
 
 
 

 

 

DESTAQUES 

Seminário de Políticas, dia 15, debate agenda setorial no novo governo 

Lira defende aprovação da reforma tributária e colegiado com Estados 

Indústria conectada: pesquisa analisará impactos do 5G no chão de fábrica 

UE não reabrirá acordo com Mercosul, mas trabalha em texto adicional 

Alckmin defende simplificação tributária para reduzir custos 

Micro e pequenas empresas têm até terça-feira para aderir ao Simples 

Copom inicia primeira reunião do ano avaliando manutenção da Selic 

REFORMA TRIBUTÁRIA 

Haddad diz que Congresso deve voltar a abraçar reforma tributária 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Presidente assina decreto que cria o Conselho de Participação Social 

Lula publica decreto sobre ajuste na estrutura de Ministério das Cidades e de Minas e 

Energia 

Lula derruba 18 indicações de Bolsonaro para cargos no governo e em embaixadas 

Lula deve indicar Paulo Câmara para a presidência do Banco do Nordeste 

CONSUMIDOR 

Senacon capacita consumidores e empresas sobre tratamento de dados pessoais 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

Alckmin questiona juros altos na véspera do Copom e pede custo de capital mais barato 

Haddad destaca importância das reformas para o crescimento econômico 

 

Edição 017/2023 

Nota Informativa 



 
 
 

Lula diz que defende 'seriedade fiscal', mas quer 'seriedade social' 

‘Questão do crédito entrou na ordem do dia’, diz Haddad após reunião na Febraban 

FMI prevê alta de 1,2% no PIB brasileiro em 2023 e de 1,5% em 2024 

Relatório do BID recomenda baixar dívida pública para estimular crescimento econômico 

Haddad fala em “desengavetar” iniciativas do Banco Central 

Novo arcabouço e reforma tributária deixarão claro plano "consistente, sólido e crível", afirma 

secretário 

Receita defende mudanças em ‘voto de qualidade’ no Carf a favor da União 

EDUCAÇÃO 

Programa Futuras Cientistas democratiza o acesso ao conhecimento, diz ministra 

JUDICIÁRIO 

Justiça Federal atende contribuintes e manda Carf retirar processos de pauta 

POLÍTICA 

Base de Lula se divide e entra em disputa por principais comissões no Senado 

Simone diz que, sem Pacheco no Senado, 'não dá para falar em baixar juros' 

PT escolhe Rui Falcão para comandar CCJ no primeiro ano do governo Lula 

Alcolumbre articula reeleição de Pacheco de olho no comando do Senado em 2025 

Jaques Wagner diz que parlamentares querem acelerar indicações no governo às vésperas 

da eleição do Congresso: ‘Sempre terá pedido’ 

Preocupada com votos no Senado, equipe de Lula chama aliados para garantir vitória de 

Pacheco 

Senado terá que definir novos membros e presidentes para comissões permanentes 

Candidato a presidente do Senado, Marinho diz que se eleito não vai 'obstruir' projetos de 

Lula 

RELAÇÕES EXTERIORES 

Maiores economias da AL encolhem no final de 2022, diz Deutsche 

SAÚDE 

OMS decide manter covid-19 como emergência global em saúde pública 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

Inteligência artificial chega ao desenvolvimento de games e gera temor de cortes 

Gartner prevê que gastos mundiais com TI crescerão 2,4% e chegarão a US$ 4,5 trilhões em 



 
 
 

2023 

Claro leva 5G+ para 38 cidades 

Governo adverte para atualização urgente do servidor Microsoft Exchange 

Detran do Rio de Janeiro vai emitir nova identidade 

TRABALHISTA 

MDHC promoverá os direitos humanos nas instituições empresariais 

 

 

DESTAQUES 

 

Seminário de Políticas, dia 15, debate agenda setorial no novo governo 

Mercado | 30/01/2023 – 22h43min 

 

No próximo dia 15 de fevereiro acontece, em Brasília, o Seminário Políticas de 

(Tele)Comunicações, organizado anualmente pela TELETIME em parceria com o Centro de 

Políticas, Direito, Economia e Tecnologias de Comunicação da Universidade de Brasília 

(CCOM/UnB). O evento deste ano tem presença confirmada de representantes do novo 

governo, assim como de reguladores do setor, que discutem a agenda política e regulatória dos 

temas ligados às comunicações. O Ministro das Comunicações, Juscelino Filho; o presidente 

da Anatel, Carlos Baigorri; e o presidente da Ancine, Alex Braga, já confirmaram presença. 

Também participam do evento o secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação 

Social da Presidência da República, João Brant; e o secretário de radiodifusão do MCom, 

Wilson Wellisch; além do conselheiro Arthur Coimbra, da Anatel. Também participa do evento 

Maria Buzdugan, conselheira chefe do Setor de Políticas da União Europeia para Economia, 

Indústria e Transformação Digital. O evento ainda terá a participação de representantes de 

algumas das principais entidades setoriais, academia, representantes da sociedade civil não-

empresarial, além de empresas de telecomunicações, radiodifusão e Internet. Fonte: Teletime 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lira defende aprovação da reforma tributária e colegiado com Estados 

Poder Legislativo | 31/01/2023 – 05h01min 

 

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), tem defendido, em reuniões com 

parlamentares, que a aprovação da reforma tributária será uma das prioridades de sua gestão 

caso seja reconduzido ao principal posto da Mesa Diretora da Casa. Em um gesto a Estados e 

municípios, Lira tem indicado que criará uma ferramenta para entender as demandas locais. 

Também tem demonstrado disposição em esgotar o diálogo sobre propostas polêmicas para 

evitar que aprovações feitas no Poder Legislativo sejam encaminhadas para o Poder Judiciário. 

Segundo apurou o Valor, as sinalizações foram feitas ao longo das reuniões que fez com 

bancadas estaduais durante a breve campanha pela recondução ao comando da Câmara. 

