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DESTAQUES 

 

Anatel abre consulta pública para atualizar requisitos técnicos do IPv6 

Poder Executivo | 10/01/2023 

 

A Anatel abriu consulta pública que propõe que os requisitos técnicos para avaliação 

da conformidade do protocolo IPv6 em produtos para telecomunicações sejam transcritos para 

o formato de ato, a ser aprovado pelo Superintendente de Outorga e Recursos à Prestação, 

considerando a manifestação dos comitês de Organismos de Certificação Designados (OCDs) 

e de laboratórios e da indústria. O prazo de contribuição é de 60 dias. A proposta visa a 

atualização dos requisitos técnicos de forma que façam referências a documentos normativos e 

padrões internacionais atualizados e busca alinhamento com procedimentos de ensaios 

adotados internacionalmente, compreende-se dispensada a elaboração de Análise de Impacto 

Regulatório ao presente processo. A Anatel optou pela atualização dos requisitos possibilita a 

modernização da regulamentação vigente, simplificando os procedimentos de ensaio e, em 

alguns casos, diminuindo os custos financeiros à indústria, sem impactos na qualidade dos 

equipamentos e mantendo a segurança aos usuários. Fonte: ABRANET 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Roberto Pojo será titular da Secretaria de Gestão e Inovação 

Poder Executivo | 10/01/2023 – 09h19min 

 

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

Roberto Pojo como o novo secretário de Gestão e Inovação da pasta. A portaria de nomeação 



 
 
 
foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União da segunda-feira (9). Servidor público 

há 30 anos, Pojo é bacharel em Ciência Política pela Universidade de Brasília (UnB) e, desde 

2004, faz parte da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental 

(EPPGG). No governo federal, o novo secretário atuou nas áreas de minas e energia, relações 

institucionais, desenvolvimento social e gestão administrativa. Foi gerente de projetos na 

Secretaria do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República 

e coordenador-geral no Departamento de Benefícios do Programa Bolsa Família. Já no 

governo do Distrito Federal, atuou nas áreas de transporte, concessões e permissões, 

articulação institucional, governança e compliance. Foi diretor do Departamento de 

Concessões e Permissões da Secretaria de Transportes, subsecretário de Serviços da 

Secretaria de Mobilidades, e de Governança da Casa Civil. Fonte: ASCOM ME 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Francisco Gaetani é nomeado para a Secretaria Extraordinária para a Transformação do 

Estado 

Poder Executivo | 10/01/2023 – 11h28min 

 

O economista Francisco Gaetani foi nomeado para a Secretaria Extraordinária para a 

Transformação do Estado do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A 

Portaria de nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União da segunda-

feira (9/1). Gaetani é mestre e doutor em Administração Pública e Políticas Públicas pela 

London School of Economics and Political Science (LSE) e graduado em Ciências Econômicas 

pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Professor da Ebape/FGV, integrante da 

iniciativa “Uma Concertação pela Amazônia” e fellow do Instituto Arapyaú, o novo secretário 

está entre os 100 acadêmicos mais influentes do mundo na área de Políticas Públicas, na lista 

divulgada pela fundação britânica Apolitical. Entre as atribuições da nova secretaria, estão a de 

promover estudos sobre a transformação do Estado, por meio de medidas a respeito da 

organização administrativa, servidores, empregados, tecnologia e prestação de serviços 

públicos; coordenar projetos destinados à simplificação administrativa, à eficiência e à 

efetividade da prestação dos serviços públicos; e propor políticas para ampliação da 

capacidade estatal da Administração Pública federal, tendo em vista a ampliação da 

participação social, igualdade de gênero, étnica e racial, proteção dos direitos humanos e 

enfrentamento de desigualdades sociais e regionais. Fonte: ASCOM ME 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

MDS e Dataprev vão trabalhar pela atualização da base de dados do Cadastro Único 

Poder Executivo | 09/01/2023 – 18h22min 

 

Em reunião com o presidente da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência 

Social (Dataprev), Gustavo Canuto, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, 

Família e Combate à Fome (MDS), Wellington Dias, reforçou a necessidade de atualização da 

base de dados do Cadastro Único para garantir mais agilidade e segurança, na segunda-feira 

(9). "A agenda foi um passo para que possamos garantir um conjunto de providências voltadas 

para a segurança de dados na tomada de decisões para fila de espera. São milhões de 

pessoas passando fome, que se inscrevem e às vezes nem conseguem se inscrever", disse o 

ministro. "Portanto se vê a necessidade dessa pactuação, e já estamos dialogando com a rede 

