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Haddad participará com Estados das negociações no STF sobre perdas com ICMS, diz 

Helder Barbalho 

Compensação a estados por cortes no ICMS pode custar até R$ 36,9 bilhões à União 

Estoque de Restos a Pagar cresce 9,3% e chega a R$ 255,2 bilhões em 2023 

Superávit de 0,5% do PIB em 2022 é ‘saudável’, diz secretário do Tesouro 
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Equipe econômica de Lula se reúne com banqueiros na próxima terça 

Operações de crédito sobem 14% no Brasil em 2022, diz BC 
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"Vamos ter que discutir ICMS" dos combustíveis, diz Lula a governadores  

Dívida Pública Federal atinge R$ 5,9 bilhões em 2022, informa Tesouro Nacional  
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Valdemar lança Michelle Bolsonaro à Presidência como opção a Jair 

Jantar de Arthur Lira para costurar reeleição reúne Eduardo Bolsonaro, Salles, Boulos, Érika 

Hilton e Rosângela Moro 

PSD acerta filiação de Mara e Eliziane e se torna maior bancada do Senado 

Eleição na Câmara: partidos que apoiam Lira articulam bloco único, com PT e PL 

Governo Lula conta com STF e Congresso para mudar Lei das Estatais  

Tucanos de SP reclamam de nova configuração da direção do partido 

Governadores vão cobrar de Lula a compensação por perdas com ICMS 
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Chanceler brasileiro reforça compromisso com fortalecimento da OMC 

No âmbito da agenda presidencial na Argentina, ApexBrasil realiza evento com empresários 

dos dois países 
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Ana Estela Haddad é nomeada para secretaria de Saúde Digital 
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‘Comunidades’ do WhatsApp colocam em risco combate a desinformação, dizem 

especialistas 

Mais de 142 milhões de brasileiros já utilizam o GOV.BR 

Uber, Google e outras empresas apostam em blogs para atrair novos funcionários 

Plataformas Digitais: procuradora do Cade defende ‘convergência’ 

Secretaria de Políticas Digitais quer proteger a democracia 

Agência Espacial Europeia anuncia expansão de Hub 5G/6G para aprimorar conexão via 

satélite 

Privacidade de dados: mercado debate regulação das redes sociais e desintoxicação dos 

algoritmos 

Ministro e Governadora do RN discutem ações para o estado 

Fraudes cibernéticas por roubo de identidade digital devem aumentar em 2023, segundo a 

iProov 

BIOTIC lança projeto para digitalizar micro e pequenas empresas 
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Se tiver espaço, haverá aumento, diz Marinho sobre salário mínimo 

Cerca de 40% das negociações salariais não cobriram a inflação em 2022 
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Pacote ‘pela democracia’ de Lula obrigaria big techs a apagar posts 

Poder Executivo | 26/01/2023 – 22h02min 

 

O “pacote da democracia”, apresentado pelo ministro da Justiça Flávio Dino (PSB) ao 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), prevê uma Medida Provisória que cria obrigações às 

plataformas digitais para a retirada de conteúdos que forem considerados ilíci tos. O projeto foi 

entregue na 5ª feira (26.jan.2023) e será discutido entre integrantes do governo antes de ser 

apresentado por Lula ao Legislativo. O objetivo das medidas seria o de combater a 

organização de ataques como os do 8 de Janeiro. O pacote apresentado pela Justiça 

contempla quatro propostas, como explicado por Dino. São elas: uma Medida Provisória que 

“cria obrigações para as plataformas no que se refere a crimes” sobre a manutenção de 

publicações consideradas ilícitas; Uma Emenda Constitucional relativa à criação da Guarda 



 
 
 
Nacional; Um Projeto de Lei para tratar do aumento de penas para crimes contra o Estado 

Democrático de Direito, além de propor a criação de crimes, como o atentado contra a vida dos 

presidentes de Poderes; Um Projeto de Lei que visaria a agilizar a perda de bens de pessoas 

físicas e jurídicas que participam de atos com pautas consideradas antidemocráticas. Fonte: Poder 

360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Governo afirma que MP para remoção de conteúdo não atropela PL de fake news 

Poder Executivo | 27/01/2023  

 

O Ministério da Justiça encaminhou ao Planalto quatro sugestões de medidas em 

reação aos ataques antidemocráticos. Três delas envolvem a criação de uma guarda nacional 

e a tipificação ou ampliação penal de crimes. E uma envolve a publicação de uma “Medida 

Provisória sobre crimes praticados na internet”. Como um texto efetivo ainda não está 

disponível, a indicação de que as plataformas online terão que remover conteúdo sem ordem 

judicial – em confronto direto ao Marco Civil da Internet (Lei 12.965/14) – espalhou a 

preocupação de que no afã de responder aos golpistas o governo vai atropelar mais de dois 

anos de debates sobre um texto legal que coíba a desinformação. Fonte: Conv ergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

MCTI busca ampliar parcerias científicas com Uruguai 

Poder Executivo | 27/01/2023 – 10h57min 

 

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, Luciana Santos, se reuniu com 

o ministro da Educação e Cultura do Uruguai, Pablo da Silveira, em viagem oficial ao país 

vizinho, na última quarta-feira (25), para fortalecer a cooperação nas áreas da agropecuária, 

tecnologia de softwares e formação acadêmica. A ministra Luciana Santos integrou a 

delegação que acompanhou o presidente Lula na viagem oficial à Argentina e ao Uruguai entre 

22 e 26 de janeiro. Um dos pontos defendidos na reunião foi a ampliação de convênios de pós-

graduação na área de biotecnologia, no âmbito do Centro Latino-Americano de Biotecnologia 

(CABBIO). Além disso, outro ponto de destaque no encontro foi a área da agropecuária. “Esta 

é a principal vocação econômica do Uruguai e, a partir disso, eles têm muito acúmulo de 

desenvolvimento tecnológico nessa área”, disse Luciana Santos. “Não é vinculado diretamente 

ao MCTI, mas faz parte do sistema de ciência e tecnologia, que é a Embrapa. Queremos fazer 

uma interação maior, que hoje é praticamente insignificante”, acrescentou. Na área de 

softwares, o Brasil e o Uruguai também têm potencial para fortalecer parceria. “No Uruguai, 

eles têm muita expertise, mas não têm escala, há uma demanda que eles não conseguem dar 

conta. Podemos somar forças com o que há no Brasil de capital humano nessa área”, pontuou 

a ministra. Fonte: ASCOM MC 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ANPD começa a aplicar multas por infrações à LGPD a partir de fevereiro 

Poder Executivo | 27/01/2023  

 

O presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Waldemar Gonçalves, 

afirmou na sexta, 27/1, que o regulamento de dosimetria de sanções entrou na reta final, tem 

novo relator definido e deverá ser aprovado ainda em fevereiro. “Em termos de dosimet ria, já 

estamos chegando no ponto final. Em fevereiro, faremos a entrega dessa norma e nossa 

fiscalização terá as ferramentas necessárias à aplicação de sanções. Temos oito processos 

que aguardam a norma, mas diversas ações fiscalizadoras já têm sido tratadas", afirmou 

Gonçalves, em diferentes eventos promovidos em comemoração do Dia Internacional da 

Proteção de Dados, 28 de janeiro. "A grande expectativa pela dosimetria foi confirmada na 



 
 
 
atenção especial, para a qual tivemos 2.504 sugestões. A sociedade, as empresas, 

participaram. Nesta semana já tivemos a designação do diretor Arthur Sabbat como relator. No 

mês de fevereiro teremos a publicação da norma", emendou o presidente da ANPD. Fonte: 

Conv ergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ciberataques a redes em nuvem aumentaram 48% em 2022 