Parlamentares que participaram dos encontros destacaram que, apesar de evitar dar detalhes 

sobre a tramitação, Lira reforçou sua disposição em apreciar o tema ainda neste ano. A 

posição mostra um alinhamento do chefe do Legislativo com o ministro da Fazenda, Fernando 

Haddad (PT), que indicou que o avanço da matéria deve ocorrer em 2023, se possível no 

primeiro semestre. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Indústria conectada: pesquisa analisará impactos do 5G no chão de fábrica 



 
 
 

Mercado | 31/01/2023 

 

Uma aliança entre Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial), 

três grandes empresas do setor de telecomunicações, duas startups e três centros de pesquisa 

brasileiros busca respostas para aplicação de 5G em larga escala no chão de fábrica. 

Empresas e academia trabalharão no desenvolvimento de software, hardware e componentes 

de conectividade para construção de uma plataforma em que serão validadas as aplicações 

industriais. Chamado Conectividade 5G e EDGE Computing para Transformação Digital na 

Indústria 4.0 (EDGE5G), o projeto será desenvolvido no modelo Basic Funding Alliance (BFA), 

uma das ferramentas da Embrapii de fomento à pesquisa experimental. O contrato foi firmado 

no último dia 18 de janeiro e os trabalhos serão desenvolvidos até janeiro de 2026, com 

investimento previsto de R$ 9 milhões da Embrapii e R$ 900 mil dos parceiros que compõem a 

aliança. A pesquisa vai criar aplicações suportadas pelo 5G, que serão testadas em uma rede 

privativa real, como um testbed de demonstração de Indústria 4.0. Os resultados do projeto 

abrangem desenvolvimentos em Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês), inteligência 

artificial (IA), computação de borda, realidade aumentada e segurança de dados destinados a 

trazer ganhos de produtividade para a indústria, em diversas aplicações. Fonte: EMBRAPII 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

UE não reabrirá acordo com Mercosul, mas trabalha em texto adicional 

Mercado | 31/01/2023 – 14h51min 

 

A fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na segunda-feira (30) de que 

"alguma coisa precisa ser mudada" no acordo entre Mercosul e União Europeia surpreendeu a 

Comissão Europeia em Bruxelas. O acordo, que teve sua negociação concluída em 2019, não 

pode ter o seu texto mudado. Um instrumento adicional, no entanto, está sendo discutido entre 

os países europeus da união. Lula falou sobre a mudança após reunião com o primeiro-

ministro da Alemanha, Olaf Scholz, no Palácio do Planalto, em Brasília. "Vamos trabalhar de 

forma muito dura para concretizar esse acordo [entre União Europeia e Mercosul], mas alguma 

coisa precisa ser mudada, não pode ser tal como está", disse o brasileiro. "Vamos fechar esse 

acordo, se tudo der certo, até o fim desse semestre", concluiu. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Alckmin defende simplificação tributária para reduzir custos 

Poder Executivo | 31/01/2023 – 14h07min 

 

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), defendeu na terça-feira (31) 

uma simplificação tributária para reduzir custos. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, 

Comércio e Serviços também falou sobre a falta de profissionais de TI (Tecnologia da 

Informação). Segundo ele, faltam 400 mil trabalhadores na área. “É preciso agir para construir 

capital mais barato, desburocratização, digitalização, acordos internacionais para crescer mais, 

criar mais empregos, logística. Tudo para reduzir custos e melhorar a competitividade”, disse. 
Fonte: Poder 360 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Micro e pequenas empresas têm até terça-feira para aderir ao Simples 

Poder Executivo | 31/01/2023 – 13h43min 

 

As micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais (MEI) têm até 

terça-feira (31) para pedir a inclusão ou reinclusão no Simples Nacional –regime especial de 

tributação para os negócios de pequeno porte. Diferentemente dos últimos anos, não haverá 

prorrogação para a regularização de pendências. O pequeno negócio precisa quitar ou 



 
 
 
renegociar as dívidas até terça-feira para não ser excluído do programa. Até a última sexta-

feira (27), 348.077 micro e pequenas empresas haviam pedido a adesão ao Simples Nacional. 

Desse total, 97.572 foram aprovadas, 233.530 dependem de regularização de pendências com 

um ou mais entes federados (União, Estados, Distrito Federal ou município) e 16.975 

solicitações foram canceladas pelo contribuinte. O resultado final será divulgado na segunda 

quinzena de fevereiro. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Copom inicia primeira reunião do ano avaliando manutenção da Selic 

Poder Executivo | 31/01/2023 – 08h02min 

 

Em meio aos receios de uma possível recessão nos Estados Unidos e às incertezas 

sobre o comportamento da inflação no Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom) do 

Banco Central (BC) começa terça (31), em Brasília, a primeira reunião do ano para definir a 

taxa básica de juros, a Selic. Na quarta (1º), ao fim do dia, o Copom anunciará a decisão. 

Segundo a edição mais recente do boletim Focus, pesquisa semanal com analistas de 

mercado, a Selic deverá ser mantida em 13,75% ao ano pela quarta vez seguida. Os analistas 

de mercado esperam que a taxa permaneça nesse nível até meados de 2023. Na ata da última 

reunião, os membros do Copom indicaram que pretendiam manter a Selic, mas não excluíram 

a possibilidade de novos reajustes, caso a inflação persista no médio prazo. No menor nível da 

história até março de 2021, quando estava em 2% ao ano, a Selic foi reajustada 

sucessivamente até chegar a 13,75% ao ano em agosto do ano passado. Em setembro, 

outubro e dezembro, a taxa foi mantida nesse nível. Depois de quedas nos últimos meses, as 

expectativas de inflação têm subido. A última edição do boletim Focus elevou a previsão de 

inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 5,48% para 

5,74% em 2023. Há um mês, as projeções para o IPCA estavam em 5,31%. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

