

(Febraban). Somente no último Mutirão de Negociação e Orientação Financeira, realizado em 

novembro de 2022, houve 2,3 milhões de contratos renegociados pelos bancos, trazendo alívio 

financeiro imediato para consumidores endividados. A rodada de negociação foi realizada em 

parceria entre Febraban, Banco Central, Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e 

Procons de todo o país, e contou com a participação de pelo menos 160 bancos. A média 

diária de contratos negociados nos 30 dias de mutirão (77,5 mil) em novembro foi 14% superior 

do que aquela verificada nos 25 dias do último mutirão de março de 2022 (68 mil). Fonte: Correio 

Braziliense 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

O impacto do aperto monetário no caixa das pequenas e médias empresas 

Mercado | 24/01/2023 – 13h21min 

 

A média da movimentação financeira real das pequenas e médias empresas brasileiras 

apresentou retração de 4,4% em dezembro de 2022 em relação ao mesmo período do ano 

anterior. Na comparação com novembro de 2022, houve aumento de 3,5%. É o que mostra o 

Índice Omie de Desempenho Econômico das PMEs (IODE-PMEs), que funciona como um 

termômetro econômico das empresas com faturamento de até R$50 milhões anuais dos 

setores Agropecuário, Comércio, Indústria, Infraestrutura e Serviços. Com o resultado de 

dezembro, o índice avançou 0,5% no quarto trimestre do ano, na comparação com o mesmo 

período de 2021.  – Com o efeito do aperto monetário em curso no Brasil – o que encarece a 

tomada de crédito e prejudica a evolução do consumo –, observou-se uma desaceleração da 



 
 
 
movimentação financeira média do setor nos últimos meses do ano, sobretudo em Serviços. 

Apesar do contexto desafiador, as pequenas e médias empresas encerram o ano com avanço 

de 1,9% frente ao registrado em 2021, quando o mercado voltou a crescer após o controle 

maior da Covid-19 - analisa Felipe Beraldi, gerente de Indicadores e Estudos Econômicos da 

Omie. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Arrecadação federal bate recorde e atinge R$ 2,218 trilhões em 2022 

Poder Executivo | 24/01/2023 – 11h26min 

 

A arrecadação de impostos e contribuições federais bateu recorde em 2022 e somou 

R$ 2,218 trilhões, segundo dados da Receita Federal divulgados na terça-feira, 24. O resultado 

representa um aumento real (acima da inflação) de 8,18% na comparação com 2021, quando o 

recolhimento total de tributos somou R$ 1,878 trilhão. Os cofres do governo nunca receberam 

tantos recursos em um só ano, superando o recorde anterior, de R$ 2,085 trilhão em 2021, em 

valores corrigidos pelo IPCA. A série histórica da Receita Federal começa em 1995. Segundo o 

chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir 

Malaquias, a curva de arrecadação demonstra o vigor da recuperação da atividade econômica. 

Ele declarou que enquanto o Produto Interno Bruto (PIB) deve registrar alta perto de 3% em 

2022, a arrecadação registrou alta real de 8%. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Gabriel Galípolo explica a moeda comum entre Brasil e Argentina 

Poder Executivo | 24/01/2022 – 09h18min 

 

Para fortalecer e voltar a fazer avançar a histórica relação comercial entre Brasil e 

Argentina, os governos dos dois países estão aprofundando entendimentos para aprimorar o 

fluxo bilateral de negócios. Entre as medidas anunciadas na segunda-feira (23/1), durante a 

viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e comitiva à Argentina – da qual faz parte o 

ministro da Fazenda, Fernando Haddad –está a criação de uma moeda comum entre os dois 

países. A constituição de um grupo de trabalho que se dedicará a estudos voltados a esse fim 

faz parte de um memorando, assinado pelos presidentes Lula e Fernández, sobre o uso do 

Fundo de Garantia à Exportação (FGE) para assegurar linhas de créditos de bancos privados e 

públicos nas operações de importação argentinas de produtos brasileiros. “O ponto principal é 

a dificuldade de se aceitar Pesos no mercado internacional”, afirmou o secretário-executivo do 

Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, em entrevista a um canal de televisão brasileiro na 

segunda-feira (23). Fonte: ASCOM MF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Nova regra fiscal deve ser discutida ainda neste semestre 

Poder Legislativo | 24/01/2023 – 08h42min 

 

