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DESTAQUES 

 

Dez das 26 cidades com mais de 500 mil habitantes não têm leis para 5G 

Mercado | 25/01/2023 – 07h13min 

 

As operadoras de telefonia móvel enfrentam um entrave para a expansão do sinal 5G 

para as cidades de médio porte. Segundo levantamento da Conexis Brasil Digital, que reúne as 

empresas de telecomunicações e de conectividade, dez dos 26 municípios com mais de 500 

mil habitantes não têm leis específicas para a instalação de antenas e demais infraestruturas 

necessárias para a nova tecnologia. O levantamento não considera as capitais, que já têm 5G 

desde o segundo semestre do ano passado. Apenas as cidades de regiões metropolitanas ou 

do interior incluídas na nova etapa de expansão do sinal foram incluídas. As cidades que 

precisam adequar a legislação para receber a tecnologia são Ananindeua (PA), Aparecida de 

Goiânia (GO), Belford Roxo (RJ), Campinas (SP), Guarulhos (SP), Nova Iguaçu (RJ), Osasco 

(SP), São Bernardo do Campo (SP), Serra (ES) e Vila Velha (ES). Pelo edital da Agência 

Nacional de Telecomunicações (Anatel), o sinal 5G deve estar instalado nas cidades com mais 

de 500 mil moradores até julho de 2025, com uma antena para cada 10 mil pessoas. Fonte: 

Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Dino pedirá apoio de Lula a projeto que pune conteúdo terrorista nas redes 

Poder Executivo | 25/01/2023 – 05h 

 

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), finalizará nesta semana 

a redação de um projeto de lei para monitorar publicações terroristas na internet e pedirá apoio 

do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para bancar a medida no Congresso Nacional, 

segundo apurou UOL Notícias. O projeto ainda está sendo elaborado pelo ministro e deve ser 

entregue a Lula na quinta-feira (26), de acordo com interlocutores do presidente ouvidos pela 

reportagem. O objetivo da proposta é criar uma regulação, com base no Código Penal, focada 

especificamente em conteúdos considerados terroristas e que atentem contra o Estado 

Democrático de Direito. Assim, a medida prevê contar com denúncias dos usuários de 

conteúdos ofensivos e notificar as plataformas para tomarem ações contra as postagens, como 

a remoção imediata do conteúdo. Fonte: UOL 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministro das Comunicações e Casa Civil alinham ações do MCom 

Poder Executivo | 24/01/2023 – 20h03min 

 

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, e da Casa Civil, Rui Costa, realizaram 

uma reunião de alinhamento na terça-feira (24) na sede do Ministério das Comunicações 

(MCom). Os gestores discutiram sobre a relação do relatório da equipe de transição e as 

políticas públicas que o Governo Federal pretende lançar nas áreas de Telecomunicações e 

Radiodifusão. "Estamos focados na universalização da banda larga e no fortalecimento da 

Radiodifusão, principalmente comunitária e pública", enfatizou o titular do MCom. Juscelino 

Filho apresentou os principais programas da Pasta – como o Wi-Fi Brasil, Norte Conectado e 

Computadores para Inclusão – enquanto resumia as entregas previstas para o primeiro ano de 

gestão. No setor de Radiodifusão, o ministro destacou ações com vistas a desburocratizar e 

automatizar os processos da área. Rui Costa comemorou a sintonia de prioridades no sentido 

de garantir acesso universal à banda larga e estimular a radiodifusão comunitária. "Também 

queremos incentivar a produção de conteúdo audiovisual nacional e o desenvolvimento 

industrial de Tecnologias da Informação e Comunicação", complementou. Fonte: ASCOM MCom 



 
 
 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula reforça necessidade de negociar com China via Mercosul, mas admite ser preciso 

'renovar' bloco 

Poder Executivo | 25/01/2023 – 14h41min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterou a necessidade de os países que 

compõem o Mercosul negociarem com a China em bloco, e não individualmente. A declaração 

ocorreu ao lado do presidente do Uruguai, Luis Alberto Lacalle Pou, que tem estabelecido 

tratativas individuais sobre um acordo de livre comércio com o gigante asiático. Lula sinalizou, 

contudo, que concorda com a necessidade de “abertura e renovação” do Mercosul. “Apesar de 

o Brasil ter a China como seu maior parceiro comercial, nós queremos negociar com os 

chineses enquanto Mercosul”, enfatizou Lula. Na sequência, o presidente defendeu que o 