SUAS, municípios, estados e várias entidades. Junto com a reinstalação dos Conselhos da 

Assistência Social e Segurança Alimentar e Nutricional”, completou. Fonte: ASCOM MC 
Leia mais 

Retorno ao índice 



 
 
 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Inflação em 2022: confira o ranking do que mais influenciou alta de preços 

Poder Executivo | 10/01/2023 – 13h28min 

 

A inflação brasileira fechou 2022 com alta de 5,79%, segundo o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial do país, divulgado na terça-feira (10) 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O que mais pesou para a alta de 

preços e o que mais ajudou a amenizar esse movimento? Entre as principais influências para a 

alta do IPCA, aparecem itens ligados a automóveis – sejam impostos, serviços ou o veículo em 

si. A indústria automotiva foi uma das que mais sentiram os efeitos da desorganização da 

cadeia produtiva trazida pela pandemia, com encarecimento de insumos e falta de matéria-

prima. Como os preços de impostos e serviços acompanham a variação dos preços de 

automóveis, acabam também sendo afetados. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Banco Mundial reduz previsão de crescimento da economia global devido à inflação 

Mercado | 10/01/2023 – 13h13min 

 

O Banco Mundial fez grande redução na previsão de crescimento da economia global 

para 2023, alegando que a inflação persistente aumentou o risco de uma recessão no mundo. 

O banco prevê que o crescimento global em 2023 será de 1,7% em 2023, abaixo da estimativa 

de crescimento de 3% feita pela entidade em junho. Caso a previsão se confirme, pode ser o 

terceiro menor crescimento anual da economia global da história, acima apenas dos anos de 

2009 e 2020, marcados por grandes crises e recessões. Um relatório separado mostrou que a 

inflação global, embora dê sinais de arrefecimento, permanece historicamente alta. A taxa de 

crescimento prevista mantém por pouco a economia global fora do território da recessão. A 

Organização Internacional de Desenvolvimento - entidade ligada ao Banco Mundial que 

elabora o relatório - citou uma conjunção de fatores como alta inflação, aumento das taxas de 

juros, menor investimento e invasão da Ucrânia pela Rússia como as principais ameaças ao 

crescimento mundial em 2023, com possíveis interrupções nas cadeias de produção devido à 

situação da covid-19 na China e desequilíbrio no setor imobiliário do país. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Haddad e Marina no Fórum de Davos 

Poder Executivo | 10/01/2023 – 12h08min 

 

Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Meio Ambiente, Marina Silva, e três 

governadores tiveram sua participação anunciada no Fórum Mundial de Economia, que reunirá 

a elite econômica e política do planeta, na semana que vem em Davos, nos Alpes suíços. E o 

interesse pelo Brasil aumentou, no rastro do extremismo bolsonarista que chocou o mundo. 

"Apesar dos terríveis últimos desenvolvimentos em Brasília, teremos uma forte delegação 

ministerial brasileira encabeçada pelo ministro das finanças e também Marina Silva de volta", 

anunciou o presidente do Fórum Econômico Mundial, Boerge Brende. Sua expectativa é de 

que a ministra do Meio Ambiente enviará "fortes sinais sobre o fim do desmatamento da 

Amazônia". Eles juntarão forças com por exemplo o novo presidente Gustavo Petro da 

Colômbia, e o presidente do Equador, Guillermo Lasso, na representação latino-americana no 

evento. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 



 
 
 
BC divulga na terça-feira (10) carta aberta para justificar inflação acima da meta em 2022 

Poder Executivo | 10/01/2023 – 09h28min 

 

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, terá que escrever uma 

carta aberta ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por ter descumprido a meta de 

inflação de 2022 - o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) terminou o ano passado 

em 5,79%, acima da meta de 3,5%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais e para 

menos. Segundo o BC, a carta será divulgada às 18h30 da terça-feira (10). Para que não 

precisasse se justificar, o índice deveria ficar em, no máximo, 5%. Este é o segundo ano 

seguido que a autoridade monetária precisa se explicar por não ter entregado a inflação na 

meta. Segundo divulgado há pouco pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 

inflação ficou em 0,62% em dezembro, acima do teto das projeções colhidas pelo Valor Data, 

que iam até 0,61%. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula determina que Fazenda e Casa Civil anunciem medidas econômicas nesta semana 

