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DESTAQUES 

 

Governo federal sanciona lei que autoriza telemedicina no Brasil 

Poder Executivo | 28/12/2022 – 09h21min 

 

O presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou na quarta-feira (28) a lei que autoriza e 

regulamenta a telessaúde em todo o Brasil. A medida, que havia sido aprovado pelo 

Congresso em dezembro, foi publicada no Diário Oficial da União. Na avaliação do Conselho 

Federal de Medicina (CFM), a nova norma está em consonância com a resolução da própria 

entidade médica sobre o assunto. As modalidades remotas de atendimento ganharam força em 

meio à pandemia da covid-19, em que foram adotadas alternativas para reduzir a ida de 

pacientes a postos de saúde e hospitais. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula deve ter apoio no Congresso para reforma tributária, mas resistência em mudança 

trabalhista 



 
 
 

Poder Legislativo | 28/12/2022 – 12h 

 

O terceiro mandato do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve encontrar 

um ambiente favorável à reforma tributária no Congresso, com disposição de partidos de centro 

e centro-direita a se juntarem à base governista na aprovação das mudanças, mesmo que com 

algum potencial de enxugamento. O mesmo não se pode dizer sobre alterações, mesmo que 

pontuais, na legislação trabalhista aprovada durante o governo de Michel Temer (MDB), em 

2017. Em sua campanha eleitoral, Lula prometeu simplificação de impostos para que "os 

pobres paguem menos e os ricos paguem mais". Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Bolsonaro veta regras que flexibilizam remanejamento de recursos do Orçamento 

Poder Executivo | 28/12/2022 – 11h17min 

 

O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a Lei 14.513, de 2022, que amplia de 

15 de outubro para 30 de novembro de 2022 o prazo final para o encaminhamento de projetos 

de lei de abertura de créditos suplementares e especiais ao Congresso Nacional. O chefe do 

Poder Executivo barrou, no entanto, uma série de dispositivos incluídos no texto original (PLN 

39/2022) por senadores e deputados. Entre outras medidas, esses pontos permitiam que 

recursos não empenhados em anos anteriores fossem executados ao longo de 2023. Um dos 

dispositivos vetados autorizava o Palácio do Planalto a utilizar recursos originalmente 

classificados como RP-9 na Lei Orçamentária Anual, mas que foram reclassificados como RP-2 

por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). As despesas identificadas como RP-9 são 

oriundas das emendas do relator-geral do Orçamento, enquanto as RP-2 são despesas 

primárias discricionárias. Segundo a mensagem de veto encaminhada ao Congresso, o 

dispositivo “incorre em vício de inconstitucionalidade” por tratar de “matéria estranha” ao 

projeto de lei original. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Estrutura orgânica do STF passa a contar com setor voltado a inteligência artificial 

Poder Judiciário | 27/12/2022 – 16h 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou, em sessão administrativa virtual realizada 

neste mês, a criação da Assessoria de Inteligência Artificial em sua estrutura orgânica. A nova 

unidade, vinculada à Presidência, tem como principal objetivo desenvolver novas soluções em 

inteligência artificial, aplicadas à prestação jurisdicional da Corte. Atualmente, o STF opera dois 

robôs – o Victor, utilizado desde 2017 para análise de temas de repercussão geral na triagem 

de recursos recebidos de todo país, e a Rafa, desenvolvida para integrar a Agenda 2030 da 

ONU ao STF, por meio da classificação dos processos de acordo com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pelas Nações Unidas. Fonte: ASCOM STF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TRANSIÇÃO DE GOVERNO 

 

Maria Fernanda Coelho é cotada para presidir a Caixa; nome deve ser anunciado até o 

fim da semana 

Poder Executivo | 28/12/2022 – 15h11min 

 

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve anunciar ainda nesta semana os 

nomes para as presidências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. A tendência é 

que o governo eleito selecione mulheres para os cargos. Conforme mostrou o Valor em 

novembro, a ex-presidente da Caixa Maria Fernanda Ramos Coelho é um dos nomes mais 