Mercosul se dedique a firmar o acordo de livre comércio com a União Europeia antes de 

avançar com a China. “Vamos firmar esse acordo com a União Europeia para, em seguida, 

discutirmos um acordo entre Mercosul e China”, pontuou. “É urgente que Mercosul faça um 

acordo com a União Europeia, o que é discutido desde 2003”. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Prorrogada consulta pública sobre uso do Cartão de Pagamentos do Governo Federal 

Poder Executivo | 25/01/2023 – 14h30min 

 

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos prorrogou o prazo para 

contribuições da sociedade na consulta pública sobre o texto do novo decreto que 

regulamentará o uso do Cartão de Pagamentos do Governo Federal (CPGF). Interessados têm 

até o próximo dia 3 de fevereiro para enviar sugestões por meio da Plataforma Participa 

+Brasil. Desde a abertura da consulta pública, em 18 de janeiro, o texto recebeu mais de 600 

contribuições. A prorrogação do prazo considera a relevância do tema para a transparência dos 

gastos públicos, atendendo, ainda, às expectativas do Governo Federal de ampliar a 

participação de diversos atores sociais na construção do novo texto. Fonte: ASCOM MGI 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Central de Compras abre processo para contratar soluções tecnológicas 

Poder Executivo | 25/01/2023 – 13h23min 

 

A Central de Compras do Governo Federal abriu, na sexta-feira, 20, a Intenção de 

Registro de Preços (IRP nº 1/2023) para contratação de empresa especializada em soluções 

tecnológicas para a transformação digital de serviços públicos e administrativos. Órgãos e 

entidades da Administração Pública podem manifestar interesse na contratação até o dia 3 de 

fevereiro de 2023, exclusivamente, no Portal de Compras do Governo Federal. O prazo para 

Intenção de Registro de Preços (IRP) serve para que os órgãos e entidades públicas registrem 

suas demandas, de maneira a confirmar suas necessidades de contratação dos produtos. A 

aquisição permitirá eficiência no processo de transformação digital, permitindo a automação de 

processos de serviços públicos e administrativos e sua disponibilização para a sociedade e 

agentes públicos. A previsão de publicação do Edital é em março de 2023. A contratação está 

dividida em dois lotes, sendo o primeiro lote para Solução Tecnológica ou Plataforma LECOM 

BPMS e o segundo, para Solução Tecnológica ou Plataforma SaaS de BPMS em qualquer 

tecnologia. Fonte: ASCOM MGI 
Leia mais 

Retorno ao índice 



 
 
 

 

Uallace Moreira é o novo secretário de Desenvolvimento Industrial do Mdic 

Poder Executivo | 24/01/2023 – 16h03min 

 

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, 

Geraldo Alckmin, anunciou na terça-feira (24)  o economista Uallace Moreira como secretário 

de Desenvolvimento Industrial, Comércio, Serviços e Inovação da pasta. “Uallace é um dos 

maiores estudiosos brasileiros sobre o setor industrial”, escreveu Alckmin em sua conta no 

Twitter, destacando que o novo secretário participou “ativamente dos debates sobre a 

concepção do novo” Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços durante a 

transição de governo. Fonte: Valor Econômico  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

CVM aprova Política de Finanças Sustentáveis 

Poder Executivo | 24/01/2023 – 12h05min 

 

O presidente da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), João Pedro Nascimento, 

aprovou a Política de Finanças Sustentáveis da comissão. A decisāo foi publicada no DOU 

(Diário Oficial da Uniāo) da 3ª feira (24). De acordo com a portaria, o objetivo é “auxiliar no 

fortalecimento das atribuições, consolidação, organização e estruturação dos trabalhos de 

finanças sustentáveis da CVM, bem como aprimorar a divulgação e a comunicação dos 

resultados das atividades atuais e prospectivas”. O termo “greenwashing” refere-se à estratégia 

de promover ações sustentáveis que, na prática, não são realizadas. Para implementar as 

diretrizes, será criado um plano de ação, com periodicidade mínima de 2 anos. Também 

deverá incluir projetos de sustentabilidade, por reconhecê-lo como um tema transversal. Fonte: 

Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

ONU: 23% da receita fiscal no Brasil é usada para pagar juros 

Mercado | 25/01/2023 – 14h 

 