O Congresso Nacional deve analisar ainda neste semestre uma nova proposta de 

regime fiscal para aperfeiçoar ou substituir o teto de gastos criado pela Emenda Constitucional 

95. Vários parlamentares criticam a regra atual por não levar em conta o crescimento da 

arrecadação. E alguns economistas sugerem que a nova regra precisa ter vinculação com a 

trajetória da dívida pública. O comando para a revisão do teto de gastos veio na Emenda 

Constitucional 126, que flexibilizou o teto em quase R$ 170 bilhões para pagar diversas 

despesas, inclusive o Bolsa Família. Como o teto também foi extrapolado na pandemia, o 

Congresso decidiu que o regime deve ser revisto por iniciativa do Executivo, em projeto de lei 

complementar a ser enviado até o final de agosto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, 



 
 
 
declarou recentemente que pretende enviar a proposta ainda em abril. Fonte: Agência Câmara 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Haddad e Mercadante vão à Febraban na próxima semana 

Poder Executivo | 24/01/2023 – 05h 

 

Os presidentes dos maiores bancos do País receberam na segunda-feira (23) convite 

para a primeira reunião do ano do conselho da Febraban, na próxima terça (31). Os ministros 

Fernando Haddad (Fazenda) e Carlos Fávaro (Agricultura), além de Aloizio Mercadante 

(BNDES), são os convidados. Procurada, a Febraban confirmou o envio dos convites aos 

CEOs, mas não deu detalhes sobre as autoridades que vão participar. Fonte: O Estado de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Não existe projeto de moeda única Brasil e Argentina, diz Haddad 

Poder Executivo | 23/01/2023 – 21h14min 

 

O projeto de uma moeda única entre Brasil e Argentina que substitua o real e o peso 

não existe, disse na segunda-feira (23) o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em evento 

com empresários dos dois países em Buenos Aires, o ministro declarou que o que está em 

estudo é a viabilidade de uma moeda digital comum que seria usada apenas em trocas 

comerciais, para reduzir a dependência em relação ao dólar. Mais uma vez, o ministro 

esclareceu que a eventual moeda comum não substituiria as atuais correntes e que a ideia é 

diferente da apresentada pelo governo anterior. “Recebemos dos nossos presidentes uma 

incumbência de não adotar uma ideia que era do governo anterior, que não foi levada a cabo, 

da moeda única. O meu antecessor, Paulo Guedes, defendia muito uma moeda única entre 

Brasil e Argentina. Não é disso que estamos falando. Isso gerou uma enorme confusão, 

inclusive na imprensa brasileira e internacional", declarou Haddad. De acordo com o ministro, a 

moeda comum ainda será discutida por um grupo de trabalho, ao longo de vários anos. Para 

Haddad, a ideia dinamizaria o comércio entre os países latino-americanos de forma melhor que 

outros instrumentos usados no passado, como o pagamento em moedas locais dispensando o 

dólar e os Convênio de Pagamento e Créditos Recíprocos (CCR), tipo de câmara de 

compensação entre os países do continente, abolidas pelo Brasil em 2019. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Após críticas de Lula à meta de inflação, Haddad defende discussão com 'sobriedade' 

Poder Executivo | 23/01/2023 – 19h14min 

 

Após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva dizer que a atual meta de inflação atrapalha 

o crescimento da economia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu que todos os 

aspectos envolvidos na definição da meta sejam ponderados com "sobriedade". O ministro 

também falou em "ter tranquilidade" para enfrentar essa discussão e que uma inflação mais 

baixa é sempre o mais desejável. As declarações foram dadas em Buenos Aires, na Argentina, 

onde o ministro acompanha o presidente Lula em uma série de agendas bilaterais e com 

empresários. "Tudo isso tem que ser ponderado, com sobriedade, e olhando para o mercado, 

olhando qual é o comportamento dos preços, qual a chance de a gente convergir pra uma 

inflação mais baixa, que é sempre o mais desejável, sobretudo pensando na parte mais 

vulnerável economicamente da população", afirmou. "É ter tranquilidade em enfrentar esse tipo 

de discussão", declarou Haddad. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Congresso inicia ano legislativo com 27 MPs pendentes de votação 

Poder Legislativo | 24/01/2023 – 14h45min 

 

Senadores e deputados iniciam o ano legislativo a partir do dia 1º de fevereiro já com a 

missão de deliberar sobre 27 medidas provisórias (MPs). Todas ainda precisarão passar pelo 