Mercado | 26/01/2023  

 

A Check Point Research (CPR) identificou um aumento anual de 48% em ataques 

cibernéticos baseados em nuvem para 2022 como consequência do movimento crescente das 

operações das organizações para a nuvem devido à escalada dos processos de transformação 

digital. Os maiores aumentos foram observados na Ásia (+60%), seguida pela Europa (+50%) e 

América do Norte (+28%). A CPR descobriu que os cibercriminosos estão aproveitando os 

CVEs (Common Vulnerabilities and Exposures) mais recentes dos últimos dois anos para 

atacar por meio da nuvem, em comparação com os ataques em ambiente local. Fonte: TI Inside 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

STF determina reativação de contas nas redes sociais do deputado federal eleito Nikolas 

Ferreira 
Poder Judiciário | 26/01/2023 – 16h40min 

 

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a 

reativação das contas do deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) nas redes sociais 

Facebook, Instagram, Telegram, Tik Tok, Twitter e YouTube. Na decisão, tomada nos autos do 

Inquérito (INQ) 4923, o ministro também estabelece que o parlamentar deve se abster de 

publicar, promover, replicar e compartilhar notícias fraudulentas, sob pena de multa diária de 

R$ 10 mil. Em decisão do dia 11/1, o ministro havia determinado que as empresas, no prazo de 

duas horas, realizassem o bloqueio das contas do deputado, com o fornecimento de seus 

dados cadastrais ao STF e a integral preservação de seu conteúdo, sob pena de multa diária. 

Em 18/1, ele autorizou a reativação das contas do senador eleito Alan Rick (União-AC), cujo 

bloqueio foi imposto na mesma decisão referente aos perfis do deputado federal. Na ocasião, o 

ministro atendeu a requerimento formulado pelo presidente do Senado Federal, senador 

Rodrigo Pacheco. Fonte: ASCOM STF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

Reforma deve considerar carga tributária vista antes de desonerações de Bolsonaro, diz 

secretário 
Poder Executivo | 27/01/2023 – 15h47min 

 

Uma reforma tributária neutra deve considerar o patamar de receitas do governo 

federal antes das desonerações feitas na reta final do governo de Jair Bolsonaro (PL), disse na 

sexta-feira (27) o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron. Segundo ele, uma 

arrecadação líquida abaixo de 18% do PIB (Produto Interno Bruto) é "insustentável", e a 

reforma tributária deve observar isso nas discussões da chamada neutralidade da carga de 

tributos. O Orçamento de 2023 foi aprovado com uma receita líquida de 17% do PIB. O ministro 

da Fazenda, Fernando Haddad (PT), propôs a reversão de algumas desonerações e outras 

medidas para elevar a arrecadação do governo de forma permanente em cerca de 1% do PIB. 
Fonte: Folha de S. Paulo 

Leia mais 



 
 
 

Retorno ao índice 

 

Reforma tributária deve ser votada com novo arcabouço, diz Haddad 
Poder Executivo | 27/01/2023 – 10h51min 

 

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que uma reforma tributária pode ser 

votada na Câmara em abril “se houver uma boa negociação”. Segundo ele, a proposta de um 

arcabouço fiscal também deve ser lançada concomitantemente à revisão do sistema de 

impostos. Haddad afirmou que aprovação da PEC fura-teto, também chamada de PEC da 

Transição, assegurou ao governo tempo para enviar um projeto de arcabouço fiscal para 

substituir o teto de gastos até agosto. A proposta, entretanto, deve ser apresentada antes 

desse prazo. “Acredito que a PEC da Transição prevê o encaminhamento do arcabouço fiscal 

até agosto e nós estamos compreendendo que devemos mandar antes. Faz todo o sentido nós 

aprovarmos as duas concomitantemente”, disse Haddad em entrevista ao jornal Valor 

Econômico publicada na sexta-feira (27). “As mudanças [arcabouço fiscal e reforma tributária] 

sem dúvida diminuirão pressões inflacionárias e, consequentemente, facilitarão a condução da 

taxa básica de juros pelo Banco Central”, avaliou. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Reforma tributária será neutra, afirma Fernando Haddad 
Poder Executivo | 27/01/2023 – 05h 

 

A reforma tributária manterá a carga de impostos no nível atual, o que ajudará a 

colocar o Brasil em uma trajetória fiscal sustentável. Combinada com a aprovação do novo 

arcabouço fiscal, previsto para abril, as mudanças “sem dúvida” diminuirão pressões 

inflacionárias e, consequentemente, facilitarão a condução da taxa básica de juros pelo Banco 

Central. As afirmações foram feitas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista 

exclusiva ao Valor. Para Haddad, os últimos atos do governo Bolsonaro e os ataques às sedes 

dos Poderes, em Brasília, abriram espaço para o governo ampliar sua base no Congresso. O 

ministro disse, ainda, ser importante observar o exterior para decidir o nível de inflação a ser 

perseguido no país. Mas destacou que o comportamento das expectativas será essencial para 

decidir a meta de 2026, em junho, no Conselho Monetário Nacional (CMN), presidido por ele. 
Fonte: Valor Econômico 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Erro do BC no fluxo cambial se deve a ‘esvaziamento’ dos quadros da autarquia, diz 

sindicato 
Poder Executivo | 27/01/2023 – 13h38min 

 

O Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal) divulgou há pouco 

uma nota de apoio ao departamento da autoridade monetária envolvido no erro de compilação 

de dados do fluxo cambial. A entidade atribui o erro ao "esvaziamento" dos quadros da 

autarquia e à defasagem salarial. Os dados são compilados e publicados por servidores da 

casa. "O sindicato entende que o processo acelerado de esvaziamento dos quadros da 

autarquia, em face da ausência de novos concursos e da desvalorização de seu corpo 

funcional frente aos de outras instituições estratégicas do Estado, o que também contribui para 

a evasão de mão de obra altamente qualificada, cria ambiente propício para a ocorrência de 

eventuais equívocos", ressaltou. O sindicato destacou, ainda, são mais de dez anos sem 

concurso público para o BC e "com remunerações defasadas e assimetrias injustificáveis", o 



 
 
 
que, segundo o Sinal, leva à "piora significativa do clima organizacional", impactando 

diretamente na rotina. "A despeito disso, os servidores da autoridade monetária têm cumprido, 

com caráter exemplar, afinco e excelência suas funções. Provas disso são as boas entregas 

cotidianas e os grandes projetos recentes (Pix, Open Finance, Sistema de Valores a Receber, 

etc.), fruto do trabalho incansável de todo o corpo funcional, que tem sido impelido a, 

diariamente, fazer mais com menos", complementou. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministério da Gestão e da Inovação debate ações dos 100 primeiros dias de governo 
Poder Executivo | 27/01/2023 – 11h43min 

 

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, reuniu na 

quinta-feira (26/1) secretários, assessores e dirigentes das instituições vinculadas para fechar o 

planejamento dos 100 primeiros dias de governo. Entre as pautas, foram debat idos a 

negociação de reajuste salarial de servidores, novos concursos públicos, reforma 

administrativa, a ampliação da digitalização de serviços com enfrentamento da exclusão digital, 

o uso de terrenos públicos para políticas públicas e a revisão da Portaria nº 10.723, de 2022, 

que dispõe sobre a redistribuição de cargos efetivos ocupados. O planejamento iniciou no dia 

24 de janeiro, data em que começou a valer o Decreto nº 11.345, de 2023, que criou o 

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Fonte: ASCOM MGI 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ancine cria Coordenação de Proteção ao Direito Autoral  
Poder Executivo | 27/01/2023 

 