Em seu relatório anual sobre a ‘Situação e perspectivas da economia mundial’’, 

divulgado na quarta-feira (25), a Organização das Nações Unidas (ONU) projeta que a 

economia global crescerá apenas 1,9% em 2023 comparado a 3% no ano passado, resultando 

numa das piores taxas de expansão nas últimas décadas. Sua estimativa é de que a economia 

do Brasil crescerá somente 0,9% neste ano ante 2,9% no ano passado, em meio a inflação 

ainda alta, taxas de juros elevadas e expansão modesta das exportações. Entre 141 países em 

desenvolvimento, a performance brasileira só não é pior do que a de países como o 

Afeganistão (-6,6%); Sri Lanka (-3,2%), Haiti (-1,7%) e Chile (-1,1%). É preciso notar que a 

ONU previa que a economia brasileira só cresceria 0,5% no ano passado. O resultado deve 

ficar em torno de 3%. A expansão esperada para 2023 no Brasil é de toda maneira o dobro da 

taxa de 0,4% projetada para as economias desenvolvidas como um todo. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Economistas elevam projeção para o IPCA de 2023 após IPCA-15 e reajuste da gasolina 

Mercado | 25/01/2023 – 13h33min 

 

De olho na dinâmica dos preços administrados, economistas revisaram para cima suas 

estimativas para a inflação este ano. Na MCM Consultores, a estimativa passou de 6,2% para 

6,4%, incorporando o reajuste de 7,4% no preço da gasolina nas refinarias, divulgado na terça-



 
 
 
feira (24) pela Petrobras. O avanço também reflete a alta de 1,61% do item emplacamento e 

licença na primeira metade de janeiro, incorporando o gasto com o pagamento do IPVA. 

Somados, esses itens fizeram a consultoria revisar para 0,60% o IPCA de janeiro. Nos 

próximos meses, a inflação no Brasil deve ser impactada pelos reajustes das mensalidades 

escolares e também pela reoneração dos tributos federais sobre gasolina e etanol, que deve 

ser parcialmente compensada por reduções dos preços de derivados de petróleo nas 

refinarias. O reajuste da gasolina acrescenta 20 pontos-base ao IPCA, na visão do Rabobank. 

O banco também conta com uma reonearção dos tributos federais sobre os combustíveis, que 

deve acrescentar outros 70 pontos a partir de março. “O IPCA-15 mostrou que, apesar da 

política monetária apertada, a inflação de serviços não desacelerou como esperávamos, ao 

passo que o núcleo da inflação voltou a ter trajetória ascendente”, diz o economista Maurício 

Une, do Rabobank. O banco revisou sua estimativa para a o IPCA no fim do ano de 5,2% para 

5,4%. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Número de investidores posicionados no Tesouro Direto em dezembro de 2022 é o maior 

da série histórica 

Poder Executivo | 25/01/2023 – 11h36min 

 

Em dezembro de 2022, o total de investidores ativos no Tesouro Direto, isto é, aqueles 

que atualmente estão com saldo em aplicações no Programa, atingiu a marca de 2.129.196 

pessoas, um aumento de 19.626 investidores no mês. Já o número de investidores 

cadastrados no Programa aumentou em 434.314, crescimento de 37,94% em relação a 

dezembro de 2021, atingindo a marca de 22.483.236 pessoas. No mês de dezembro de 2022, 

foram realizadas 582.388 operações de investimento em títulos do Tesouro Direto, no valor 

total de R$ 3,46 bilhões. Durante aquele mês, os resgates foram de R$ 2,38 bilhões. Dessa 

forma, houve emissão líquida de R$ 1,08 bilhão. As aplicações de até R$ 1 mil representaram 

58,66% das operações de investimento no mês. O valor médio por operação foi de R$ 

5.946,68. O título mais demandado pelos investidores foi o indexado à taxa Selic (Tesouro 

Selic) que totalizou, em vendas, R$ 2,13 bilhões e correspondeu a 61,53% do total. Fonte: ASCOM 

MF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Brasil precisa avaliar riscos de fazer geopolítica com moeda comum, diz Canuto 

Mercado | 25/01/2023 – 10h 

 

"Estamos em condições de arcar com riscos e custos para fazer geopolítica?", 

questiona o economista Otaviano Canuto sobre a proposta do governo de Luiz Inácio Lula da 

Silva (PT) de uma nova moeda para transações bilaterais na América do Sul, capaz de 

substituir o dólar. Lula tratou do tema em encontro com o presidente argentino Alberto 