Plenário da Câmara dos Deputados para depois seguir ao Senado. A maior parte delas está 

em análise em comissões mistas. Entre as MPs, estão iniciativas como a que mantém o 

benefício de R$ 600 do Auxílio Brasil (MP 1.155/2023), a que prorroga a desoneração de 

tributos federais sobre combustíveis (MP 1.157/2023) e a que extingue a Fundação Nacional 

de Saúde — Funasa (MP 1.156/2023). As três MPs foram editadas já no governo do presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, há ainda medidas provisórias assinadas pelo ex-

presidente Jair Bolsonaro, como a MP 1.134/2022, que libera R$ 2,5 bilhões para custear a 

locomoção de idosos em transporte público e perde a validade logo no dia 2 de fevereiro. Fonte: 

Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Disputa pela presidência do Senado vira terceiro turno entre Lula e Bolsonaro 

Poder Legislativo | 24/01/2023 – 13h 

 

A menos de dez dias do início da nova legislatura do Congresso, a eleição para o 

comando do Senado ganhou contornos de terceiro turno. A disputa protagonizada pelo atual 

presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) – que tem o apoio do PT e do governo Lula –, 

e pelo ex-ministro Rogério Marinho (PL-RN) – aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro – 

reproduz a polarização que marcou a corrida presidencial de 2022, principalmente nas redes 

sociais. O Estadão apurou que a candidatura de Pacheco acabou sendo favorecida pelos atos 

golpistas do dia 8. A invasão do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal 

Federal (STF) reforçou, entre os senadores, o apelo por segurança institucional e uma 

avaliação reticente sobre a postulação de Marinho. Fonte: O Estado de S. Paulo  
Leia mais 
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Lira quer eleição para o TCU no dia 2 de fevereiro 

Poder Legislativo | 24/01/2023 – 12h53min 

 

Em campanha por sua recondução à presidência da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) 

comunicou a dirigentes partidários com quem conversou nos últimos dias que pretende marcar 

para o dia 2 de fevereiro a eleição do nome indicado pela Casa para o TCU (Tribunal de 

Contas da União). Dessa forma, o pleito - que tem votação secreta pelos deputados - ocorrerá 

um dia após a eleição para o comando do Legislativo. O favorito é o deputado Jhonatan de 

Jesus (Republicanos-RR), a quem Lira já havia afiançado apoio no ano passado - o cargo de 

ministro do TCU de indicação da Câmara ficou vago em julho, com a aposentadoria de Ana 

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

Retorno ao índice 

 

A 8 dias da eleição, deputados intensificam negociação por cargos na direção da 

Câmara 

Poder Legislativo | 24/01/2023 – 04h 

 

A oito dias da eleição da nova Mesa Diretora da Câmara, deputados intensificaram as 

negociações em torno da divisão de cargos e das presidências das comissões. Embora a 

definição sobre o comando dos colegiados não esteja em disputa, os acordos também são 

costurados neste momento. Na eleição, marcada para o dia 1º de fevereiro, 11 funções da 



 
 
 
Mesa Diretora estão em disputa, todas com mandato de dois anos. A principal cadeira da 

Câmara, a de presidente da Casa, está entre as disputadas pelos parlamentares. O atual 

presidente, Arthur Lira (PP-AL), concorre à reeleição e é o favorito na disputa, já que terá apoio 

da maioria dos partidos e deve reunir votos de diferentes correntes políticas, como a do PT, do 

presidente Lula, e a do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Pacheco recebe apoio do PDT, e já tem ao menos 29 votos para reeleição 

Poder Legislativo | 23/01/2023 – 20h07min 

 

Contando com uma bancada de três senadores a partir de 2023, o PDT oficializou seu 

apoio à campanha do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para a reeleição como presidente 

do Senado. Apesar de ser um apoio numericamente tímido, este será mais do que necessário. 

Ao contrário da Câmara dos Deputados, onde Arthur Lira (PP-AL) se encontra em uma posição 

confortável para preservar o cargo, Pacheco se esforça para garantir seu primeiro lugar. 