Poder Executivo | 09/01/2023 – 18h54min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) determinou que os ministérios da Fazenda 

e da Casa Civil anunciem nesta semana as primeiras medidas econômicas do governo federal, 

de acordo com uma fonte ouvida pelo Valor. Mesmo com as invasões no domingo (8) às sedes 

dos Três Poderes, em Brasília, por bolsonaristas radicais, Lula quer que as pastas mantenham 

o cronograma estabelecido anteriormente e divulguem até sexta-feira (13) as primeiras 

medidas. Elas serão voltadas principalmente para diminuir o déficit primário deste ano. Mais 

cedo na segunda-feira (9), integrantes do governo federal acreditavam que o anúncio poderia 

ser adiado para a semana que vem, justamente por causa das invasões. Outra ala de técnicos 

afirmava que o cronograma inicial seria seguido normalmente. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

STF convoca sessão virtual permanente durante recesso 

Poder Judiciário | 09/01/2023 – 19h43min 

 

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, convocou na 

terça-feira (9) sessão virtual da Corte para atuar até 31 de janeiro, período de recesso 

judiciário. A medida, inédita no tribunal, ocorre um dia após os atos terroristas que depredaram 

a sede do Supremo, o Congresso e o Palácio do Planalto. Com a decisão, a Corte funcionará 

de forma permanente para que os onze ministros possam julgar questões urgentes que forem 

protocoladas no tribunal. Os trabalhos presenciais serão retomados em 1º de fevereiro. Mais 

cedo, a Policia Federal (PF) iniciou trabalho de perícia na sede do tribunal, prédio que abriga o 

plenário e a presidência. A PF utilizou drones e equipamentos 3D para realização do trabalho 

nas áreas interna e externa. Não há previsão para conclusão do serviço. Em seguida, 

funcionários do STF vão catalogar os objetos que foram alvo de vandalismo. A sede continua 

interditada. Os anexos 1 e 2 do tribunal, onde estão localizados os gabinetes dos ministros e as 

seções administrativas, não foram afetados e estão funcionando normalmente. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Senado poderá ter comissão para acompanhar investigações contra ataques à 



 
 
 

democracia 

Poder Legislativo | 10/01/2023 – 14h42min 

 

O senador Omar Aziz (PSD-AM) propôs na terça-feira (10), durante a sessão plenária 

deliberativa, que seja criada uma comissão externa do Senado para acompanhar as 

investigações oficiais relativas aos ataques às sedes dos três Poderes ocorridas no domingo 

(8) em Brasília. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu a Aziz que encaminhe o 

requerimento com a sugestão. Aziz chegou a sugerir alguns nomes que, em princípio, 

poderiam compor a comissão, como os senadores Alessandro Vieira (PSDB-SE) e Fabiano 

Contarato (PT-ES), ambos delegados de polícia, e a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA). 

Para o senador pelo Amazonas, o trabalho da comissão, embora desafiador, deve ser guiado 

pela coragem de seus membros em cobrar punições pelo ato antidemocrático do dia 8 de 

janeiro, inclusive de financiadores e outros agentes políticos eventualmente por trás da invasão 

e depredação dos edifícios onde funcionam o Congresso Nacional, a Presidência da República 

e o Supremo Tribunal Federal (STF): — Agora não vai ser que nem a Comissão da Verdade, 

que nós vamos deixar para trás. Nós temos que punir, seja quem for, seja do meu Estado, que 

financiou isso ou quem tem estrelas nos ombros, que está por trás também disso. Sem medo. 

Enfrentar a verdade e colocar a verdade de quem está por trás disso. Não é só um capitão que 

está na Flórida. Tem outras pessoas também envolvidas e envolvidas muito fortemente. Fonte: 

Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula recebe presidente do Consórcio Nordeste, governador João Azevêdo 

Poder Executivo | 10/01/2023 – 13h55min 

 

O novo presidente do Consórcio Nordeste, o governador da Paraíba João Azevêdo 

(PSB), se reuniu na terça-feira (9) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para apresentar 

demandas da região. Colega de partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, Azevêdo quer que 

o governo federal ouça governadores do Nordeste sobre as nomeações de cargos 

considerados estratégicos para região que ainda não foram escolhidos pela nova equipe. Ainda 

em relação ao Nordeste, a expectativa de João Azevêdo é de avanços para a região no setor 

de turismo e na produção de energias renováveis. “O Nordeste não pode ser visto hoje como 

aquele de 50 anos atrás. Somos uma região que gera riqueza muito grande”, destacou. O 

governador da Paraíba disse que a reunião foi produtiva, de planejamento, na qual começou a 

ser restabelecida a relação republicana entre todos os entes que governam o país. “Voltaremos 

a nos reunir para apresentar os pleitos do Nordeste de forma conjunta e a nossa região deu 

exemplos para todo o país na área de saúde e no enfrentamento da pandemia”, contou João 