A diretoria colegiada da Ancine aprovou na terça, 24, a criação da "Coordenação de 

Proteção ao Direito Autoral – CPA", vinculada à estrutura da Secretaria de Regulação. A 

matéria, até então, fazia parte das atribuições da "Coordenação de Combate à Pirataria – CCP" 

dentro da estrutura da Superintendência de Fiscalização. A mudança faz parte da revisão das 

ações da agência no combate à pirataria, como anunciado no final do ano passado. Com a 

medida, a Ancine passa a atuar de forma articulada com a Secretaria dos Direitos Autorais e 

Intelectuais, do Ministério da Cultura e, consequentemente, novas propostas de 

aperfeiçoamento estão no contexto dessa interação. Diante de um cenário de inovações 

tecnológicas no mercado audiovisual, e dos novos modelos de negócios, coproduções, 

contratações e licenciamentos de obras, a proposta é direcionar as estratégias especificamente 

para a proteção dos direitos autorais e de propriedade do produtor brasileiro. Fonte: Telav iv a 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

“Estamos longe do ideal”, diz Diretor da ANPD sobre estrutura  
Poder Executivo | 27/01/2023  

 

O presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), Waldemar 

Gonçalves, comentou na sexta-feira, 27, as limitações da autarquia no quadro de pessoal. Ele 

falou sobre o tema durante o evento Legal Innovation: Data Protection Day, realizado pelo 

grupo Peck Advogados. De acordo com Gonçalves, a ANPD começou com 36 cargos e chega 

hoje a 81 servidores, além de terceirizados – apesar do aumento, fez ponderações em relação 

à estrutura. “Ainda estamos longe de algo ideal quando a gente compara com outras 

autoridades que atendem um território menor, uma população menor e com um efetivo muito 

maior que o da ANPD, mas sabemos que é um caminho natural a ser cumprido”, afirmou o 

presidente da autarquia. Fonte: Tele Síntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 



 
 
 

 

CONSUMIDOR 

 

Senacon abre diálogo com os Procons estaduais 
Poder Executivo | 27/01/2023 – 12h51min 

 

Para reestruturar o diálogo com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), 

começando pela base de atendimento nos estados, a Secretaria Nacional do Consumidor 

(Senacon/MJSP), recebe, na sexta-feira (27), em Brasília, representantes de Institutos de 

Defesa do Consumidor (Procons) de 24 das 27 unidades federativas. "Estamos dando o 

primeiro passo de uma caminhada que será frutífera. As portas desta secretaria estão abertas 

e o diálogo entre nós será permanente, pois estamos buscando eficiência e qualidade no 

atendimento ao consumidor brasileiro”, afirma o secretário Wadih Damous. Além de apresentar 

aos Procons as prioridades da nova gestão da Senacon, o encontro ocorre também para ouvir 

cada representante sobre os desafios do órgão nos estados e colocar a secretaria à 

disposição. O evento é conduzido pelo diretor do Departamento de Proteção e Defesa do 

Consumidor, Ricardo Lovatto Blattes (DPDC/Senacon), com a presença do secretário Nacional 

do Consumidor, Wadih Damous. Fonte: ASCOM MJSP 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Haddad participará com Estados das negociações no STF sobre perdas com ICMS, diz 

Helder Barbalho 
Poder Executivo | 27/01/2023 – 15h18min 

 

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), disse na sexta-feira (27) que o ministro 

da Fazenda, Fernando Haddad, se comprometeu em participar junto aos Estados das 

negociações com o Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a recomposição das perdas 

geradas pela redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Isso 

porque, no ano passado, o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei que limita a 17% o 

ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte público. "Estabeleceu-

se que o Ministério da Fazenda deverá estar junto com o conjunto de governadores que vão 

discutir a recomposição do ICMS, ouvindo no primeiro momento o STF a respeito da 

constitucionalidade de determinadas medidas que fragilizaram as condições fiscais dos 

Estados e da própria União", explicou ele. Helder falou sobre o assunto depois de participar da 

segunda reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os 27 governadores. A conversa 

aconteceu no Palácio do Planalto. Representantes estaduais seguiriam, na sequência, para o 

Itamaraty, onde seria oferecido um almoço, com a presença dos chefes dos três poderes. Fonte: 

Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Compensação a estados por cortes no ICMS pode custar até R$ 36,9 bilhões à União 

Poder Executivo | 27/01/2023 – 15h06min 

 

A compensação aos estados pelos cortes de ICMS (Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços) patrocinados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e pelo Congresso 

às vésperas das eleições de 2022 pode custar à União até R$ 36,9 bilhões, segundo cálculos 

do Tesouro Nacional obtidos pela Folha. O governo federal fez uma série de estimativas do 

valor que seria devido a cada um dos 26 estados e o Distrito Federal e, no cenário menos 

extremo, a fatura ficaria em R$ 13,2 bilhões. As simulações consideram di ferentes cenários e 

foram apresentadas nesta semana a secretários estaduais e membros do governo. O 



 
 
 
pagamento dessas reparações pode ser feito por meio de transferência da União aos estados, 

em vez de abatimento de dívidas. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Estoque de Restos a Pagar cresce 9,3% e chega a R$ 255,2 bilhões em 2023 

Poder Executivo | 27/01/2023 – 14h28min 

 

O estoque de Restos a Pagar (RAP) inscrito para o exercício de 2023 chegou a R$ 

255,2 bilhões, o que representa uma elevação nominal de R$ 21,6 bilhões (9,3%) em relação 

ao exercício de 2022 (R$ 233,6 bilhões). Como proporção das despesas do orçamento no 

exercício, os RAP subiram de 8,0% em 2022 para 8,2% em 2023, atingindo o maior patamar 

desde 2016. Em termos reais, ou seja, com os valores corrigidos pelo Índice de Preços ao 

Consumidor (IPCA), medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 

aumento foi menor, de R$ 9,6 bilhões (3,9%) entre os dois anos. Os números e uma análise de 

sua dinâmica e de seus principais determinantes estão no Relatório de Avaliação dos Rest os a 

Pagar de 2023, publicado na sexta-feira (27/1) pelo Tesouro Nacional. O resultado é explicado 

principalmente pela elevação das inscrições em RAP de despesas do Executivo sujeitas à 

programação financeira (+ R$ 14,2 bilhões), decorrentes da abertura de créditos orçamentários 

adicionais nos últimos dias de 2022; de benefícios previdenciários (+ R$ 6,8 bilhões); e de 

medidas de apoio financeiro a estados e municípios (+ R$ 3,9 bilhões), justificada pela 

inscrição de ações emergenciais destinadas ao setor cultural decorrentes da Lei Complementar 

nº 195/2022. Fonte: ASCOM MF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Superávit de 0,5% do PIB em 2022 é ‘saudável’, diz secretário do Tesouro  

Poder Executivo | 27/01/2023 – 14h16min 

 

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou que o superávit primário de 

R$ 54,1 bilhões, ou 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB), registrado pelo governo central no 

ano passado foi “saudável”. A afirmação foi feita em entrevista coletiva concedida para 

comentar o Resultado do Tesouro Nacional de 2022, divulgado na sexta-feira (27) pelo 

Ministério da Fazenda. Ceron afirmou que as desonerações realizadas no ano passado “não 

foram suficientes para prejudicar o resultado primário” a ponto de transformá-lo em déficit. Ele 

destacou que o resultado primário acumulado dos últimos quatro anos é um déficit de mais de 

10% do PIB, afirmando que o número negativo “tem suas razões, mas não tem paralelo nem 

nos momentos mais críticos dos últimos 30 anos”. O secretário ainda lembrou que, caso o 

encontro de contas do Campo de Marte fosse considerado, o superávit de 2022 ficaria em R$ 

78 bilhões. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Especialistas devem ser ouvidos sobre novo arcabouço fiscal, diz Ceron 

Poder Executivo | 27/01/2023 – 14h16min 

 

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou sexta (27) que as 

discussões na Fazenda sobre o novo arcabouço fiscal envolvem atuação integrada com a 

Secretaria de Política Econômica. Especialistas de fora do governo também serão ouvidos. 