 
 
 
fortes para assumir a presidência da instituição financeira. Ela entregou a Lula um documento 

com uma série de propostas, formuladas por comitê de funcionários do banco, para mudanças 

a serem implementadas na instituição financeira. Funcionária da Caixa, Maria Fernanda 

presidiu o banco no segundo mandato de Lula até o início do governo Dilma, em 2011. Além 

dela, como uma ala da equipe de transição defende que deveria haver uma continuidade no 

trabalho da atual gestão da Caixa, circulou no banco para assumir o cargo o nome da vice-

presidente de negócios de varejo, Thays Cintra Vieira, que está na instituição financeira há 20 

anos. Outro nome cotado para a presidência da Caixa é de Rita Serrano, que faz parte do 

Conselho de Administração do banco. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Política sobre acessão à OCDE é decisão de governo, não apenas da Fazenda, afirma 

Haddad 

Poder Executivo | 28/12/2022 – 15h 

 

O processo de acessão do Brasil à Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) é decisão de governo, não apenas do Ministério da 

Fazenda, disse o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao ser questionado na tarde 

da quarta-feira (28) se manteria o trabalho da atual equipe de governo. O ingresso na OCDE é 

tema prioritário para o governo de Jair Bolsonaro, mas não teve o mesmo tratamento nas 

administrações do PT. Haddad comentou que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva 

(PT), comandou o país por oito anos e conhece o assunto. O tema será “revisitado”, informou. 

Já em relação ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), não há a “menor chance” 

de haver problema do futuro governo com o atual presidente, Ilan Goldfajn. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Após reavaliação, PDT decide aceitar Ministério da Previdência com Carlos Lupi no 

comando 

Poder Executivo | 28/12/2022 – 14h11min 

 

Após dizer ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva que não aceitaria o Ministério 

da Previdência, o PDT voltou atrás e decidiu assumir a pasta. Segundo apurou o Valor, o 

ministério será comandado por Carlos Lupi, presidente da sigla. Nas primeiras conversas com 

Lula, Lupi argumentou que o partido pretendia ocupar outro ministério, que permitisse viabilizar 

políticas públicas. Com a dificuldade do petista em achar outro espaço, o presidente do PDT 

decidiu na quarta-feira (28) que aceitará o posto. Pesou na decisão, segundo interlocutores que 

acompanharam as discussões, os desafios para recompor a eficiência do INSS, que acumula 

pedidos de aposentadoria e auxílio-doença e sofre com déficit de servidores. A oficialização de 

Lupi deve ocorrer na quinta-feira (29), junto aos outros 15 ministérios ainda indefinidos. Fonte: 

Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Procuradora Fernanda Santiago será assessora especial de Assuntos Jurídicos do 

Ministério da Fazenda 

Poder Executivo | 28/12/2022 – 14h04min 

 

O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciará na tarde da quarta-feira 

(28) a procuradora da Fazenda Nacional Fernanda Santiago como assessora especial de 

Assuntos Jurídicos da pasta, apurou o Valor. O anúncio será realizado no Centro Cultural 



 
 
 
Banco do Brasil (CCBB), onde está sendo conduzida a transição de governo. Fernanda atua na 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) desde 2016. É formada pela Universidade 

Federal Fluminense (UFF), com pós-graduação em Direito Público na Universidade Candido 

Mendes e em Direito do Estado pela Escola Superior da Procuradoria do Estado de SP. 

Também é mestranda em Direitos Humanos, com foco em Racismo Institucional, na 

Universidade de São Paulo (USP). Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Haddad promete plano robusto de cortes de gastos para reduzir déficit no primeiro ano 

Poder Executivo | 28/12/2022 – 13h50min 

 

O ministro da Fazenda do governo Lula, Fernando Haddad, diz que o governo terá 

quatro anos, mas a economia precisa se ajustar logo no primeiro. Houve, pelos cálculos dele, 

um aumento de gastos de 3% do PIB pelo governo Bolsonaro para ganhar a eleição, 1,5 ponto 

percentual de aumento de gastos e 1,5 ponto de desonerações sem base técnica. E agora é 

preciso arrumar a casa. A hora de fazer arranjo é no primeiro ano - afirmou Haddad em 

entrevista exclusiva para O GLOBO. Perguntado se será um anúncio formal no começo do 

governo, ele disse que serão vários: serão vários anúncios formais, mas o que eu quero dizer 

é: o governo tem que dizer ao que veio logo. Arrumar a casa é o item um. Rever desonerações 

e benesses que foram dadas eleitoralmente e que não têm base técnica nenhuma. Temos que 

rever os atos desesperados. Isso é uma sinalização clara porque o Banco Central vai 

responder a ela, os investidores estrangeiros vão responder. O futuro ministro disse que essa é 

a sua máxima prioridade. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Haddad deve anunciar diplomata Tatiana Rosito como secretária de Assuntos 