Haddad diz que Congresso deve voltar a abraçar reforma tributária 

Poder Executivo | 30/01/2023 – 16h16min 

 

Em conversa na segunda (30) com diretores da sede da Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo (Fiesp), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o 

Congresso Nacional deve voltar a "abraçar” o tema da reforma tributária depois das eleições 

para as presidências do Senado e da Câmara Federal. Para o ministro, a reforma tributária só 

não foi aprovada no ano passado pela insistência em se retomar a Contribuição Provisória 

sobre Movimentação Financeira (CPMF). Segundo o ministro, os governadores também já se 

manifestaram favoráveis à votação da reforma. “Todos os governadores se manifestaram, 

inclusive formalmente e publicamente, a favor da votação da reforma, que só não foi votada no 

ano passado porque ainda se insistia na agenda da contribuição. Isso aí acabou criando 

obstáculos para aprovação da reforma”, afirmou. De acordo com Haddad, a reforma tributária 

será discutida em duas etapas. A primeira delas deverá ser feita ainda no primeiro semestre 

deste ano. “Não queremos mexer com o Simples nessa primeira etapa. Imagino que, no 

segundo semestre, em tudo dando certo no primeiro, a gente vai poder endereçar outros 

assuntos”. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 



 
 
 

Presidente assina decreto que cria o Conselho de Participação Social 

Poder Executivo | 31/01/2023 – 14h50min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse na terça-feira (31) que o Conselho de 

Participação Social será fundamental na reconstrução das políticas públicas do país. Em 

evento no Palácio do Planalto, ele assinou decreto que cria o conselho e o Sistema de 

Participação Social Interministerial, reabrindo diálogo do governo federal com os movimentos 

populares. “Quero que vocês saibam que estão participando e que esse conselho vai servir 

para ajudar a gente a reconstruir ou construir coisa nova, uma participação popular efetiva e 

que vocês sejam tratados em igualdade de condições, que vocês possam dizer sim da mesma 

forma que dizer não”, disse Lula. O conselho reunirá representantes de 68 movimentos e 

entidades da sociedade civil e terá encontros a cada três meses. Ele será presidido por Lula e 

coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência, do ministro Márcio Macêdo. As novas 

funções da pasta estão centradas na coordenação do diálogo com as entidades da sociedade 

civil, para garantir a participação social na formulação e execução das políticas públicas. Fonte: 

Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula publica decreto sobre ajuste na estrutura de Ministério das Cidades e de Minas e 

Energia 

Poder Executivo | 31/01/2023 – 08h06min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou decreto para fazer ajustes para prever a 

vinculação de empresas na estrutura dos ministérios das Cidades e Minas e Energia. Segundo 

decreto 11.404, publicado na terça-feira no Diário Oficial da União (DOU), assim como a 

Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU); e a Empresa de Trens Urbanos de Porto 

Alegre S.A. (Trensurb); a Veículo de Desestatização MG Investimentos S.A. (VDMG 

Investimentos) é entidade vinculada ao Ministério das Cidades. A Empresa Brasileira de 

Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A. (ENBpar) passou a integrar a estrutura do 

Ministério de Minas e Energia. No decreto anterior, dentre as entidades vinculadas à pasta 

estavam apenas a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e a Empresa Brasileira de 

Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. (Pré-Sal Petróleo S.A. - PPSA). Outro ajuste feito 

no Ministério de Minas e Energia foi a retirada da Indústrias Nucleares do Brasil S.A. (INB) da 

lista das sociedades de economia mista vinculada à pasta. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula derruba 18 indicações de Bolsonaro para cargos no governo e em embaixadas 

Poder Executivo | 31/01/2023 – 08h03min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva derrubou 18 indicações feitas pelo ex-presidente 

Jair Bolsonaro para diretores de órgãos públicos, agências reguladoras e para o comando de 

embaixadas do Brasil no exterior. Essas indicações foram feitas a partir de dezembro de 2021 

e ainda aguardavam aprovação do Legislativo. Os pedidos de cancelamento das indicações 

foram publicados no "Diário Oficial da União" da terça-feira (31) – véspera da retomada dos 

trabalhos no Legislativo (veja vídeo abaixo). Dez dos 18 nomes foram indicados por Bolsonaro 

após a derrota nas eleições de outubro. O governo ainda não enviou ao Congresso novas 

indicações para os postos. O Senado chegou a aprovar indicações de embaixadores nos 

meses posteriores à votação, mas adiou a análise dos postos considerados mais estratégicos. 
Fonte: G1 Notícias 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula deve indicar Paulo Câmara para a presidência do Banco do Nordeste 



 
 
 

Poder Legislativo | 31/01/2023 – 05h01min 

 

O ex-governador de Pernambuco Paulo Câmara será nomeado presidente do Banco 

do Nordeste (BNB), apurou o Valor. Ex-PSB, Câmara será uma indicação da cota pessoal do 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma vez que a família Campos, que controla o partido no 

Estado, não sustentou seu nome para a vaga. As relações entre as lideranças do PSB em 

Pernambuco ficaram estremecidas após a derrota do partido nas eleições estaduais em 2022. 