Azevêdo. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Com voto contrário de parte dos bolsonaristas, Senado aprova decreto de intervenção 

na segurança do DF 

Poder Legislativo | 10/01/2023 – 13h 

 

O Senado aprovou na terça-feira (10) o decreto que permite a intervenção federal na 

área da segurança pública no Distrito Federal até 31 de janeiro de 2023. O decreto decorre dos 

atos terroristas de bolsonaristas radicais que invadiram e depredaram os prédios do Palácio do 

Planalto, Supremo Tribunal Federal (STF) e Congresso Nacional no domingo (8). Apesar disso 

e de a votação ter sido realizada de forma simbólica, oito senadores bolsonaristas fizeram 

questão de registrar voto contrário: Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Carlos Portinho (PL-RJ), Luis 

Carlos Heinze (PP-RS), Zequinha Marinho (PL-PA), Carlos Viana (PL-MG), Eduardo Girão 

(Podemos-CE), Plínio Valério (PSDB-AM), e Styvenson Valentin (Podemos-RN). Fonte: Valor 



 
 
 
Econômico 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Em reunião com Lula, governadores condenam atos antidemocráticos 

Poder Executivo | 09/01/2023 – 21h38min 

 

Um dia após os atos golpistas que resultaram na depredação do Congresso Nacional, 

do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF), governadores e governadoras se 

reuniram em Brasília, na noite de segunda-feira (9), com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 

para reafirmar a defesa da democracia e condenar tentativa de ruptura institucional no país. 

Participaram da reunião todos os governadores ou vices dos 26 estados e do Distrito Federal. 

Também estiveram no encontro os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do 

Senado Federal em exercício, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), além da presidente do 

Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, e de outros ministros da Suprema Corte. "É 

importante ressaltar que este fórum [de governadores] se reúne respeitando as diversas 

matizes políticas que compõem a pluralidade ideológica e partidária do nosso país, mas todos 

têm uma causa inegociável, que nos une: a democracia", destacou o governador do Pará, 

Hélder Barbalho, que articulou o encontro, e fez uma fala representando os governadores da 

Região Norte. Durante a reunião, os líderes estaduais foram unânimes em enfatizar a defesa 

do estado democrático de direito no país. "Essa reunião de hoje significa que a democracia 

brasileira vai se tornar, depois dos episódios de ontem, ainda mais forte", disse o governador 

de São Paulo Tarcísio de Freitas, em nome da Região Sudeste. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Crimes contra a democracia: vetos sobre a lei são prioridade de líderes partidários 

Poder Legislativo | 09/01/2023 – 20h35min 

 

Líderes partidários do Senado defenderam a votação dos vetos à lei que estabelece os 

crimes contra o estado democrático de direito em sessão extraordinária. Na terça (10), o 

plenário se reúne para votar o decreto de intervenção na segurança pública do Distrito Federal. 
Fonte: Agência Senado 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Câmara prioriza o retorno das atividades do Plenário; danos causados por invasores 

estão sendo avaliados 

Poder Legislativo | 09/01/2023 – 17h02min 

 

O levantamento final dos danos causados pelos invasores do prédio principal da 

Câmara dos Deputados está avançado, mas só será concluído quando a perícia policial e a 

limpeza forem finalizadas. Na segunda-feira (9), priorizou-se o trabalho para garantir a 

realização das sessões plenárias. O Plenário Ulysses Guimarães já está limpo e preparado 

para receber os parlamentares. O maior dano verificado até agora no espaço físico foi a quebra 

das vidraças frontais e laterais, muitas delas localizadas nos salões Verde e Negro. Há também 

trechos de carpete no Salão Verde furados, queimados ou danificados pela água. A Casa já 

está providenciando a manutenção do carpete. Os estragos não foram maiores devido à ação 

da Polícia Legislativa, que contava com efetivo de mais de 100 policiais, além da rápida 

atuação dos brigadistas no controle de focos de incêndio. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