Fernández durante visita ao país vizinho nesta semana, após a assinatura de um acordo que 

prevê, além de tratativas para essa nova moeda, outras iniciativas como a implementação de 

linhas de crédito em real para dinamizar o comércio bilateral. Estudioso das relações 

internacionais, Canuto lembra o apego dos argentinos à moeda dos Estados Unidos, e destaca 

que essa peculiaridade local é apenas um dos exemplos práticos das muitas dificuldades que 

envolvem a implementação de mecanismos para a integração financeira da região. "A 

propensão à dolarização na Argentina existe. Já escrevi sobre a ideia, fora de lugar e tempo, 

de dolarizar a Argentina. Mas tem até candidato à presidente que fez campanha propondo isso, 

Javier Milei. A moeda preferencial dos argentinos para transações fora do país é o dólar", 

afirma. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 



 
 
 

JUDICIÁRIO 

 

Democracia não pode ser tolerante com intolerantes, diz Gilmar 

Poder Judiciário | 25/01/2023 – 11h10min 

 

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes disse que “a democracia 

não pode ser tolerante com quem é intolerante com a própria democracia”. Para o magistrado, 

desde que foi instaurada a Constituição de 1988, nunca houve um episódio tão grave quanto o 

8 de Janeiro. “O que aconteceu precisa ser repreendido e repudiado”, falou o ministro em 

entrevista ao jornal Folha de S.Paulo publicada na quarta-feira (25). “As pesquisas apontam no 

mesmo sentido: a maioria da opinião pública, independentemente do seu alinhamento político, 

repudia os acontecimentos e defende que os intervenientes devem ser julgados”. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Randolfe propõe que Rede Sustentabilidade seja incorporado por PT ou PSB 

Poder Legislativo | 25/01/2023 – 15h47min 

 

Líder do governo Lula no Congresso Nacional, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-

AP) defenderá que o Rede Sustentabilidade, partido do qual fazem parte ele e a ministra do 

Meio Ambiente, Marina Silva, seja incorporado por uma sigla mais robusta, como o PT e o 

PSB. O senador revelou o plano, em primeira mão, em entrevista ao Valor, após ser 

questionado sobre especulações de que estaria deixando a sigla. “Quero propor, 

democraticamente, o debate sobre a possibilidade de a Rede ser incorporada por outro partido 

maior, para fortalecer o desafio histórico de constituir uma frente ampla”, disse. “Seria se juntar 

a outro partido do campo democrático e popular, sendo dois em especial os que têm identidade 

com essa ideia: o PT, que é o maior partido de centro-esquerda da América Latina e do qual 

vários de nós, como eu e a própria Marina, viemos; ou com o PSB, com quem estivemos juntos 

na chapa de Eduardo Campos e Marina. Então, antes de falar de qualquer possibilidade de 

saída do partido, eu quero propor essa ideia”, detalhou. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula e Pacheco se reunirão após a viagem do presidente 

Poder Executivo | 25/01/2023 – 14h01min 

 

Lula e Rodrigo Pacheco têm uma reunião marcada para esta semana, assim que o 

presidente desembarcar no Brasil da missão oficial na Argentina e no Uruguai. Vai ser a 

primeira conversa entre os dois desde a posse presidencial em 1º de janeiro e também 

ocorrerá antes da eleição da Mesa Diretora do Senado, em 1º de fevereiro, quando Pacheco 

disputará a reeleição à presidência da Casa. Lula tem dito a aliados que não vai se posicionar 

à favor de nenhum candidato nas eleições das presidências do Senado e da Câmara, com 

Arthur Lira, apesar de o PT apoiar as duas candidaturas à reeleição. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PT aciona TCU e pede investigação de Bolsonaro por suposto uso indevido de dinheiro 

público em motociatas 

Poder Legislativo | 25/01/2023 – 12h31min 

 

Em representação assinada pelos deputados Reginaldo Lopes (MG) e Zeca Dirceu 

(PR), o PT acionou nessa terça-feira (24) o Tribunal de Contas da União (TCU) e pediu que o 

ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja investigado por suposto uso indevido do dinheiro público 



 
 
 
durante motociatas com apoiadores ao longo dos quatro anos de mandato. “Queremos a 

imediata investigação contra Bolsonaro por utilizar de forma irregular o cartão corporativo, 

utilizando dinheiro público para promover um crime eleitoral, campanha antecipada através das 

motociatas”, disse Lopes, que estará à frente da bancada do PT na Câmara até fevereiro, 

quando será substituído por Dirceu. “Queremos pedir imediata investigação de Bolsonaro por 

crime eleitoral e por corrupção, por utilizar dinheiro público na campanha eleitoral”, completou. 