"Temos outras áreas importantes dos ministérios econômicos e não econômicos para fechar 

proposta”, disse, ao comentar o resultado do Tesouro Nacional. “O ministro tem sinalizado 

interesse de debater [com economistas de fora do ministério]; BID e FMI já ofereceram ajuda”. 

A ideia do novo arcabouço, acrescentou Ceron, é construir uma proposta permanente para o 

Estado brasileiro, valorizar o planejamento orçamentário e reduzir "excepcionalidades", como 



 
 
 
os contingenciamentos. "Ninguém discorda que arcabouço é garantir que não haja trajetória 

explosiva da dívida", pontuou, destacando também a importância do "crescimento saudável" da 

despesa. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Equipe econômica de Lula se reúne com banqueiros na próxima terça  

Poder Executivo | 27/01/2023 – 13h43min 

 

Um time de ministros que compõem a equipe econômica de Lula - Fernando Haddad 

(Fazenda), Simone Tebet (Planejamento) e Esther Dweck (Gestão) - desembarca em São 

Paulo na próxima terça-feira (31) para um encontro com o conselho de administração da 

Febraban (Federação Brasileira dos Bancos). É a primeira reunião do ano do comitê, composto 

pelos presidentes das maiores instituições financeiras do País. A expectativa é a de que cada 

um dos ministros possa falar das ações que vão tocar em suas pastas. Além dos três, Aloizio 

Mercadante, presidente do BNDES, e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, estarão 

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

Retorno ao índice 

 

Operações de crédito sobem 14% no Brasil em 2022, diz BC 

Poder Executivo | 27/01/2023 – 11h12min 

 

O estoque das operações de crédito no país chegaram a R$ 5,3 trilhões em 2022. 

Representa alta de 14% no período, segundo o BC (Banco Central). A autoridade monetária 

divulgou o resultado na sexta-feira (27). Eis a íntegra do relatório. Apesar do crescimento das 

operações, em 2021 a alta foi maior, ou seja, houve desaceleração. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Famílias e empresas pagaram juros mais altos em 2022, diz BC 

Poder Executivo | 27/01/2023 – 11h01min 

 

As famílias e as empresas pagaram taxas de juros mais altas em dezembro do ano 

passado, segundo as Estatísticas Monetárias e de Crédito divulgadas sexta (27) pelo Banco 

Central (BC). A taxa média de juros para pessoas físicas no crédito livre chegou a 55,8% ao 

ano, elevação de 10,8 pontos percentuais (p.p.) no ano, com destaque para o aumento em 

crédito pessoal consignado (+5,1 p.p.). Nas contratações com empresas, a taxa livre cresceu 

3,4 ponto percentual ao ano, alcançando 23,1% ao ano. O destaque ficou para as elevações 

em capital de giro de longo prazo (+2,9 p.p.) e desconto de duplicatas e recebíveis (+4 p.p.). 

Com isso, a taxa média de juros das concessões de crédito livre teve alta de 8,2 p.p. nos 

últimos 12 meses e chegou a 42% ao ano em dezembro. No crédito livre, os bancos têm 

autonomia para emprestar o dinheiro captado no mercado e definir as taxas de juros cobradas 

dos clientes. Já o crédito direcionado, que tem regras definidas pelo governo, é destinado 

basicamente aos setores habitacional, rural, de infraestrutura e ao microcrédito. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

"Vamos ter que discutir ICMS" dos combustíveis, diz Lula a governadores 
Poder Executivo | 27/01/2023 – 11h01min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse na sexta-feira (27) em encontro com 

governadores que "a questão do ICMS" é algo que terá que ser discutido entre a União e os 

Estados. A perda de arrecadação causada pela desoneração dos combustíveis promovida no 

último ano do governo Jair Bolsonaro também é pauta prioritária para os governadores de 26 



 
 
 
Estados e do Distrito Federal no encontro de sexta (27) com Lula em Brasília. "A questão do 

ICMS é uma coisa que está na cabeça de vocês desde que foi aprovada pelo Congresso 

Nacional. E é uma coisa que nós vamos ter que discutir", disse Lula ao abrir a reunião. Mais 

cedo, ao chegar ao Palácio do Planalto, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande 

(PSB), estimou em R$ 33,5 bilhões o rombo causado pela lei impulsionada pelo governo 

Bolsonaro e aprovada no ano passado pelo Congresso Nacional. A legislação passou a tratar 

os combustíveis, a eletricidade e o transporte como produtos essenciais, o que limitou a 

incidência do ICMS a cerca de 18% sobre esses produtos, quando alguns Estados cobravam 

mais de 30%. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Dívida Pública Federal atinge R$ 5,9 bilhões em 2022, informa Tesouro Nacional  
Poder Executivo | 26/01/2023 – 23h01min 

 

A dívida pública federal (DPF) subiu 1,37% em dezembro e fechou o ano de 2022 em 

R$ 5,951 trilhões, segundo o Tesouro Nacional. A DPF inclui a dívida interna e externa. A 

Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) subiu 1,48% em dezembro e fechou o ano 

em R$ 5,698 trilhões. Já a Dívida Pública Federal externa (DPFe) ficou 0,89% menor no mês, 

somando R$ 252,45 bilhões ao fim de 2022. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, 

afirmou que, como em 2022, aumentos da receita do governo tendem a mudar a necessidade 

de financiamento ao longo do ano. No Plano Anual de Financiamento (PAF) de 2023, está 

prevista a necessidade de financiamento do governo federal de R$ 1,487 trilhão. Segundo o 

secretário, o PAF segue o “intuito clássico” de buscar o menor custo para a dívida no médio 

prazo, ponderando pelo risco. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Empresas têm 5 dias para regularizar débito do Simples Nacional  

Poder Executivo | 26/01/2023 – 22h02min 

 

Devedores inscritos na dívida ativa da União têm até a 3ª feira (31.jan.2023) para 

parcelar as dívidas referentes ao Simples Nacional. Faltam 5 dias para o fim do período de 

normalização pelo portal Regularize. A previsão consta em edital da Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional. Serão ofertados diversos benefícios para que os microempreendedores 

individuais, microempresas e empresas de pequeno porte regularizem suas dívidas do Simples 

Nacional. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Secretaria do Tesouro Nacional divulga Plano Anual de Financiamento de 2023 

Poder Executivo | 26/01/2023 – 20h39min 

 

O resultado esperado pelo governo federal para 2023 é que o estoque da Dívida 

Pública Federal (DPF) fique entre R$ 6,400 trilhões e R$ 6,800 trilhões (limites mínimos e 

máximos), contra os R$ 5,951 trilhões de 2022. A informação consta do Plano Anual de 

Financiamento (PAF) para 2023, divulgado na quinta-feira (26/1) pela Secretaria do Tesouro 

Nacional. Na ocasião também foram apresentados o Relatório Anual da Dívida (RAD) e o 

Relatório Mensal da Dívida (RMD), ambos de 2022. Sobre a composição da dívida, o objetivo 

apontado no PAF é que, em 2023, os títulos prefixados respondam por 23% a 27%; os índices 

de preços, por 29% a 33%; a taxa flutuante, por 38% a 42%; e o câmbio, 3% a 7%. A estrutura 

de vencimentos, de acordo com a expectativa do governo, tem como limite mínimo 19%, e 

máximo 23% para os títulos vincendos em 12 meses, com 3,8 anos a 4,2 anos para o prazo 

médio. A necessidade líquida de financiamento do governo federal em 2023 anunciada no PAF 