Internacionais 

Poder Executivo | 28/12/2022 – 13h33min 

 

O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deverá anunciar a diplomata Tatiana 

Rosito como secretária de Assuntos Internacionais da Fazenda, informam fontes. Rosito tem 

ampla experiência profissional na China. Atualmente, é consultora sênior do New Development 

Bank (NDB, o Banco dos Brics). Na Ásia, trabalhou por mais de dez anos. Ela foi ministra-

conselheira na Embaixada do Brasil em Pequim e representante da Petrobras no país asiático. 

Além disso, tem passagens pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri) e pelo 

Conselho Empresarial Brasil-China. Já atuou também na Organização das Nações Unidas 

(ONU), foi secretária-executiva da Câmara de Comércio Exterior da Presidência da República 

(Camex) e ocupou os cargos de assessora especial dos Ministérios da Fazenda e do 

Planejamento. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Elena Landau descarta participar de equipe de Tebet no Planejamento 

Poder Executivo | 28/12/2022 – 13h08min 

 

A economista Elena Landau afirma que não vai participar do futuro governo de Luiz 

Inácio Lula da Silva (PT). Ela foi mencionada nos últimos dias como sendo forte candidata a 

ocupar a secretaria-executiva do Ministério do Planejamento e Orçamento, que ficou com a 

senadora Simone Tebet (MDB-MS). Landau foi coordenadora do programa econômico de 

Tebet na disputa presidencial deste ano e sua indicação foi dada como certa por quem 



 
 
 
acompanha a transição de governo. "Nunca me passou pela cabeça ir para o governo, é um 

assunto que não esteve na mesa", disse Elena à Folha. "A Tebet é um excelente nome, e 

sempre ajudarei no que ela precisar, mas minha ida [para o governo] nunca foi discutida 

porque todos conhecem a minha posição”. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PPI fica com Casa Civil, diz Miriam Belchior 

Poder Executivo | 28/12/2022 – 11h31min 

 

A futura secretaria-executiva da Casa Civil do governo do presidente eleito Luiz Inácio 

Lula da Silva (PT), Miriam Belchior, disse que o PPI (Programa de Parceria de Investimentos) 

ficará sob a alçada da Casa Civil. O programa é um órgão do governo federal onde são feitos 

projetos de privatizações, concessões e PPPs (Parcerias Publico-Privadas) de ativos que hoje 

são da União, mas que tem grande potencial de investimento. O Poder360 apurou que o 

programa seria uma espécie de “guarda compartilhada” entre o Ministério do Planejamento, de 

Simone Tebet (MDB), com a Casa Civil, de Rui Costa (PT). O ruído sobre quem ficaria com o 

comando do órgão do governo começou depois de Tebet aceitar o comando do Ministério do 

Planejamento. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Novo governo terá como desafio recompor orçamento da educação 

Poder Executivo | 28/12/2022 – 07h33min 

 

A recomposição orçamentária da educação e a garantia da execução de estratégias 

consideradas fundamentais como o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), que distribui 

a escolas públicas livros didáticos e literários, estão entre os principais desafios do governo do 

presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva que toma posse no dia 1º de janeiro. A educação é 

considerada uma das principais pastas do novo governo e será comandada pelo ex-governador 

do Ceará e senador eleito Camilo Santana (PT). De acordo com o relatório elaborado pela 

equipe de transição, o setor sofreu diversos cortes no orçamento e congelamento de verbas ao 

longo dos últimos anos. Além disso, diversas medidas institucionais prejudicaram o andamento 

de políticas públicas  que vão desde a educação infantil até o ensino superior. Fonte: Agência Brasil  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Febraban elogia AGU de Lula por alinhamento a temas econômicos 

Mercado | 27/12/2022 – 22h 

 