O desgaste começou quando Câmara não conseguiu se firmar para disputar uma vaga no 

Senado, um caminho natural seguido por outros governadores do Nordeste que não poderiam 

renovar o mandato. Com popularidade baixa no fim de seu segundo mandato, Câmara foi 

apontado como um dos motivos para a derrota do candidato do PSB, o deputado Danilo 

Cabral, nas eleições para governador de Pernambuco, ainda no primeiro turno. O partido 

estava há 16 anos no governo no Estado, que agora está sob comando da ex-prefeita Raquel 

Lyra (PSDB). Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

CONSUMIDOR 

 

Senacon capacita consumidores e empresas sobre tratamento de dados pessoais 

Poder Executivo | 31/01/2023 – 15h25min 

 

De olho no correto tratamento dos dados pessoais dos cidadãos, a Escola Nacional de 

Defesa do Consumidor (ENDC), da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do 

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), está com inscrições abertas para o curso 

“Proteção de Dados dos Consumidores” de forma gratuita e online. As inscrições se encerram 

no dia 6 de fevereiro e a carga horária é de 50 horas. “A atuação da Senacon também tem o 

caráter pedagógico para educar o consumidor brasileiro sobre vários aspectos das relações de 

consumo. Com o tratamento de dados não seria diferente. É importante que o cidadão aprenda 

como controlar e proteger os seus dados pessoais para não ser lesado com um possível 

tratamento ilícito dessas informações como, por exemplo, a utilização indevida para fraudes”, 

explica o secretário Nacional do Consumidor, Wadih Damous. Podem participar, além de 

consumidores, membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), gestores 

públicos e fornecedores. Fonte: ASCOM MJSP 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Alckmin questiona juros altos na véspera do Copom e pede custo de capital mais barato  

Poder Executivo | 31/01/2023 – 14h13min 

 

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

Geraldo Alckmin (PSB), questionou na terça-feira (31) o alto patamar dos juros no Brasil e 

disse que é preciso agir por um custo de capital mais barato no país. A declaração foi dada na 

véspera da reunião decisiva do Copom (Comitê de Política Monetária), do Banco Central, que 

definirá a calibragem da taxa básica de juros (Selic) –hoje em 13,75% ao ano. Fonte: Folha de S. 

Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Haddad destaca importância das reformas para o crescimento econômico 

Poder Executivo | 31/01/2023 – 13h28min 

 

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou, na terça-feira (31/1), que há na 



 
 
 
Câmara dos Deputados e no Senado Federal um ambiente favorável para a aprovação das 

reformas de recuperação fiscal propostas pelo governo. Ao lado das ministras Simone Tebet 

(Planejamento e Orçamento) e Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos), 

Haddad participou de um evento realizado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), 

em São Paulo. Em conversa com jornalistas ao final do evento, Haddad reiterou a convicção de 

que a reforma tributária vai impulsionar o crescimento econômico. “Vai melhorar a vida das 

empresas e da indústria, vai dar mais transparência para o sistema tributário, vai permitir que a 

gente avance no segundo semestre para discutir a questão da regressividade do sistema 

tributário, que penaliza as famílias mais pobres”, declarou. Em relação ao arcabouço fiscal, o 

ministro disse que a nova regra fiscal dará segurança e previsibilidade para os agentes 

econômicos. Fonte: ASCOM MF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula diz que defende 'seriedade fiscal', mas quer 'seriedade social' 

Poder Executivo | 31/01/2023 – 13h14min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse na terça-feira em evento com movimentos 

sociais ser uma pessoa que defende “seriedade fiscal”, mas que quer “seriedade social”. E que, 

embora reconheça que o Brasil tem “muita dívida para pagar”, também há uma dívida social 

“impagável” contraída com o povo. A fala de Lula vai ao encontro de outras manifestações do 

presidente em que ele contrapõe as rígidas normas de austeridade fiscal implementadas nos 

governos pós-PT aos gastos sociais. E ocorre no momento em que o governo elabora um novo 

arcabouço fiscal em alternativa ao teto de gastos. “Eu sou uma pessoa que defende muito a 

estabilidade econômica. Eu quero seriedade fiscal, mas eu quero seriedade política. Eu quero 

seriedade social”, disse Lula. “Porque é verdade que nós temos muita dívida para pagar. Mas a 

dívida que é impagável há cinco séculos é a dívida social contraída com o povo brasileiro.” Fonte: 

Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

‘Questão do crédito entrou na ordem do dia’, diz Haddad após reunião na Febraban 

Poder Executivo | 31/01/2023 – 12h44min 

 

A "questão do crédito entrou na ordem do dia", disse o ministro da Fazenda, Fernando 

Haddad, após reunião terça-feira na Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em São 

Paulo."Estamos com taxa [Selic] de 13,75%. Estamos com preocupação sobre eventual 

retração do crédito", disse. Haddad afirmou que na segunda-feira conversou com o presidente 

do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre "uma agenda rápida de crédito" para o país, 

envolvendo sistema de garantias, diminuição do spread bancário, melhoria do ambiente de 

concorrência. "Para que haja mais crédito barato no Brasil. Isso é um grande impedimento para 

o crescimento econômico", afirmou. Haddad reafirmou que o Desenrola, programa que o 

governo prevê para renegociação de dívidas, vem sendo discutido com os bancos desde a 

segunda semana de janeiro, será apresentado na semana que vem ao presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva e deve ser lançado ainda em fevereiro. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

FMI prevê alta de 1,2% no PIB brasileiro em 2023 e de 1,5% em 2024 

Mercado | 31/01/2023 – 09h10min 

 

A perspectiva de crescimento do Brasil neste ano teve ligeira melhora nas contas do 

Fundo Monetário Internacional (FMI), que destacou um "suporte fiscal" maior do que o 

esperado no país em seu relatório Perspectiva Econômica Global. A atualização das projeções 

divulgada na terça-feira (31) mostra que o Produto Interno Bruto do Brasil (PIB - soma dos 



 
 
 
bens e serviços finais produzidos no país) deve crescer 1,2% neste ano segundo o FMI, em 

comparação com a alta de 1% estimada em dezembro e bem abaixo da expansão de 3,1% 

projetada para 2022. Por outro lado, a estimativa para 2024 caiu em 0,4 ponto percentual, com 

expectativa agora de expansão de 1,5% da economia. O cenário do FMI para este ano é 

melhor do que aquele esperado por analistas consultados na pesquisa Focus do Banco 