 
 
 
é de R$ 1,487 trilhão. Fonte: ASCOM MF 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Recuperar grau de investimento ‘é uma meta', diz secretário do Tesouro  
Poder Executivo | 26/01/2023 – 16h38min 

 

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou que recuperar grau de 

investimento do país "é uma meta". "Já iniciamos esse processo", destacou, ao dizer que o 

novo arcabouço a ser apresentado pelo Ministério da Fazenda ainda no primeiro semestre tem 

a intenção de dar previsibilidade e segurança para investidores, sinalizando que o país vai 

honrar seus compromissos. "Medidas microeconômicas também são importantíssimas, entre 

elas melhora do arcabouço de PPP (parcerias público-privadas), não só para governo federal, 

mas para entes subnacionais", destacou o secretário, em entrevista coletiva sobre o Plano 

Anual de Financiamento (PAF). De acordo com Ceron, com mais crescimento, PIB potencial, 

previsibilidade, "damos condições para melhoria do ambiente e recuperação do grau de 

investimento". De acordo com o secretário, com a expectativa de haver um avanço na reforma 

tributária e no arcabouço fiscal ainda no primeiro semestre, é esperado que no segundo 

semestre o Tesouro tenha um ambiente mais favorável para melhorar composição da dívida 

pública. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Câmara deve indicar Jhonatan de Jesus ao TCU em 2 de fevereiro 

Poder Legislativo | 27/01/2023 – 15h14min 

 

A Câmara dos Deputados deve escolher o nome que indicará ao TCU (Tribunal de 

Contas da União) antes mesmo do início formal do ano no Legislativo, em 2 de fevereiro. O 

deputado Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR), apoiado pelo presidente da Casa, Arthur Lira 

(PP-AL), é o favorito para vencer a disputa. Aliados do deputado que concorre ao TCU citam 

que ele deve ter de 280 a 310 votos em plenário. Quem tem mais de 257 votos na Câmara não 

pode mais ser superado por nenhum concorrente. Pela regra, vence a disputa pela indicação 

quem tiver mais votos. A ideia seria aproveitar a estrutura armada para a eleição da 

presidência da Câmara, marcada para o dia anterior, 1º de fevereiro. A votação que deve 

reeleger Lira será feita em urnas eletrônicas para aprovar não só o nome do presidente, mas 

como o de 2 vices-presidentes, 4 secretários e seus respectivos suplentes. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PL articula abrir voto na eleição do Senado para sinalizar força de Marinho 

Poder Legislativo | 27/01/2023 – 14h52min 

 

Senadores do PL planejam tornar seus votos públicos na próxima quarta-feira (1º), 

quando a Casa elege seu próximo presidente. De acordo com o líder da legenda, Carlos 

Portinho (RJ) a ideia é mostrar unidade da segunda maior bancada e sinalizar força da 

candidatura de Rogério Marinho (PL). Há quem defenda, ainda, que outros senadores sejam 

pressionados a abrir seus votos, como Mecias de Jesus (Republicanos -RR). Ele vinha 

sinalizando que prefere reeditar o apoio à reeleição do atual presidente, Rodrigo Pachec o 

(PSD-MG), como uma forma também de garantir votos do PT ao filho, o deputado federal 

Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR), candidato a ministro do TCU (Tribunal de Contas da 

União). Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 



 
 
 

 

PT diz que 80% do partido apoia candidato do Republicanos ao TCU 
Poder Legislativo | 27/01/2023 – 14h 

 

A candidatura de Jhonatan de Jesus (Republicanos) à vaga de ministro do TCU 

(Tribunal de Contas da União) já tem adesão de 80% da bancada do PT na Câmara dos 

Deputados, em um gesto para atrair a legenda do parlamentar ao governo de Luiz Inácio Lula 

da Silva. Segundo petistas, já haveria em torno de 60 deputados dispostos a votar em 

Jhonatan na próxima quinta-feira (2), quando deve ocorrer a eleição para o TCU — um dia 

após a votação para a Mesa Diretora da Câmara na qual o atual presidente, Arthur Lira (PP-

AL), deve se reeleger. Na próxima legislatura, o PT terá 68 deputados. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Valdemar lança Michelle Bolsonaro à Presidência como opção a Jair 

Poder Legislativo | 27/01/2023 – 13h59min 

 

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou à CNN na sexta-feira (27) que a 

Michelle Bolsonaro será uma opção ao partido caso o ex-presidente Jair Bolsonaro não seja 

candidato à Presidência em 2026, data das próximas eleições. Valdemar lembrou da 

participação de Michelle Bolsonaro no lançamento da candidatura do ex-presidente à reeleição, 

em 24 de julho do ano passado, no Rio de Janeiro, quando a então primeira-dama discursou. 

“Se Bolsonaro não for candidato, nós temos a Michelle. No lançamento do Bols onaro no 

Maracanã [ginásio Maracanãzinho], ela se revelou. Se ele for candidato, será um fortíssimo 

candidato. Se ele não for candidato, será mais forte ainda, porque esse movimento de direita 

veio para ficar”, disse Valdemar à CNN. Fonte: CNN Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Jantar de Arthur Lira para costurar reeleição reúne Eduardo Bolsonaro, Salles, Boulos, 

Érika Hilton e Rosângela Moro 
Poder Legislativo | 27/01/2023 – 13h02min 

 

Um jantar organizado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), com a bancada 

paulista, na noite de quinta-feira (26), reuniu parlamentares da extrema-direita à esquerda, 

além de ministros do governo Lula. Lira é candidato à reeleição e busca uma vitória expressiva 

para demonstrar poder. As eleições serão realizadas na quarta-feira (1), e Lira costura a 

formação de uma chapa única, incluindo PT e PL. O jantar foi organizado com o pretexto de 

iniciar o diálogo com os parlamentares paulistas, mas, segundo os presentes, se converteu em 

um ato de apoio à candidatura do alagoano. O encontro ocorreu na residência oficial da 

Presidência da Câmara. Estavam, no mesmo salão, Eduardo Bolsonaro, Ricardo Salles e 

Mário Frias, todos da chamada ala ideológica do PL, e deputados do PSOL, como Guilherme 

Boulos e Érika Hilton. Os dois campos vão protagonizar os embates mais acirrados na 

legislatura que se inicia em fevereiro. Apesar disso, interlocutores que estavam no encontro 

dizem que não houve animosidades. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PSD acerta filiação de Mara e Eliziane e se torna maior bancada do Senado 
Poder Legislativo | 27/01/2023 – 11h27min 

 

O PSD acertou a filiação das senadoras Eliziane Gama (Cidadania-MA) e Mara Gabrilli 

(PSDB-SP), e com isso chegará à eleição para o comando da Casa, em 1 de fevereiro, com 

uma bancada de 15 parlamentares. A expectativa é que ambas formalizem sua entrada na 

legenda presidida por Gilberto Kassab até este sábado (28). A filiação de Mara foi antecipada 



 
 
 
pela Folha. Com isso, o PSD se consolida com a maior bancada do Senado, o que é visto 

como um impulso para a reeleição do presidente Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O PL, que 

lançou Rogério Marinho (RN), tem 13. A legenda começará a próxima legislatura com 16 

senadores. Isso porque Jussara Lima (PI), suplente de Wellington Dias (PT), assumirá em 2 de 

fevereiro, com o retorno do titular do mandato para o Ministério do Desenvolvimento Social. 
Fonte: Folha de S. Paulo 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Eleição na Câmara: partidos que apoiam Lira articulam bloco único, com PT e PL 
Poder Legislativo | 27/01/2023 – 04h 

 

A aliança parlamentar formada por Arthur Lira (PP-AL) é tão hegemônica que tem 

potencial de unir dois partidos que estiveram em lados opostos na eleição presidencial de 

2022. Legendas que apoiam a reeleição do presidente da Câmara articulam a formação de um 

bloco único, que reunirá o PT, do presidente Lula, e o PL, do ex -presidente Jair Bolsonaro. 