De acordo com o partido, a ação se baseia em reportagem do jornal “O Estado de S. Paulo”, 

que, a partir de dados colhidos pela agência Fiquem Sabendo, publicou que as motociatas 

foram financiadas com o cartão corporativo da Presidência da República. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Deputado vai à Justiça contra autonomeação de Lupi para conselho 

Poder Legislativo | 25/01/2023 – 12h 

 

O deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP) entrou com ação na Justiça Federal 

contra o ministro da Previdência, Carlos Lupi, por ele ter se autonomeado integrante titular do 

conselho fiscal do Sesc (Serviço Social do Comércio). Lupi exercerá a função como 

representante do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) no conselho, com 

remuneração de R$ 4.000 por reunião. "O ato fere a regra da impessoalidade, prevista no 

caput do artigo 37 da Constituição Federal. Nenhum agente público pode realizar um ato que 

beneficie pessoalmente a si mesmo", argumenta Kataguiri na ação. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PT desiste de criar bloco alternativo ao de Lira na Câmara 

Poder Legislativo | 25/01/2023 – 07h 

 

A poucos dias da eleição na Câmara, o PT já admite, nos bastidores, que não 

conseguirá formar um bloco alternativo ao de Arthur Lira (PP-AL) e abriu negociações para 

fazer parte de um rodízio que inclui o rival PL no comando das principais comissões da Casa: a 

Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e a Comissão Mista de Orçamento (CMO). Pelo 

arranjo que vem sendo costurado pelo presidente da Câmara, os dois colegiados teriam a cada 

ano os quatro maiores partidos se revezando nos principais postos – PL, PT, União e PP. O PL 

já demonstrou interesse em comandar a CCJ no segundo ou terceiro anos de governo Lula, 

acreditando ser pouco provável qualquer pressão por um eventual pedido impeachment de 

Lula antes disso, mas deseja comandar o Orçamento já neste ano, com o objetivo de conter o 

governo em 2024. O período em que cada um assumiria as funções ainda não foi definido. Fonte: 

O Estado de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Guilherme Boulos será o novo líder do Psol na Câmara 

Poder Legislativo | 24/01/2023 – 21h12min 

 

O deputado Guilherme Boulos (Psol-SP), será o novo líder do partido na Câmara dos 

Deputados a partir de fevereiro, quando todos os congressistas tomam posse na Casa. A 

escolha foi confirmada na 3ª feira (24) pela assessoria de imprensa do congressista. Boulos, 

que é coordenador do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), foi eleito pela 1ª vez 

para a Câmara dos Deputados com mais de 1 milhão de votos no Estado de São Paulo. Em 

seu perfil no twitter, disse que a bancada vai “ajudar Lula a reconstruir o Brasil e colocar as 

agendas populares no centro do debate“, afirmou. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

27 senadores eleitos em outubro tomam posse dia 1º de fevereiro 



 
 
 

Poder Legislativo | 24/01/2023 – 17h50min 

 

Em 1º de fevereiro, em reunião preparatória marcada para as 15h, tomarão posse os 

27 senadores eleitos em outubro de 2022, que representam um terço das 81 cadeiras do 

Senado. Os senadores são eleitos pelo sistema majoritário, ou seja, é considerado eleito 

aquele candidato que obteve o maior número de votos. Já os deputados são eleitos pelo 

sistema proporcional, em que se leva em conta os quocientes eleitoral e partidário. Fonte: Agência 

Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

RELAÇÕES EXTERIORES 

 

Lula desembarca no Uruguai e se reúne com Lacalle Pou para evitar desmonte do 

Mercosul 

Poder Executivo | 25/01/2023 – 09h30min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne na quarta-feira (25), às 12h, com o 

presidente do Uruguai, Lacalle Pou, para tentar evitar que os vizinhos assinem um tratado de 

livre-comércio em negociação com a China. O acordo é visto pelo Brasil e pela Argentina como 

uma ameaça à existência do Mercosul, pelo potencial de inundar a região com produtos 

industrializados chineses. Segundo fontes do governo brasileiro, a decisão do governo do 

Uruguai de levar à frente as negociações com a China deve receber “uma resposta institucional 

do Mercosul”. Apesar disso, não estão descartadas concessões do Brasil na área comercial, 

como forma de dissuadir o país vizinho dessa aproximação. Fonte: Valor Econômico 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

China envia recado ao Brasil e diz querer prioridade em viagem de chanceler à Ásia 

Mercado | 24/01/2023 – 23h15min 

 