RELAÇÕES EXTERIORES 

 

Inflação do Brasil é a 6ª menor do G20 em 2022 



 
 
 

Mercado | 10/01/2023 – 14h35min 

 

A inflação oficial do Brasil, medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo), fechou 2022 na 6ª posição entre as menores taxas do G20. O 

levantamento é da Austin Rating, que enviou os dados com exclusividade para o Poder360. Os 

países que estão no top 5 taxas de inflação mais baixas são: China (1,8%), Arábia Saudita 

(2,9%), Japão (3,9%), Coreia do Sul (5%) e Indonésia (5,5%). Parte dos países ainda não 

divulgaram o resultado final do índice de preços de 2022. A Austin fez projeções para os 

percentuais. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Alckmin defende ter mais tratados comerciais; UE-Mercosul é importante 

Poder Executivo | 10/01/2023 – 14h20min 

 

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

Geraldo Alckmin, destacou na terça-feira a importância de que o Brasil feche “mais acordos 

comerciais”. A afirmação foi após a cerimônia de posse da nova diretoria da ApexBrasil, a 

agência brasileira de promoção de exportações e investimentos. Alckmin defendeu o acordo 

entre União Europeia e Mercosul e o comércio do Brasil com a América Latina, lembrando que 

o presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajará ainda este mês para Argentina e Uruguai. Ele 

também disse que “o Itamaraty é fundamental para abrir novos mercados”. “Uma oportunidade 

que chama muito atenção para o Brasil é a economia verde”, disse, afirmando que o país “vai 

mudar sua imagem” em relação ao desmatamento na Amazônia, por exemplo. “Isso vai atrair 

muito investimento.” Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Governo de Lula faz escolhas para embaixadas 

Poder Executivo | 10/01/2023 – 06h08min 

 

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está fazendo as primeiras 

escolhas para titulares de embaixadas brasileiras. Os nomes ainda não foram fechados. 

Devem ser estas as indicações iniciais: Maria Luísa Viotti (EUA) – a ex-chefe de gabinete do 

secretário-geral da ONU, António Guterres, deverá ser a representante do Brasil em 

Washington. Substituirá Nestor Forster, removido do cargo na sexta-feira (6). O governo 

brasileiro mandou o pedido de “agrément” na quinta-feira (5), por meio do Itamaraty, ao 

governo norte-americano; Antonio Patriota (ONU) – o ex-chanceler de Dilma Rousseff (PT), 

deverá ser o representante do Brasil na ONU (Organização das Nações Unidas), em Nova 

York; Gilberto Carvalho (Vaticano) – o ex-secretário-geral da Presidência no governo Dilma 

deverá ser o representante do Brasil na Santa Sé. Ele é católico e foi ligado à Pastoral 

Operária. Antonio Simões (Argentina) – o ex-embaixador em Montevidéu, deverá ir para 

Buenos Aires. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Itamaraty retira diplomata indicado por Bolsonaro do cargo de embaixador do Brasil nos 

EUA 

Poder Executivo | 09/01/2023 – 16h22min 

 

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, determinou na segunda-feira (9) a 

retirada do diplomata Nestor Forster Júnior do cargo de embaixador do Brasil em Washington 

(EUA). O ato foi publicado no "Diário Oficial da União" e não informa se a remoção foi a pedido. 

O substituto de Forster na embaixada nos Estados Unidos ainda não foi indicado. Conforme a 

publicação, Forster foi transferido para a Secretaria de Estado do Itamaraty. Diplomata de 



 
 
 
carreira, Nestor Forster Júnior assumiu a função de forma interina em 2019. Em 2020, foi 

indicado pelo então presidente Jair Bolsonaro para assumir o cargo de maneira definitiva. Fonte: 

G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

AGU pede ao STF que operadoras e redes sociais preservem dados de criminosos 

durante invasão em Brasília 

Poder Executivo | 10/01/2023 – 12h37min 

 

A Advocacia-Geral da União (AGU) informou na terça-feira que fez um novo pedido ao 

Supremo Tribunal Federal (STF) referente à preservação dos registros de acesso à internet e 

às plataformas digitais pelos bolsonaristas radicais durante a invasão e depredação das sedes 

dos três poderes, em Brasília, no último domingo. Em documento enviado na segunda-feira à 