Rodrigo Pacheco compete com Rogério Marinho (PL-RN), candidato anunciado por Valdemar 

Costa Neto, presidente do PL. Apesar de não entrar na disputa com a mesma força de 

Pacheco, Marinho conta com o apoio do PL, que forma a maior bancada do Senado, de 14 

senadores. Seu nome também atrai a simpatia de senadores dos demais partidos aliados do 

ex-presidente Jair Bolsonaro. Pacheco já conta com o apoio inicial das bancadas do PSD e do 

PT, sigla do governo, que juntas somam 21 senadores. Agregando os números dos demais 

partidos governistas (PSB e Rede), o parlamentar da bancada mineira já passa a ter 23 votos 

garantidos, dos 41 necessários para se eleger. Com o apoio do PDT, sua base de apoio já 

cresceu para 26 nomes. Fonte: Congresso em Foco 
Leia mais 
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Estudo destaca atuação do Senado de forma remota na pandemia 

Poder Legislativo | 23/01/2023 – 16h29min 

 

O Senado Federal brasileiro foi destaque no relatório bienal que apresenta os 

resultados de uma pesquisa feita em âmbito mundial sobre o uso de tecnologias de informação 

e comunicação nos parlamentos. O estudo é elaborado pela União Interparlamentar (UIP). O 

Senado brasileiro é destacado entre os parlamentos que criaram soluções para manter o 

trabalho na pandemia, se adaptando com celeridade às restrições impostas pela doença. A 

Casa implantou, já em março de 2020, o Sistema de Deliberação Remota (SDR), que permitiu 

votação à distância de medidas essenciais para o enfrentamento da covid-19 no país. A 

criação e evolução do sistema vai ser tema de um livro, que já está em processo de produção. 
Fonte: Agência Senado 

Leia mais 
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Em campanha, Girão promete pautar um projeto por senador todo ano 

Poder Legislativo | 23/01/2023 – 13h 

 

Correndo por fora pela presidência do Senado, Eduardo Girão (Podemos-CE) 

prometeu aos colegas levar ao plenário ao menos um projeto por ano de cada um dos 81 

eleitos. "Quero democratizar o Senado. Geralmente são votados no plenário os projetos dos 

amigos do rei, de quem está na presidência. E os outros parlamentares, de oposição por 

exemplo?", diz. Girão promete ainda ter uma gestão que reaproxime o Senado da população e 

restaure a imagem da Casa com relação à opinião pública. Para isso, pretende reduzir os 

gastos, que hoje afirma estarem em torno de R$ 5 bilhões anuais, em pelo menos R$ 500 

milhões. Essa reaproximação, argumenta, passa também por uma postura de mais 

distanciamento com o STF (Supremo Tribunal Federal). Fonte: Folha de S. Paulo  
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RELAÇÕES EXTERIORES 

 

Na Celac, Lula prega multilateralismo e pede diálogo com blocos e países de outras 

regiões 

Poder Executivo | 24/01/2023 – 13h40min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse na terça-feira (24) que a América Latina 

pode dar uma “clara contribuição” para a “construção de uma ordem mundial pacífica. E, para 

isso, pediu o “aprofundamento de diálogos com sócios extrarregionais”, como a União 

Europeia, a China, a Índia, a União Africana e a Asean, que reúne países do Sudeste Asiático. 

Lula fez as afirmações em Buenos Aires em seu discurso na cúpula da Celac (Comunidade de 

Estados Latino-Americanos e Caribenhos). A presença de Lula na cúpula marca o retorno do 

país ao fórum que reúne chefes de Estado dos 33 países da região. Seu antecessor, Jair 

Bolsonaro, retirou o país da entidade. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Visita ao Uruguai é para fortalecer o Mercosul, diz Haddad 

Poder Executivo | 24/01/2023 – 11h31min 

 

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na 3ª feira (24.jan.2023) que o intuito 

da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Uruguai na 4ª feira (25.jan) é fortalecer o 

Mercosul (Mercado Comum do Sul). O país vizinho tem avançado, desde julho do último ano, 

em negociações para fechar um acordo de livre comércio diretamente com a China, deixando 

de fora o bloco sul-americano. A questão preocupa os demais países da região porque há o 

temor de que o Mercosul se deteriore. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Governo Lula dá aval a embaixador da Venezuela indicado por Nicolás Maduro 

Poder Executivo | 23/01/2023 – 21h21min 

 

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu o aval para que o novo embaixador da 

Venezuela no Brasil seja Manuel Vicente Vadell Aquino, indicado pela ditadura de Nicolás 