A China enviou um recado ao Itamaraty e disse esperar que o chanceler Mauro Vieira 

priorize Pequim em uma viagem à Ásia agendada para março. Em meados de janeiro, o 

embaixador do Brasil em Pequim, Marcos Galvão, teve uma reunião no Ministério das 

Relações Exteriores local. Nela, o diplomata encarregado de temas relacionados ao Brasil 

disse a Galvão ter sido informado que Vieira planeja uma viagem à Índia em março, numa 

reunião de ministros do G20, e que a primeira passagem do chanceler pela China poderia 

ocorrer no mesmo contexto. Em seguida, de acordo com relatos feitos à Folha, o diplomata 

disse considerar importante que Vieira passe primeiro por Pequim —e só depois vá à Índia. 
Fonte: Folha de S. Paulo  

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Cúpula da Celac termina com destaque para volta do Brasil ao bloco 

Poder Executivo | 24/01/2023 – 22h45min 

 

A 7ª Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), que 

reúne 33 países do hemisfério, terminou na terça-feira (24), na Argentina, com a aprovação de 

um texto final, a Declaração de Buenos Aires. O evento teve como principal destaque o retorno 

do Brasil, com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em sua primeira viagem 

internacional do terceiro mandato. O país havia se retirado do organismo em 2020, na gestão 

de Jair Bolsonaro. Fundada em 2011, no Chile, a Celac é o principal fórum de discussão 

multilateral entre os países da América Latina e Caribe. O documento final do encontro tem 

mais de 100 tópicos e quase 30 páginas. Aborda uma visão compartilhada entre os países do 

grupo em diversas áreas, com destaque para recuperação econômica pós-pandemia, 



 
 
 
segurança alimentar e energética, estratégia em saúde, cooperação em meio ambiente, ciência 

e tecnologia, transformação digital, infraestrutura, entre outros. Uma das medidas ratificadas é 

a decisão de realizar uma reunião de Cúpula Celac-União Europeia em 2023, bem como 

reunião de Cúpula do Foro Celac-China em 2024. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Na Argentina, Lula se encontra com chefes de governo 

Poder Executivo | 24/01/2023 – 20h39min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manteve uma série de encontros bilaterais com 

chefes de governo e representantes de organismos multilaterais, na tarde da terça-feira (24), 

em Buenos Aires, capital da Argentina. As reuniões ocorreram às margens da 7ª Cúpula da 

Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), que reúne 33 países do 

hemisfério. Lula está em viagem à Argentina, a primeira internacional após tomar posse no 

cargo. Na terça-feira (23), teve encontro com o presidente do país, Alberto Fernández, para 

retomada das relações bilaterais. O primeiro encontro bilateral do dia, após discursar na 

plenária da Celac, foi com primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley. Segundo Lula, a reunião 

serviu para estreitar a relação entre os dois países. "Queremos aproximar ainda mais, 

buscando voltar a ter transporte aéreo entre nossos países", postou em postagem nas redes 

sociais. Em seguida, Lula se reuniu com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel e destacou 

a retomada do diálogo internacional do Brasil a partir do seu governo. "O Brasil restabelecendo 

suas relações diplomáticas no mundo", disse o governante brasileiro. Outro encontro bilateral 

do dia ocorreu com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. "Estamos conversando 

com o mundo sobre cooperação e parcerias pela paz, desenvolvimento econômico, 

sustentabilidade e prosperidade", apontou Lula. O presidente do Brasil também se reuniu com 

o diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), 

Qu Dongyu. Em suas redes sociais Lula disse que os dois falaram "sobre somar esforços para 

combater a fome no mundo". Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Países da Celac indicam apoio a Belém para sediar a COP30 

Mercado | 24/01/2023 – 20h18min 

 

O comunicado final da Cúpula da Celac, divulgado na terça-feira (24), indica apoio dos 

33 países da região latino-americana e caribenha ao pleito do Brasil para sediar a COP30, 

conferência da Organização das Nações Unidas sobre mudanças climáticas. O governo Luiz 

Inácio Lula da Silva (PT) elegeu Belém como a capital para receber o evento e busca o apoio 

da ONU para que o país seja a sede do encontro, em 2025. O petista viajou a Buenos Aires 

para participar da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. No 

comunicado, os países da região "saúdam" a candidatura da capital paraense. O apoio é visto 

como positivo pelo governo brasileiro, por sinalizar unidade regional em torno do tema e 

indicar, de saída, um patamar confortável de apoios à proposta de ter a cidade como palco do 

encontro. Fonte: Folha de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lacalle Pou critica Mercosul antes de se reunir com Lula e reitera decisão de negociar 

com China 

Mercado | 24/01/2023 – 19h38min 

 