Outros partidos também devem integrar o bloco, como União Brasil, PP, PSD, MDB e 

Republicanos. A ideia é a construção de um acordo para a distribuição dos cargos da Mesa 

Diretora e das presidências das comissões da Casa. O tamanho das bancadas é levado em 

conta para a definição das vagas. Regimentalmente, os maiores blocos ou partidos têm 

preferência na escolha dos cargos e dos comandos das comissões. As decisões também 

passam por negociações entre os partidos. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Governo Lula conta com STF e Congresso para mudar Lei das Estatais 

Poder Executivo | 26/01/2023 – 23h15min 

 

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se debruça sobre duas alternativas para 

mudar a Lei das Estatais e, com isso, abrir caminho para a nomeação de políticos para cargos 

nos conselhos e na diretoria de empresas públicas. As saídas passam pelo Congresso 

Nacional e pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Sancionada em 2016 pelo então presidente 

interino Michel Temer (MDB), a Lei de Responsabilidade das Estatais (13.303/2016) tem como 

objetivo fortalecer a governança das estatais, blindando-as contra ingerência política. Foi 

aprovada em resposta a uma série de investigações que apontaram uso político das empresas 

em administrações anteriores. Para especialistas em governança, enfraquecer a lei pode 

dificultar o combate à corrupção. A atual alternativa de mudança da lei via STF pode ser um 

atalho na discussão. Atualmente, o governo aguarda a resposta da corte sobre uma ação de 

inconstitucionalidade apresentada há menos de um mês pelo PC do B —aliado histórico do 

PT— questionando a Lei das Estatais. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Tucanos de SP reclamam de nova configuração da direção do partido 
Poder Legislativo | 26/01/2023 – 22h30min 

 

Tucanos de São Paulo se dizem incomodados com a maneira como a nova direção 

nacional do partido, com Eduardo Leite à frente, está sendo composta. O governador do Rio 

Grande do Sul deve assumir a presidência do partido na semana que vem, e indicar uma 

Executiva Nacional provisória. Devem perder lugar os prefeitos de Ribeirão Preto, Duarte 

Nogueira, e de São Bernardo, Orlando Morando, além da deputada federal Bruna Furlan e do 

tesoureiro César Gontijo. Também há insatisfação com a ausência do ex-governador de São 

Paulo Rodrigo Garcia. O paulista mais graduado na Executiva deve ser o prefeito de Santo 

André, Paulo Serra, mas que não representa o grupo que controla o diretório estadual. Fonte: 

Folha de S. Paulo 



 
 
 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Governadores vão cobrar de Lula a compensação por perdas com ICMS 

Poder Executivo | 26/01/2023 – 22h02min 

 

Os governadores dos 26 estados e do Distrito Federal terão uma nova reunião com o 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva na sexta-feira (27), no Palácio do Planalto. No início do 

mês, eles vieram em peso a Brasília, mas para prestar solidariedade e condenar os atos 

golpistas que destruíram os prédios dos Três Poderes. Agora, o encontro é de trabalho e havia 

sido solicitado pelo próprio presidente da República, como forma de relançar o pacto federativo 

no novo mandato. Na tarde de quinta-feira (26), em evento preparatório, o Fórum de 

Governadores se reuniu em um hotel da capital federal para definir as demandas que levarão 

ao governo federal. O principal assunto deve ser a perda de arrecadação com a redução das 

alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), um tributo estadual, 

sobre combustíveis e outros serviços essenciais. Fonte: Agência Brasil  
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Centrão já planeja espaço para Lira no governo após reeleição 
Poder Legislativo| 26/01/2023 – 20h22min 

 

Prestes a ser reconduzido para mais 2 anos na presidência da Câmara, Arthur Lira 

(PP-AL) planeja cruzar os braços para pautas do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no 

dia seguinte à eleição para o comando da Casa. Lira não criará problemas com o PT até 4ª 

feira (1º.fev.2023). A partir daí, apurou o Poder360, quer deixar o partido de Lula sentir na pele 

as dificuldades de formar uma maioria governista sem seu engajamento direto. Não haverá ato 

hostil contra o Palácio do Planalto. Lira tem, inclusive, demonstrado proximidade com Lula e o 

PT em encontros recentes, tanto oficiais quanto reservados. De braços cruzados, a intenção de 

Lira é mostrar ao Planalto que precisará ceder espaço a uma indicação de seu grupo político 

na Esplanada dos Ministérios para garantir votos do Centrão. Se o plano vingar, será o 

embarque oficial do deputado no governo Lula. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Davi Alcolumbre deve presidir CCJ por mais dois anos 

Poder Legislativo | 26/01/2023 – 18h21min 

 

O senador Davi Alcolumbre (União-AP) deve presidir novamente a CCJ (Comissão de 

Constituição e Justiça), o colegiado mais importante do Senado. Alcolumbre se firmou como 

um dos principais aliados do presidente Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e tem participado 

ativamente das articulações por sua reeleição. Interlocutores de Pacheco, no entanto, afirmam 

que o senador pelo Amapá não fará do posto um cavalo de batalha e pode ceder, caso seja 

necessário compor com outras legendas. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PT estuda pedir a Pacheco 1ª vice-presidência do Senado 

Poder Legislativo | 26/01/2023 – 16h56min 

 

A reunião da bancada do PT no Senado na 5ª feira (26.jan.2023) terminou sem 

consenso sobre o espaço que o partido reivindicará na Mesa Diretora se Rodrigo Pacheco 

(PSD-MG) for reeleito presidente da Casa. Parte dos petistas defende indicar a Pacheco o 

nome de Humberto Costa (PE) para a 1ª vice-presidência. Mas o mineiro já prometeu o posto 

ao MDB, que quer a recondução de Veneziano Vital do Rêgo (PB). No arranjo feito pelo núcleo 



 
 
 
duro de Pacheco, o PT ficará com a 1ª secretaria –uma espécie de “prefeitura” do Senado, com 

palavra final sobre orçamento, contratos e nomeações para cargos comissionados. Fonte: Poder 

360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

RELAÇÕES EXTERIORES 

 

Chanceler brasileiro reforça compromisso com fortalecimento da OMC 

Poder Executivo | 27/01/2023 – 15h30min 

 

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou sexta (27), por telefone, 

com a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala. Entre 

outros assuntos, eles trataram da proposta brasileira de reuniões anuais da OMC.  Segundo o 

Itamaraty, a medida visa a “aprimorar a capacidade da organização de responder a crises e a 

ampliar o engajamento dos membros, contribuindo para o processo de reforma e 

revigoramento da organização”. Vieira também reafirmou o compromisso do Bras il com o 

fortalecimento e a modernização do Sistema Multilateral de Comércio e da OMC e assegurou o 

comprometimento do governo brasileiro com a ratificação do Acordo sobre Subsídios à Pesca, 

que estabelece novas regras comerciais para o setor. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

No âmbito da agenda presidencial na Argentina, ApexBrasil realiza evento com 

empresários dos dois países 

Poder Executivo | 27/01/2023  

 