Central, que veem expansão de apenas 0,8% do PIB segundo a pesquisa mais recente. Mas 

para 2024 as contas das duas instituições coincidem. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Relatório do BID recomenda baixar dívida pública para estimular crescimento econômico 

Mercado | 31/01/2023 – 05h02min 

 

Relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) recomenda que os 

países da América Latina e Caribe reduzam sua dívida pública como forma de estimular o 

crescimento econômico. A ideia é que uma dívida mais baixa contribua para aumentar a 

confiança dos investidores e reduzir a taxa de juros, com efeitos positivos sobre o nível de 

atividade e sobre o emprego. O estudo do BID avalia que se os níveis de endividamento se 

tornam demasiadamente altos, ou se a gestão da dívida não é eficaz, as taxas de juros 

aumentam e o custo do serviço da dívida fica muito oneroso, o que gera consequências ruins: 

"o investimento e o crescimento sofrem". Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Haddad fala em “desengavetar” iniciativas do Banco Central 

Poder Executivo | 30/01/2023 – 15h22min 

 

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na segunda-feira (30) que se 

comprometeu com o presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto, em destravar 

demandas da autoridade monetária. Ele destacou que os 2 se reuniram por 1h30 na manhã de 

segunda-feira (30). “Vamos desengavetar todas as iniciativas do Banco Central que estavam 

paralisadas dentro do Executivo. Já me comprometi com ele a endereçar a agenda de reformas 

no sistema de crédito, a melhorar o ambiente de crédito no Brasil”, disse Haddad durante 

encontro com empresários na Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo). O 

ministro definiu a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75%, como uma “trava”. Haddad disse 

que o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai “abraçar a agenda de crédito”. Aos 

empresários, o ministro afirmou que a equipe econômica trabalha para reduzir o spread 

bancário –diferença entre a taxa que os bancos pagam para captar dinheiro e os juros que são 

cobrados dos clientes. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Novo arcabouço e reforma tributária deixarão claro plano "consistente, sólido e crível", 

afirma secretário 

Poder Executivo | 31/01/2023 – 11h09min 

 

O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, afirmou 

que o novo arcabouço para as contas públicas e a proposta de reforma tributária deixarão 

“claro” para o investidor brasileiro que o plano de ajuste fiscal “é consistente, sólido e crível”. O 

novo arcabouço e a proposta de reforma tributária serão apresentados “nos próximos meses” e 

levarão a um cenário de “crescimento sustentável com baixa inflação”, segundo ele. “Tenho 

certeza que, assim que as medidas forem ganhando corpo e sendo anunciadas, essa eventual 

diferença de leitura entre investidores nacionais e internacionais vai se dissipar e vamos 

construir um caminho de confiança para a economia brasileira“, disse na terça-feira (31) em 



 
 
 
entrevista à CNN Brasil. “Estamos fazendo um esforço cotidiano para mostrar qual é o plano de 

voo.” Os investidores estrangeiros têm de forma geral apresentado, nas últimas semanas, 

avaliações mais otimistas a respeito da economia brasileira do que os investidores nacionais. 
Fonte: Valor Econômico 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Receita defende mudanças em ‘voto de qualidade’ no Carf a favor da União 

Poder Executivo | 31/01/2023 – 10h20min 

 

Diante de críticas recebidas às mudanças na regra do chamado “voto de qualidade”, a 

Receita Federal divulgou nota na terça-feira em que afirma que o fato de o “Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) existir há 100 anos não significa que o órgão 

funcione bem”. Até o início deste ano, quando havia empate nos julgamentos do Carf, o 

resultado favorecia o contribuinte. Mas, como parte do pacote de ajuste fiscal divulgado no 

começo de janeiro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estabeleceu que na prática os 

empates representarão ganho da União. As mudanças foram realizadas por meio de medida 

provisória (MP) e ainda precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional. Nos cálculos do 

Ministério da Fazenda, as alterações podem aumentar a arrecadação federal em R$ 50 bilhões 

neste ano, dos quais R$ 15 bilhões representariam alta permanente. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

EDUCAÇÃO 

 

Programa Futuras Cientistas democratiza o acesso ao conhecimento, diz ministra 

Poder Executivo | 31/01/2023 – 12h18min 

 

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, participou, na terça-feira 

(31), do encerramento da Imersão Científica da 9ª edição do Futuras Cientistas, programa do 

Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (Cetene), entidade vinculada ao MCTI. A 

iniciativa busca estimular a participação de alunas e professoras da rede pública de ensino nas 

áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática e contribuir para a igualdade de 

gênero. Ao salientar a importância do programa, a ministra reafirmou o compromisso prioritário 

de sua gestão de assegurar que meninas e mulheres tenham seus espaços nas carreiras 

científicas e tecnológicas. “O programa Futuras Cientistas desconstrói os estereótipos que, 

infelizmente, ainda definem a nossa sociedade”, disse durante participação de forma remota. 

“A implementação de políticas públicas que promovam a igualdade de gênero em todos os 

ambientes é fundamental”, completou. Em 2023, o Futuras Cientistas chegou à primeira edição 

nacional, contemplando 470 estudantes do Ensino Médio e professoras de escolas públicas em 

unidades de pesquisa do MCTI.  Ao longo de 10 anos, 70% das participantes do programa 

foram aprovadas no vestibular. Deste total, 80% escolheram cursos nas áreas de Ciência e 

Tecnologia. Fonte: ASCOM MCTI 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

Justiça Federal atende contribuintes e manda Carf retirar processos de pauta 

Poder Judiciário | 31/01/2023 – 13h17min 

 

Dois contribuintes conseguiram decisões da Justiça Federal para retirar os seus casos 

da pauta de julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Os processos 

seriam analisados nesta semana e estariam sujeitos à aplicação do voto de qualidade - critério 

de desempate mais favorável à União, que foi reestabelecido neste mês pela Medida Provisória 



 
 