Maduro. Em nota, o Itamaraty confirmou que concedeu o agrément —documento diplomático 

que indica concordância do governo anfitrião com a nomeação— a Vadell, por ocasião de 

reunião realizada na segunda-feira (23) entre os chanceleres Mauro Vieira e Yvan Gil, em 

Buenos Aires. O ministro das Relações Exteriores integra a comitiva de Lula na Argentina, na 

primeira viagem internacional do petista desde a posse para o terceiro mandato. Em encontro, 

o presidente e seu homólogo Alberto Fernández fizeram uma série de acenos ao regime 

venezuelano. Fonte: Folha de S. Paulo  
Leia mais 
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Haddad reforça na Argentina a importância da integração latino-americana para reinserir 

as economias regionais no mercado global 

Poder Executivo | 23/01/2022 – 20h17min 

 

Na segunda-feira (23), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reforçou a defesa da 

integração latino-americana. “Por mais forte que seja a economia brasileira hoje no mundo, a 

integração é um elemento distintivo da nossa competitividade, por várias razões”, afirmou no 

Encontro Empresarial Brasil-Argentina, realizado em Buenos Aires, na Argentina. Haddad 



 
 
 
alertou que no panorama atual, a indústria exige escala, tecnologia de ponta e investimento em 

capital fixo. Esses critérios podem ser atingidos com a integração regional, criando um parque 

produtivo competitivo, capaz de reinserir as economias dos países da região no mercado 

global, advertiu o ministro. Segundo apontou Haddad, a América do Sul tem inúmeras 

vantagens competitivas prontas para serem melhor utilizadas: “A América do Sul tem lítio, sol, 

vento, produz biocombustível. Tem água abundante e também combustíveis fósseis que ainda 

vão, por algum tempo, ser fonte importante de geração de energia”. O ministro ressaltou o 

potencial regional de geração de energia limpa, impulsionando a produção de baixo carbono – 

uma exigência global cada vez mais forte. O ministro da Fazenda destacou, ainda, a 

importância do Brasil e dos países vizinhos como pólo mundial de produção de alimentos, e 

disse que essa participação pode ser fortalecida, com respeito ao meio ambiente. Fonte: ASCOM MF 
Leia mais 
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Lula e Fernández defendem diálogo com Cuba e Venezuela e presença dos países em 

cúpula da Celac 

Poder Executivo | 23/01/2023 – 19h19min 

 

Em seu encontro em Buenos Aires na segunda-feira (23), o presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva e o seu colega argentino, Alberto Fernández, defenderam o diálogo com Cuba e 

Venezuela, sob o argumento de que a diplomacia é o melhor meio para promover mudanças 

positivas. Ao lado de Fernández, Lula criticou o embargo americano de mais de 60 anos à 

Cuba, classificando-o como “desnecessário”, e disse que os regimes autoritários não devem 

sofrer pressão externa: “Os cubanos não querem copiar o modelo do brasil. Não querem copiar 

o modelo americano. Eles querem fazer o modelo deles” disse. “E quem é que tem alguma 

coisa a ver com isso? Portanto, o Brasil, sobretudo o Brasil, e os países que compõem a Celac, 

têm que tratar Cuba e Venezuela com muito carinho. E aquilo no que pudermos ajudá-los a 

resolver seus problemas, vamos ajudar”. Fonte: O Globo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Vivo assume posto de 5G mais rápido; Claro vence na média das tecnologias 

Mercado | 24/01/2023 – 07h53min 

 

Dois novos relatórios da Opensignal sobre a performance das redes móveis e do 5G 

brasileiro colocaram a Claro como destaque em velocidade de download na média das 

tecnologias e a Vivo como nova líder no serviço de quinta geração. As informações fazem parte 

de levantamentos realizados entre setembro e novembro de 2022. No período, a velocidade de 

download 5G da Vivo atingiu 390,9 Mbps, contra 337,7 Mbps percebidos entre clientes da TIM 

e 277,2 Mbps no caso da Claro. A Vivo também ficou na ponta no quesito upload 5G (34,9 

Mbps contra 29,2 e 28,4 Mbps das rivais, na mesma ordem). A operadora ainda foi destaque 

na experiência para consumo de vídeo em rede de quinta geração, enquanto a Claro se sagrou 

vencedora nas categorias melhor experiência em games e aplicativos de voz sobre o 5G. Fonte: 

Teletime 
Leia mais 
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