Em visita à Argentina e Uruguai, o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, 

cumpriu agendas bilaterais em sua primeira missão internacional, além da participação na 

Cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC). Um dos 

membros da comitiva oficial foi o Presidente da Agência Brasileira de Promoção de 

Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana. A Agência liderou a agenda 

empresarial com representantes dos dois países de mais de 20 setores. A programação 

organizada pela ApexBrasil incluiu um evento de relacionamento, na segunda-feira, 23 de 

janeiro, com a presença de empresários brasileiros e argentinos, além de autoridades e 

membros do Governo Federal, como o Secretário Executivo e a Secretária de Comércio 

Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Marcio Elias 

Rosa e Tatiana Prazeres,  e o Diretor do Departamento de Promoção Comercial e 

Investimentos do Ministério das Relações Exteriores (MRE), Embaixador Alex Giacomelli. Da 

Apex, ainda participaram a diretora de Negócios da Agência, Ana Paula Repezza, e o General 

Manager do Escritório da Agência para América do Sul, Marcello Martins. Fonte: Apex-Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

SAÚDE 

 

Ana Estela Haddad é nomeada para secretaria de  Saúde Digital 
Poder Executivo | 27/01/2023 – 12h22min 

 

Ana Estela Haddad foi nomeada para secretaria de informação e Saúde Digital, 

vinculado a pasta comandada por Nísia Trindade. Ela é casada com o ministro da Fazenda, 

Fernando Haddad. O órgão que será comandado por Ana Estela é responsável pela 

telessaúde e o sistema de informática do SUS (Sistema Único de Saúde). A nomeação foi 

publicada em edição extra do Diário Oficial da União na sexta-feira (26). Eis a íntegra do 

documento. Ana Estela, 56 anos, é doutora em odontologia e professora titular de 



 
 
 
odontopediatria na USP (Universidade de São Paulo). Foi assessora dos ministérios da 

Educação e da Saúde nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e, como 1ª dama durante 

a gestão de Haddad à frente da prefeitura de São Paulo, foi coordenadora do programa São 

Paulo Carinhosa. Em entrevista ao Poder360 em 2022, Ana Estela afirmou que desistiu de 

concorrer a cargo eletivo em 2022 para priorizar sua carreira profissional e acadêmica, além da 

vida familiar. Ele foi cotada para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

‘Comunidades’ do WhatsApp colocam em risco combate a desinformação, dizem 

especialistas 
Mercado | 27/01/2023 – 13h58min 

 

O WhatsApp lançou no Brasil na quinta-feira, 26, a ferramenta Comunidades, que 

permite que usuários possam agregar grupos de mesmo tema sob uma mesma aba. Com 

quase um ano de atraso — a ferramenta foi disponibilizada globalmente em novembro do ano 

passado — o recurso gera preocupação em especialistas, principalmente pela capacidade de 

comunicação massiva com até 5 mil pessoas ao mesmo tempo. Para Bruna Santos, integrante 

do coletivo Coalizão na Rede, a ferramenta é um passo atrás na atuação do app no Brasil , que 

implementou medidas de controle de compartilhamento após as eleições presidenciais de 

2018. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Mais de 142 milhões de brasileiros já utilizam o GOV.BR 

Poder Executivo | 27/01/2023 – 10h34min 

 

A plataforma de relacionamento do governo brasileiro com os cidadãos, o GOV.BR, já 

conta com mais de 142 milhões de usuários cadastrados. Com apenas um clique, os brasileiros 

têm acesso a informações essenciais para o exercício da cidadania e serviços imprescindíveis 

chegam de forma mais fácil, ágil e cômoda, como carteiras digitais de trânsito e de trabalho, 

Seguro Desemprego, Abono Salarial, entre outros 4,8 mil serviços públicos presentes na 

plataforma. O GOV.BR unificou os canais digitais do governo federal em um ambiente 

acessível 24 horas por dia, sete dias por semana, pelo smartphone, tablet ou computador por 

meio de um único login. Ao digitar o CPF e sua senha, o usuário acessa não só os serviços 

federais, mas também serviços de 25 estados e 162 municípios que também aderiram ao 

GOV.BR. Fonte: ASCOM MGI 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Uber, Google e outras empresas apostam em blogs para atrair novos funcionários 

Mercado | 27/01/2023 – 10h 

 

Em 2021, Cristian Velázquez ajudou a Uber a resolver uma importante questão de 

software. Primeiro, ele e os seus colegas de equipe diagnosticaram uma falha de 

processamento de dados que poderia ter impedido o app de funcionar corretamente. Depois, 

desenvolveram uma forma de limpar memórias de forma mais eficiente, o que permite que a 

empresa economize tempo e dinheiro. Essa é a versão resumida, pelo menos. O público pode 

ler um relato mais detalhado do projeto de Velázquez no blog de engenharia da Uber, em um 

post intitulado "como poupamos 70.000 ‘cores’ em 30 serviços críticos para a missão". Mas é 

bom estar ciente de que a leitura será mais fácil se você souber o que significa jargão como 

Go, CPUs e coleta de lixo. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 
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Plataformas Digitais: procuradora do Cade defende ‘convergência’  
Poder Executivo | 27/01/2023  

 

A chefe da Procuradoria Federal Especializada junto ao Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica (Cade), Juliana Domingues, comentou na sexta-feira, 27, a importância da 

“convergência” entre órgãos que dividem competências sobre o mesmo tema público. A fala 

ocorreu durante o evento Legal Innovation: Data Protection Day, realizado pelo grupo Peck 

Advogados, ao ser questionada sobre a iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública 

(MJSP) de propor uma Medida Provisória que trata de crimes na internet, afetando plataformas 

digitais. Domingues exemplificou que instituições como o Cade, Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados (ANPD) e Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), muitas vezes 

atuam, cada um em sua competência, em questões relacionadas à fiscalização do mercado, o 

que “nos leva a compreender que nós estamos falando de uma transversalidade regulatória”. 

“Nós estamos pegando os fenômenos jurídicos que nós temos a incidência de várias 

legislações e os olhares diferenciados de várias autoridades. E o que é importante: nós termos 

o mínimo de convergência, diálogo e ter a construção de pautas conjuntas”, afirmou a 

procuradora. Fonte: Tele Síntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Secretaria de Políticas Digitais quer proteger a democracia  
Poder Executivo | 27/01/2023  

 

Para Estela Aranha, que foi nomeada para coordenar a parte de direitos digitais no 

Ministério da Justiça, existe um cenário de fragilização de direitos. A especialista lembrou que 

na época da discussão acerca do Marco Civil da Internet houve um longo debate e se decidiu 

pela opção de não regulação. “Não foi [uma decisão] errada; foi a que o mundo inteiro tomou 

que era ter ausência de regulação para não interferir no desenvolvimento de tecnologia. Hoje 

percebemos que este modelo fracassou e há países trabalhando no sentido de regulação das 

redes sociais”, ponderou. Segundo ela, a proposta de regulação das plataformas de redes 

sociais, quando finalizada, será encaminhada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Ter o 

olhar de que temos internet livre é uma visão naive. A internet é formada por monopólio 

estrutural e contrato de adesão”, disse a advogada. Fonte: Abranet 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Agência Espacial Europeia anuncia expansão de Hub 5G/6G para aprimorar conexão via 

satélite 

Mercado | 27/01/2023  

 

A Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) anunciou um projeto de 

expansão do Hub 5G/6G com o objetivo de ampliar o alcance das tecnologias de comunicação 

via satélite e se aproximar de colaboradores da indústria. Em comunicado divulgado na quinta-

feira, 26, a agência informou que selecionou a empresa de tecnologia da informação CGI para 

liderar o projeto, que conta com o apoio da Agência Espacial do Reino Unido O projeto também 

inclui as operadoras de satélite Eutelsat e OneWeb, além da Vodafone, gigante de rede móvel 

britânica. Inaugurado em fevereiro de 2022, o Hub 5G/6G fica localizado no Centro Europeu de 

Aplicações Espaciais e Telecomunicações (ECSAT), no campus Harwell, no Reino Unido. Fonte: 

Tele Síntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Privacidade de dados: mercado debate regulação das redes sociais e desintoxicação 



 
 
 

dos algoritmos 

Mercado | 27/01/2023  

 

A regulação das plataformas de redes sociais se mostra necessária , conforme ficou 

claro em painel no Privacy Day Summit, evento promovido pela ESPM, escola de negócios, e a 

Data Privacy Brasil, em comemoração ao Dia Internacional da Proteção de Dados, 

comemorado no dia 28 de janeiro. Para Estela Aranha, que foi nomeada para coordenar a 

parte de direitos digitais no Ministério da Justiça, existe um cenário de fragilização de direitos. 