 
(MP) nº 1.160. As decisões foram proferidas pelo juiz Itagiba Catta Preta Neto, da 4ª Vara 

Federal do Distrito Federal. São as primeiras que se têm notícias em favor dos contribuintes. "A 

observância do princípio da segurança jurídica impõe clareza e publicidade de normas, 

estabilidade do direito e respeito às decisões anteriores", disse o juiz nos dois casos. Ele 

decidiu que os casos ficarão suspensos até a decisão de mérito. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Base de Lula se divide e entra em disputa por principais comissões no Senado 

Poder Legislativo | 31/01/2023 – 15h02min 

 

Unidos em torno da reeleição do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 

os partidos da base de Luiz Inácio Lula da Silva no Senado travam uma disputa interna para 

ocupar cargos na Mesa Diretora e nas comissões da Casa. A eleição ocorrerá na quarta-feira, 

1º. PT, MDB e PSD disputam a indicação da Comissão de Relações Exteriores (CRE), que é 

estratégica por analisar indicações de embaixadores. Já a Comissão de Assuntos Econômicos 

(CAE), onde tramitam temas de interesse do Ministério da Fazenda, é alvo de uma queda de 

braço entre o PT e o PSD. O partido do presidente não quer ficar escanteado dos principais 

cargos do Senado e tem a intenção de apresentar nomes para a CRE e a CAE. A bancada se 

reuniu na segunda-feira para discutir a nova legislatura e definiu que vai apresentar o nome de 

Rogério Carvalho (SE) para a primeira-secretaria, espécie de prefeitura do Senado, que lida 

com os assuntos administrativos da Casa. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Simone diz que, sem Pacheco no Senado, 'não dá para falar em baixar juros' 

Poder Executivo | 31/01/2023 – 14h30min 

 

A ministra Simone Tebet, do Planejamento, está em campanha pela eleição de Rodrigo 

Pacheco (PSD) para a presidência do Senado. Na terça-feira (31), ela participa, em Brasília 

(DF), de um almoço em que o governo deverá fazer uma contagem dos votos confirmados pela 

reeleição do aliado. Considerado o favorito na eleição marcada para quarta (1º), Pacheco é, na 

avaliação de Simone, a figura capaz de garantir a harmonia entre os Poderes democráticos. 

"Sem isso, não dá para falar em baixar taxa de juros de 13,75%, não dá para falar em garantir 

uma inflação mais baixa, não dá para falar em crescimento econômico, geração de emprego e 

renda e qualidade do serviço públicos", afirmou a ministra do Planejamento. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PT escolhe Rui Falcão para comandar CCJ no primeiro ano do governo Lula 

Poder Legislativo | 31/01/2023 – 13h05min 

 

O PT escolheu o deputado Rui Falcão (SP) para comandar a Comissão de Constituição 

e Justiça (CCJ) da Câmara no primeiro ano do governo. Pelo acordo costurado com o 

presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), haverá um rodízio no comando do colegiado pelos 

próximos quatro anos entre quatro legendas. O União será responsável pela indicação do 

segundo nome, o PL do terceiro e o PP o último. Os nomes dos representantes desses 

partidos ainda não foram definidos, mas o PT tenta convencê-los a escolher alguém mais 

alinhado à gestão atual. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Alcolumbre articula reeleição de Pacheco de olho no comando do Senado em 2025  



 
 
 

Poder Legislativo | 31/01/2023 – 13h 

 

Ex-aliado de Jair Bolsonaro (PL), o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) se 

tornou uma das principais pontes do PT com o Senado. Ele é um dos responsáveis por 

afiançar acordos em busca da reeleição de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) à presidência da 

Casa. Em diálogo constante com integrantes da gestão Lula, Alcolumbre articula sua 

permanência no comando da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) —a mais poderosa do 

Senado—, mas desde já mira no apoio do PT ao seu projeto de concorrer à presidência do 

Senado em 2025.  Senadores —aliados e adversários de Alcolumbre— reconhecem que ele é 

individualmente uma das principais lideranças da Casa. A ele são atribuídos adjetivos como 

"cumpridor" de acordos e bom articulador político. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Jaques Wagner diz que parlamentares querem acelerar indicações no governo às 

vésperas da eleição do Congresso: ‘Sempre terá pedido’ 

Poder Legislativo | 30/01/2023 – 21h53min 

 

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), admite que há pedido de 

cargos de segundo e terceiro escalão entre senadores indecisos às vésperas da votação da 

presidência do Congresso. Segundo Wagner, a costura política a favor da reeleição do senador 

Rodrigo Pacheco (PSD-MG) pode acelerar indicações de nomes já postos para determinados 

cargos, mas afirmou que não haverá "cambalhota" nas indicações já previstas em troca de 

apoio: — Sempre terá pedido (de cargos). Às vezes, o cara quer que apresse (a nomeação), 

(para) já ficar uma coisa mais certa, mas ninguém vai dar cambalhota para fazer isso. Se tiver 

uma bobagem para superar, qual o problema? (Mas) Não existe uma negociação específica 

em função (da eleição do Senado). É o que estava negociado com os partidos. Fonte: O Globo 
Leia mais 
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Preocupada com votos no Senado, equipe de Lula chama aliados para garantir vitória de 

Pacheco 

Poder Legislativo | 30/01/2023 – 07h51min 

 

Preocupado com a eleição no Senado, a equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

chamou senadores para conversar e garantir a vitória do atual presidente da Casa, Rodrigo 

Pacheco (PSD-MG). Segundo assessores do petista, Pacheco é o favorito, mas há risco de 

traições – o que faria sua votação potencial para cair para abaixo de 50 votos. No cenário 

otimista traçado pelo Palácio do Planalto e aliados de Pacheco, ele tem condições de obter o 

apoio de 55 senadores na eleição da Casa agendada para esta quarta-feira (1º). Nos últimos 

dias, porém, senadores até do PSD, partido de Rodrigo Pacheco, e de outras legendas da 

base de Lula, como União Brasil, estão registrando mudanças de votos para o candidato da 

oposição, Rogério Marinho (PL-RN). Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 
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Senado terá que definir novos membros e presidentes para comissões permanentes 