Corte, a Advocacia pediu que seja determinado às operadoras de telefonia celular, aos 

provedores de internet e às plataformas de redes sociais a guarda de informações mais 

detalhadas para responsabilizar os criminosos. No documento, a AGU destaca que os dados 

obtidos não devem ser compartilhados diretamente com a instituição, mas “tão somente 

armazenados pelas empresas para eventual fornecimento às autoridades judiciais e de 

persecução penal”. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Inscrições abertas para Curso Geral de Propriedade Intelectual à distância 

Poder Executivo | 10/01/2023 – 12h02min 

 

Estão abertas, até o dia 5 de fevereiro (no horário de Genebra), as inscrições da 

primeira edição de 2023 do Curso Geral de Propriedade Intelectual à Distância. Oferecido pelo 

INPI em parceria com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), o curso é 

gratuito e será realizado de 7 de fevereiro a 7 de abril de 2023. O curso envolve temas como 

Direitos Autorais, Patentes, Marcas, Indicações Geográficas, Desenhos Industriais, Proteção 

de Novas Variedades Vegetais/Cultivares, Concorrência Desleal, Informação Tecnológica, 

Contratos de Tecnologia e Tratados Internacionais. Fonte: ASCOM INPI  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Como startup da Embraer quer fazer futuras viagens de 'carro voador' serem mais 

baratas 

Poder Executivo | 10/01/2023 – 06h 

 

A Eve, empresa da Embraer que está desenvolvendo um "carro voador", espera que as 

viagens com o veículo tenham preços mais parecidos com as de táxi. Quem definirá valores 

serão operadores parceiros, mas a fabricante vê quatro fatores para acreditar que o serviço 

não será restrito a um público "VIP" como acontece hoje com helicópteros: Energia elétrica 

dispensa o querosene de aviação e diminui custos – a expectativa é de que as baterias durem 

mais tempo no futuro, o que também reduziria custos de reposição; Manutenção deverá ser 

mais barata, já que aeronave elétrica terá estrutura menos complexa do que a de helicópteros; 

Capacidade aumentará para seis passageiros quando o veículo puder operar sem motorista, o 

que permitirá baixar preços das passagens; Escala para suportar muitas viagens, o que 

ajudará a cobrir custos de infraestrutura do sistema de "carros voadores" e, consequentemente, 

deverá forçar os preços para baixo. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 



 
 
 

Antenas vão apontar quem esteve nos locais depredados em Brasília 

Mercado | 09/01/2023 

 

A ordem do ministro do Superior Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para as 

operadoras fornecerem registros de quem estava nas imediações dos locais depredados no 

domingo, 8, deve ter apoio de dados de dezenas de estações radiobase das operadoras 

móveis Claro, TIM e Vivo. A região da Esplanada dos Ministérios, da Praça dos Três Poderes, 

e também o Setor Militar, onde golpistas acampam são cobertas por cerca de 102 antenas ao 

todo, conforme dados extraídos do site de infraestrutura do serviço móvel da Anatel. A 

expectativa das autoridades é que a triangulação de dados permita a identificação dos 

vândalos que passaram por ali e participaram do quebra-quebra do patrimônio público, 

destruíram obras de arte, e edificações tombadas pelo patrimônio histórico. Nas regiões 

mencionadas, a Claro tem registrada na Anatel 13 estações radiobase instaladas. A TIM possui 

41, e a Vivo, 48. Os dados são de setembro do ano passado. Fonte: Tele Síntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TRABALHISTA 

 

Proposta exige detalhamento nos contracheques sobre a tributação 

Poder Legislativo | 10/01/2023 – 12h56min 

 

O Projeto de Lei 2737/22 determina que contracheque ou recibo entregue pelo 

empregador ao trabalhador traga os montantes totais e os percentuais dos descontos em 

salário ou remuneração. O texto em análise na Câmara dos Deputados insere dispositivos na 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Pela proposta, deverão constar do documento 

impostos e contribuições pagas pelo trabalhador; a contribuição previdenciária; o recolhimento 

ao FGTS; o valor do salário caso não houvesse recolhimento tributário, previdenciário e de 

FGTS; e o percentual do salário retido a título de tributos, contribuições e FGTS. “O trabalhador 

tem direito a informações claras a respeito do salário, o que inclui os recolhimentos na fonte. 

Desta forma, poderá ter consciência do peso da carga tributária, o que contribuirá para a 

transparência e até para o aprimoramento do sistema tributário”, disse o autor da proposta, 

deputado Kim Kataguiri (União-SP). Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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