A especialista lembrou que na época da discussão acerca do Marco Civil da Internet houve um 

longo debate e se decidiu pela opção de não regulação. “Não foi [uma decisão] errada; foi a 

que o mundo inteiro tomou que era ter ausência de regulação para não interferir no 

desenvolvimento de tecnologia. Hoje percebemos que este modelo fracassou e há países 

trabalhando no sentido de regulação das redes sociais”, ponderou. Segundo ela, a proposta de 

regulação das plataformas de redes sociais, quando finalizada, será encaminhada ao 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Ter o olhar de que temos internet livre é uma visão naive. 

A internet é formada por monopólio estrutural e contrato de adesão”, disse a advogada. Fonte: 

Abranet 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministro e Governadora do RN discutem ações para o estado 
Poder Executivo | 26/01/2023 – 15h51min 

 

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, e a governadora do Rio Grande do 

Norte, Fátima Bezerra, se reuniram na quinta-feira (26), em Brasília, para discutir ações que 

levem conectividade e que atraiam investimento para o estado. Entre as ações debatidas 

estavam a continuidade da Infovia Potiguar e a instalação de um Hub dos Correios na região. A 

Infovia Potiguar já está na segunda fase e até então não contava com a participação do 

governo estadual na estruturação do projeto. A iniciativa já atingiu 70% da execução e uma 

terceira etapa já está em planejamento para levar conexão para o interior. O projeto é 

composto por uma infraestrutura de rede que vai interligar municípios com fibra ótica, 

garantindo internet de qualidade, alta velocidade e gratuita para instituições de ensino. 

“Queremos retomar a parceria com o governo estadual para atender as demandas que já estão 

mapeadas pela gestão local e incluir digitalmente a população que mais precisa”, disse o 

ministro. Em relação ao Hub dos Correios, que visa a implantação do Centro de Distribuição de 

Encomendas para as regiões Norte e Nordeste, Juscelino Filho ressaltou que a empresa 

pública já iniciou os estudos sobre a ação. “Os levantamentos já foram solicitados e estamos 

otimistas de concretizarmos este projeto para o Rio Grande do Norte”, comentou. Fonte: ASCOM MC 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Fraudes cibernéticas por roubo de identidade digital devem aumentar em 2023, segundo 

a iProov 

Mercado | 26/01/2023  

 

O ano de 2022 foi mais um de mudança sísmica na verificação de identidade digital. Os 

ataques cibernéticos continuaram a evoluir dramaticamente. A demanda do consumidor por 

maior proteção online contra roubo de identidade e outros crimes cibernéticos aumentou 

exponencialmente, e organizações dos setores público e privado em todo o mundo aceleraram 

significativamente os programas de verificação de identidade destinados a aumentar a 

confiança online e permitir que os consumidores provem quem dizem ser com segurança, mas 

com facilidade. Em 2023, a verificação de identidade digital deve avançar em um ritmo ainda 

mais rápido, impulsionada pela inovação e regulamentação em finanças, governo, viagens e 

muitos outros setores. Para dar uma ideia do que está por vir em autenticação biométrica, 



 
 
 
fraude de identidade sintética, falsificações profundas, credenciais verificáveis e muito mais, a 

iProov – líder mundial em autenticação biométrica facial online – apresenta dez tendências que 

devem permear o setor de identificação este ano. Fonte: TI Inside 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

BIOTIC lança projeto para digitalizar micro e pequenas empresas 

Poder Executivo | 26/01/2023  

 

Na quinta-feira (26), às 18h, será o lançamento oficial das atividades do Hub da 

Indústria do Distrito Federal/DF, no SebraeLab - Parque Tecnológico de Brasília (BIOTIC). O 

projeto piloto foi um dos selecionados do 2º Edital do concurso Digital.BR, organizado pela 

Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) para as regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste. O Hub Indústria do Distrito Federal/DF foi idealizado para resolver o problema 

da baixa maturidade digital das micro e pequenas indústrias (MPEs) do DF e prevê a 

estruturação de um ambiente físico e digital para estimular e criar interações e conexões entre 

os atores do ecossistema de inovação (indústrias, entidades governamentais e academia). O 

Hub promoverá workshops, palestras e seminários sobre transformação digital; além de 

mentorias, rodadas de negócios para as empresas participantes. Fonte: ABDI 
Leia mais 
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TRABALHISTA 

 

Se tiver espaço, haverá aumento, diz Marinho sobre salário mínimo 
Poder Executivo | 27/01/2023 – 15h08min 

 

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que um aumento no salário mínimo não 

é previsto para este ano. Porém, se os resultados econômicos forem satisfatórios, o valor de 

base salarial deve ser reajustado, segundo o ministro. “Se tiver espaço, haverá alteração. Não 

tem espaço? Vai manter R$ 1.302. Se o espaço que tem der para pagar R$ 1.315, vamos 

nesse valor. Conseguiu mais? Sobe para 1.320”, disse ao portal de notícias UOL, em entrevista 

publicada na sexta-feira (27). Marinho disse que a prioridade do governo é definir uma política 

de valorização do salário mínimo para 2024. No entanto, o ministro anunciou que se um 

aumento for realizado neste ano é previsto para 1º de maio, dia do trabalhador. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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Cerca de 40% das negociações salariais não cobriram a inflação em 2022 

Mercado | 27/01/2023 – 12h57min 

 

Os reajustes salariais que ficaram abaixo da inflação, medida pelo Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor (INPC), diminuíram entre 2021 e 2022, aponta balanço anual do 

Salariômetro, pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). No ano 

passado, 40,6% dos reajustes não recompuseram as perdas salariais pela alta de preços. Já 

em 2021, essa proporção era de 49,7%. Foram feitas 32.319 negociações em 2022, com valor 

mediano de reajuste de 10,5%. No ano anterior, foram 27.759 negociações, com valor mediano 

de 7,08%. O piso salarial no ano passado ficou em R$ 1.481, ante R$ 1.352 em 2021. Os 

dados mostram ainda uma redução generalizada da presença e dos valores dos benefícios e 

complementos salariais. O adicional noturno aparece em 11.409 dos mais de 32 mil acordos 

assinados em 2022. O adicional de sobreaviso está em 880 e o de hora extra, pouco mais de 

16 mil. Em dezembro, o índice médio dos reajustes negociados em dezembro ficou em 6,5%. 

Os reajustes acima do INPC seguem predominando, com 74,6% do total. Para a prévia de 

janeiro, a estimativa é que 82,4% das negociações estabeleçam acordos acima da inflação. O 



 
 
 
piso médio no mês ficou em R$ 1.524. Fonte: Agência Brasil 

Leia mais 
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