Poder Legislativo | 30/01/2023 – 18h45min 

 

Depois da posse dos senadores eleitos, da eleição da Mesa e da definição das novas 

lideranças partidárias, o Senado Federal terá que fazer a renovação das 14 comissões 

temáticas permanentes da Casa, com a definição de novos membros e a eleição de 

presidentes e vice-presidentes. São os líderes partidários que indicam os senadores que 

integrarão as comissões em nome de cada legenda ou do respectivo bloco parlamentar. Os 

partidos e blocos devem obedecer a regras de proporcionalidade partidária para preencher as 



 
 
 
cadeiras. Os maiores grupos políticos representados no Senado recebem mais assentos. No 

entanto, é possível a cessão de vagas de um partido ou bloco para outro, de modo a assegurar 

a representação plural nos colegiados. Uma vez montadas as comissões, elas devem decidir 

quem serão seus presidentes. Segundo o Regimento Interno do Senado, o presidente de uma 

comissão deve ser eleito pelos membros em votação secreta. Na maioria das vezes, porém, as 

lideranças partidárias decidem esses nomes através de acordos, respeitando a 

proporcionalidade entre as bancadas. Os membros das comissões, tradicionalmente, 

referendam essas escolhas, mas nada impede o surgimento de outros candidatos e a disputa 

no voto. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 
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Candidato a presidente do Senado, Marinho diz que se eleito não vai 'obstruir' projetos 

de Lula 

Poder Legislativo | 30/01/2023 – 15h47min 

 

O senador eleito Rogério Marinho (PL-RN), candidato a presidente do Senado, afirmou 

na segunda-feira (30) que se for eleito não irá obstruir projetos enviados pelo presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva. Marinho deu a declaração ao conceder entrevista ao "Estúdio i", da 

GloboNews. A eleição para o comando da Casa está marcada para a próxima quarta-feira (1º) 

e, além de Marinho, disputam o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e 

Eduardo Girão (Podemos-CE). Marinho é do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que 

foi derrotado por Lula na eleição de 2022, e conta com apoio de partidos que integraram a base 

bolsonarista no governo passado. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 
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RELAÇÕES EXTERIORES 

 

Maiores economias da AL encolhem no final de 2022, diz Deutsche 

Mercado | 30/01/2023 – 14h23min 

 

A maioria das principais economias da América Latina encolheu no final de 2022, e as 

perspectivas para o Brasil este ano estão se deteriorando, segundo reltório do Deutsche Bank. 

Além do Chile, “dados mensais de atividade em novembro nos levam a esperar uma contração 

trimestral” do PIB nas grandes economias da região, os analistas Sebastian Brown e Drausio 

Giacomelli escreveram em nota de pesquisa publicada na segunda-feira (30). No Brasil, as 

altas taxas de juros, a desaceleração global e a incerteza política estão prejudicando o 

crescimento, escreveram os economistas. Embora os efeitos sazonais possam explicar 

parcialmente os resultados fracos, “a desaceleração foi clara em todos os setores sensíveis à 

demanda”, escreveram. No México, os economistas destacam uma “deterioração do cenário 

externo”, em particular uma desaceleração nos EUA, como principal entrave à atividade no 

quarto trimestre de 2022. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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SAÚDE 

 

OMS decide manter covid-19 como emergência global em saúde pública 

Mercado | 30/01/2023 – 16h26min 

 

Três anos após decretar a covid-19 como emergência global em saúde pública, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) informou na segunda (30) que ainda não vai declarar o 

fim da pandemia e do estado de alerta causado pelo vírus. Em pronunciamento, o diretor-geral 



 
 
 
da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que vai seguir a recomendação do 

comitê de monitoramento da covid-19 e manter a doença como emergência global em saúde 

pública, nível mais alto de alerta da entidade. “Embora o mundo esteja em uma posição melhor 

do que durante o pico de transmissão da Ômicron há um ano, mais de 170 mil mortes 

relacionadas à covid-19 foram relatadas globalmente nas últimas oito semanas”,explicou. 

Tedros alertou que a vigilância e o sequenciamento genético do vírus diminuíram em todo o 

mundo, tornando mais difícil rastrear variantes conhecidas e detectar novas variantes. Além 

disso, segundo ele, sistemas de saúde lutam contra a escassez e o cansaço de profissionais. 
Fonte: Agência Brasil 
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TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Inteligência artificial chega ao desenvolvimento de games e gera temor de cortes 

Mercado | 31/01/2023 – 08h 

 

Enquanto ferramentas de inteligência artificial (IA) como ChatGPT e Midjourney 

impressionam o mundo com truques como ser aprovado em testes universitários e vencer 

concursos artísticos, a indústria de games já vê nelas utilidades práticas e as coloca em uso 

para facilitar o desenvolvimento de jogos de primeira linha. A rapidez do setor para se adaptar 

a essa tecnologia é explicável. Os games usam formas mais primitivas de IA há décadas, por 

exemplo, embutidas na programação de personagens não jogáveis (NPCs) e para a 

construção de cenários gerados proceduralmente. Além disso, algumas dessas ferramentas 

parecem talhadas para o uso em grandes jogos, que precisam de centenas —às vezes 

milhares— de imagens e textos em um estilo pré-definido. Com essa junção de familiaridade 

técnica e interesse, não foi surpresa quando os primeiros casos de uso de inteligência artificial 

no desenvolvimento de jogos começaram a aparecer. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 
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Gartner prevê que gastos mundiais com TI crescerão 2,4% e chegarão a US$ 4,5 trilhões 

em 2023 

Mercado | 31/01/2023 

 