O presidente do Uruguai, Luis Alberto Lacalle Pou, reiterou na terça-feira, 24, sua 

decisão de negociar um acordo comercial com a China, uma preocupação do governo 



 
 
 
brasileiro pelo potencial de enfraquecer o Mercosul. Na quarta-feira, Lacalle Pou, que chamou 

o bloco de “protecionista”, receberá o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Montevidéu. O 

petista tentará convencer o líder uruguaio a priorizar o Mercosul. “O Uruguai tomou uma 

decisão de avançar com a China para um acordo de livre-comércio bilateral. Se é junto com a 

permanência do Mercosul, melhor”, disse Lacalle Pou a jornalistas em meio às reuniões da VII 

Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), que acontece na 

terça-feira em Buenos Aires. Fonte: O Estado de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Uruguai propõe à Celac criação de área de livre-comércio na região 

Mercado | 24/01/2023 – 18h24min 

 

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, propôs, na terça-feira (24), que a Celac 

(Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos) impulsione a criação de uma área 

de livre-comércio regional e criticou os países do grupo que "não respeitam a democracia, nem 

os direitos humanos". Lacalle Pou pediu a seus pares deste fórum, que reúne 33 países, que 

deixassem para trás os discursos e passassem "à ação". Além disso, o presidente uruguaio, 

um dos poucos governantes de centro-direita a comparecer à cúpula de Buenos Aires, criticou 

a "tentação ideológica nos fóruns internacionais", que acaba fazendo com que desapareçam. 
Fonte: Folha de S. Paulo  

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

México rejeita ideia de moeda comum latino-americana 

Mercado | 24/01/2023 – 16h19min 

 

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse na terça-feira (24) que o 

país rejeita aderir à ideia de criação de uma moeda comum na América Latina para transações 

comerciais, similar à proposta feita por Brasil e Argentina. "Não estaríamos de acordo. Nós 

temos muitas razões para continuar mantendo o dólar como referência", disse o chefe de 

Estado em entrevista a jornalistas. López Obrador foi questionado sobre o anúncio feito por 

Brasil e Argentina na segunda (23) de que vão explorar a possibilidade de desenvolver um 

mecanismo de câmbio comercial em que seja utilizada uma "moeda comum" para, assim, 

reduzir a dependência do dólar. Fonte: Folha de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Acusação dos EUA de monopólio “não tem mérito”, diz Google 

Mercado | 25/01/2023 – 15h02min 

 

A Alphabet, empresa proprietária da Google, afirmou na quinta-feira (25) que a 

acusação realizada pelo Departamento de Justiça dos EUA “não tem mérito” e que irá “se 

defender vigorosamente”. O país investiga a big tech por suspeita de monopolizar o mercado 

de publicidade digital. As informações são da Reuters. Na terça-feira (24), o Departamento de 

Justiça norte-americano apresentou um processo contra o Google no Tribunal Distrital dos EUA 

para o Distrito Leste da Virgínia. Procuradores de outros 7 Estados também participam da 

ação. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Cibercrime cai a patamar pré-pandemia, mas continua alarmante 

Mercado | 25/01/2023 – 14h 

 



 
 
 

Em 2022, o volume de ameaças digitais detectadas e barradas no Brasil recuou para 

patamares de antes da pandemia de Covid-19. A baixa, apontam especialistas, vem de um 

cenário com empresas melhor preparadas para se defender, mas também de criminosos mais 

seletivos e ataques mais custosos. Levantamento feito pela Kaspersky, empresa especializada 

em cibersegurança, a pedido da Folha, mostra que as detecções de malware (programas 

maliciosos) caíram 12% na comparação ano a ano. A queda acontece após um salto no 

cibercrime, que se aproveitou das vulnerabilidades criadas por um mundo que ficou mais online 

da noite para o dia devido às restrições impostas pelo coronavírus. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Cibercriminosos do Brasil buscam protagonismo em fraudes bancárias 

Mercado | 25/01/2023 – 14h 

 

Enquanto cibercriminosos de carteirinha globais se focam no ransomware —bloqueio 

de informações liberadas mediante resgate— os brasileiros aproveitaram para mirar o 

protagonismo em fraudes bancárias além das terras nacionais. Nos últimos anos, golpes 

sofisticados aplicados em países do Hemisfério Norte com assinatura brasileira chegaram a 

causar prejuízos milionários. Enquanto isso, o ransomware, que nos últimos anos se tornou a 

principal dor de cabeça do setor de cibersegurança, ainda engatinha em termos de produção 

local. Fabio Assolini, diretor da equipe de pesquisa na América Latina da Kaspersky e 

responsável por dissecar alguns desses malwares (ou programas maliciosos), destaca o 

histórico do país em sofrer com esses golpes. "É bem no democrático no Brasil. Afeta todos: 

pequenas, médias e grandes empresas, além do governo", afirma. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ameaças no metaverso e inteligência artificial são desafios na cibersegurança 