Os gastos mundiais com TI devem totalizar US$ 4,5 trilhões em 2023, montante que 

representa um aumento de 2,4% em relação a 2022, segundo a mais nova pesquisa do 

Gartner. A nova projeção está abaixo da previsão de crescimento do trimestre anterior, que 

indicava alta de 5,1%. Embora a inflação continue a corroer o poder de compra dos 

consumidores e a reduzir os custos com dispositivos, espera-se que os gastos corporativos 

com TI permaneçam fortes. “Consumidores e empresas estão enfrentando realidades 

econômicas muito diferentes”, afirma John-David Lovelock, Vice-Presidente e Analista do 

Gartner. “Enquanto a inflação está devastando os mercados de consumo, contribuindo para 

demissões em empresas B2C, as organizações continuam a aumentar seus gastos em 

iniciativas de negócios digitais, apesar da desaceleração econômica mundial. O Gartner 

acredita que uma economia turbulenta mudou o contexto das decisões de negócios e pode 

fazer com que os CIOs (Chief Information Office) fiquem mais hesitantes, atrasem decisões ou 

reordenem prioridades. Vimos isso em ação com a reorganização ocorrendo entre algumas 

empresas B2B, especialmente aquelas que investiram em crescimento. No entanto, os 

orçamentos de TI não estão impulsionando essas mudanças e os gastos permanecem à prova 

de recessão”. Fonte: Softex 
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Claro leva 5G+ para 38 cidades 



 
 
 

Mercado | 30/01/2023 

 

Na segunda-feira, 30, a Claro lança o Claro 5G+ em 38 cidades de 10 estados. A 

operadora começa a disponibilizar a tecnologia nas regiões metropolitanas de São Paulo e Rio 

de Janeiro, cidades do interior de São Paulo, Baixada Santista e em municípios do Espírito 

Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul e Tocantins. 

A cobertura 5G+ da operadora avançará com a expansão de forma gradual. O Claro 5G+ está 

disponível em todas as capitais e agora começa a ser implantado em regiões das seguintes 

cidades: ES: Serra; GO: Aparecida de Goiânia; MS: Três Lagoas; PA: Ananindeua, Castanhal e 

Vigia; PE: Jaboatão dos Guararapes; PR: Londrina; RJ: Belford Roxo, Duque de Caxias, 

Niterói, Nova Iguaçu e São Gonçalo; RS: Caxias do Sul; SP: Aparecida, Bady Bassit, Bauru, 

Campinas, Carapicuíba, Cubatão, Embu das Artes, Francisco Morato, Guarujá, Guarulhos, 

Jaguariúna, Jundiaí, Nova Odessa, Osasco, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São 

Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São José dos Campos, São Vicente, Sorocaba e 

Taboão da Serra; TO: Araguaína. Fonte: TI Inside 
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Governo adverte para atualização urgente do servidor Microsoft Exchange 

Poder Executivo | 30/01/2023 

 

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

CTIR Gov, adverte sobre o aumento na exploração de vulnerabilidades em sistemas Microsoft 

Exchange. Tais sistemas reúnem informações valiosas para potenciais atacantes, tais como: 

informações pessoais, organizacionais e da infraestrutura utilizada. O governo recomenda a 

atualização de servidores Microsoft Exchange e uma gestão de atualização mais efetiva dos 

recursos disponibilizados, conforme publicado no Alerta 03/2022 e na Recomendação 27/2022. 

O CTIR Gov ressalta ainda, a necessidade de update de servidores Exchange para a 

"Atualização Cumulativa" disponível mais recente. Fonte: Convergência Digital 
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Detran do Rio de Janeiro vai emitir nova identidade 

Poder Executivo | 30/01/2023  

 

O Detran do Rio de Janeiro anunciou que vai começar a emitir a Carteira de Identidade 

Nacional (CIN), que tem o CPF como número único de identificação, reconhecido em todo o 

território nacional, com o objetivo de dificultar fraudes. Inicialmente, como projeto-piloto, o novo 

documento será emitido apenas para as crianças de 0 a 11 anos de idade que pedirem a 

primeira via do RG em qualquer posto de identificação civil do Detran.RJ no Estado do Rio de 

Janeiro. Para que seja possível emitir a Carteira de Identidade Nacional, a criança precisa ter a 

certidão original de nascimento com o CPF, ou a certidão original e mais o documento de 

inscrição no CPF. Quem não tiver o CPF emitido pela Receita Federal receberá o modelo 

antigo de RG. Antes de solicitar a identidade, é possível fazer a inscrição no CPF pelo site da 

Receita ou em unidades conveniadas, como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, 

Correios e cartórios de Registro Civil. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 
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A promoção dos direitos humanos nas empresas é uma das pautas prioritárias do 

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC). Entre as competências da pasta, 

constam disseminar, articular e implementar os princípios orientadores da Organização das 

Nações Unidas (ONU) para Empresas e Direitos Humanos, além de promover marcos 

regulatórios e de cooperação relativos aos direitos humanos no setor privado. Sobre o tema, o 

ministro Silvio Almeida ressalta que nos últimos seis anos foram tomadas medidas que 

contrariam interesses da sociedade brasileira do ponto de vista trabalhista. Na visão do gestor, 

é fundamental resgatar as os princípios internacionais que orientam a relação entre empresa e 

pessoas do ponto de vista dos direitos humanos. “Nós queremos pensar nessa conexão entre 

as atividades econômicas, empresariais e a promoção de direitos humanos. Esse tema é 

objeto de debate há muitos anos, mas ainda não havia ganhado um enraizamento institucional. 

É necessário que haja uma política primeiramente de governo, mas que depois assuma os 

contornos da política estatal, em que a atividade empresarial tenha que necessariamente se 

conectar com as políticas de proteção dos direitos humanos”, afirma o ministro. Fonte: ASCOM MDHC 
Leia mais 
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