Mercado | 25/01/2023 – 14h 

 

Ameaças explorando o metaverso, tanto em evoluções de perigos já existentes como 

em novidades, e o uso de sistemas de inteligência artificial mais avançados aparecem como 

alguns dos aliados de criminosos digitais para o futuro. A reportagem procurou empresas e 

especialistas, além de avaliar uma série de documentos com previsões do setor, para 

apontarem suas previsões de ameaças para os próximos meses. A manutenção do 

ransomware, bloqueio de informações liberadas mediante resgate, em lugar de destaque entre 

as principais ameaças é uma unanimidade. Além disso, recomenda-se cuidado com a 

expansão de canais que podem ser explorados por atacantes: mais dispositivos online com a 

chegada do 5G e a exploração de parceiros comerciais que tenham menor preocupação com 

segurança. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TRABALHISTA 

 

Banco Central aprimora regulação sobre utilização do auxílio alimentação pelo 

trabalhador em arranjos de pagamento 

Poder Executivo | 25/01/2023 – 10h20min 

 

O Banco Central editou regras relativas aos arranjos de pagamento em que os 

instrumentos de pagamento sejam destinados ao uso do auxílio-alimentação pelo empregado 

de que trata o § 2º do art. 457 da CLT ou para os trabalhadores que recebam benefícios de 

mesma natureza, instituídos por lei ou por ato do Poder Executivo federal, estadual ou 

municipal. Tais arranjos passam a ser classificados como arranjos não integrantes do Sistema 



 
 
 
de Pagamentos Brasileiro. Essa medida busca dar tratamento isonômico aos serviços de 

pagamentos destinados à utilização do auxílio alimentação pelo trabalhador – 

independentemente de ser oferecido por meio de programas como o Programa de Auxílio ao 

Trabalhador (PAT) ou não. Esse aprimoramento regulatório levou em conta as inovações 

trazidas pela Lei 14.442/2022 e pelo Decreto 10.854/2021, que equalizaram as condições para 

a prestação do serviço de pagamentos destinado ao uso do auxílio-alimentação pelo 

trabalhador (por meio do PAT ou não) e estabeleceram de forma direta vários critérios para a 

prestação desse serviço e para a utilização do benefício. Fonte: ASCOM BACEN 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

INSS regulamenta nova Prova de Vida 

Poder Executivo | 24/01/2023 – 15h40min 

 

Foi assinada terça-feira (24) portaria que regulamenta procedimentos do INSS para 

comprovar a vida dos beneficiários, conforme estabelecido na Portaria Pres/INSS nº 1.408, de 

2 de fevereiro de 2022. Desde 1º de janeiro de 2023, cabe ao próprio INSS verificar se o 

beneficiário segue vivo. A portaria detalha quais ações do cidadão serão consideradas como 

prova de vida e como o INSS agirá quando não conseguir identificar essas movimentações. 
Fonte: ASCOM INSS 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

STF vai julgar em abril ação bilionária sobre índice de correção do FGTS 

Poder Judiciário | 25/01/2023 – 12h31min 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) pautou para o dia 20 de abril o julgamento em que 

vai definir se a Taxa Referencial (TR) poderia ter sido usada como índice de correção 

monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS), entre 1999 e 2013. A União poderá ter que aportar R$ 295,9 bilhões no FGTS se a 

decisão do STF for desfavorável, segundo estimativas da Advocacia-Geral da União (AGU) na 

época que o caso entrou em pauta, em 2021. Na ação, o STF vai analisar uma demanda 

proposta pelo partido Solidariedade. Na Adin (nº 5090), o partido argumenta que os 

trabalhadores teriam sofrido prejuízo acumulado de R$ 27 bilhões em 2013 e de R$ 6,8 bilhões 

apenas nos dois primeiros meses de 2014. Por enquanto, a União está vencendo a discussão 

na Justiça. Em 2018, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorizou a manutenção 

da TR como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS. A 

decisão foi tomada por meio de recurso repetitivo, que vincula as demais instâncias do 

Judiciário. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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