O presidente da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), Isaac Sidney, elogiou as 

escolhas para a cúpula da AGU (Advocacia-Geral da União) no governo Lula (PT). O 

presidente eleito escolheu o procurador da Fazenda Jorge Messias para o comando da pasta, 

e ele anunciou Flávio José Roman, procurador do BC (Banco Central), como ministro 

substituto. Para Isaac, que foi procurador-geral do BC entre 2010 e 2016 e diretor do banco, a 

escolha dos dois dialoga com o fomento de um ambiente de crescimento de longo prazo. "Ter 

um procurador da Fazenda Nacional no cargo de Advogado Geral da União e um procurador 

do Banco Central como adjunto revela que a atuação da AGU estará alinhada à ordem e à 

liberdade econômica, bem como à segurança jurídica dos investimentos, o que é fundamental 

para um crescimento sustentável", afirma. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Governadora do Ceará será nova secretária executiva do MEC 



 
 
 

Poder Executivo | 27/12/2022 – 21h09min 

 

Escolhido para assumir o Ministério da Educação a partir de 1º de janeiro, Camilo 

Santana anunciou terça-feira (27) que, em sua gestão, a atual governadora do Ceará, Izolda 

Cela, ocupará o segundo posto mais importante da pasta, a secretaria executiva. 

“Trabalharemos juntos para recuperarmos o tempo perdido, sobretudo na educação básica”, 

escreveu Santana em sua conta pessoal no Twitter, prometendo “muito diálogo com estados e 

municípios” e a “retomada dos investimentos” públicos em educação. Psicóloga formada pela 

Universidade Federal do Ceará (UFC), Maria Izolda Cela de Arruda Coelho é mestre em gestão 

e avaliação da educação pública e especialista em gestão pública. Seu nome chegou a ser 

cotado para comandar o ministério, mas o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva acabou 

optando pelo também petista Camilo Santana. Fonte: Agência Brasil  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Camex sai da Fazenda para o Ministério do Desenvolvimento e reforça Alckmin 'mascate' 

Poder Executivo | 27/12/2022 – 18h18min 

 

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), conversou na segunda-feira (26) com 

o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e ambos acertaram que a Camex 

(Câmara de Comércio Exterior) voltará para o MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria 

e Comércio Exterior). A estrutura dedicada ao comércio exterior era vinculada originalmente ao 

ministério que será comandado por Alckmin mas, com a fusão das pastas na gestão de Jair 

Bolsonaro (PL), ficou sob o guarda-chuva do ministro Paulo Guedes. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Brasil tem novo recorde histórico de empregos formais gerados no país: 43,1 milhões 

Poder Executivo | 28/12/2022 – 09h30min 

 

O Brasil registrou, em novembro, saldo positivo de 135.495 postos de trabalho formais. 

Os dados são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), 

divulgados, na quarta-feira (28), em entrevista coletiva pelo ministro do Trabalho e Previdência, 

José Carlos Oliveira. O estoque de trabalhadores com carteira assinada no país alcançou novo 

recorde histórico com 43.144.732 postos de trabalho. O resultado do mês manteve o 

desempenho positivo do mercado formal no país, somando saldo de 2.466.377 empregos 

formais no país até novembro, decorrentes de 21.230.904 admissões e 18.764.527 

desligamentos no período. De julho de 2020 a novembro de 2022, período de retomada do 

emprego formal no país, o saldo alcançou 6.450.256 novos postos de trabalho. Já 

considerando-se os últimos 12 meses (de dezembro de 2021 a novembro de 2022) o país tem 

saldo positivo de 2.173.080 empregos com carteira assinada – resultado de 22.710.744 

admissões e 20.537.664 desligamentos. Fonte: ASCOM MTE 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

EDUCAÇÃO 

 

Inep disponibiliza painel de estatísticas da educação superior 

Poder Executivo | 28/12/2022 – 10h55min 

 

A consulta as principais estatísticas e aos indicadores do Censo da Educação Superior 

já pode ser feita por meio do Painel de BI (Business Intelligence), lançado na terça-feira (27) 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A 



 
 
 
plataforma está disponível no Portal do Inep, na internet. O Inep ressaltou que a iniciativa visa 

a “divulgação de informações em transparência ativa, conforme indicado pela Política de Dados 

Abertos do Poder Executivo Federal, estabelecido pelo Decreto n.º 8.777, de 11 de maio de 

2016”. As informações disponibilizadas são apresentadas por meio de gráficos, tabelas e 

mapas. Elas podem ser acessadas por qualquer pessoa ou entidades interessadas em 

informações sobre a educação superior no Brasil. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Computadores são recondicionados para projetos de inclusão digital 

Poder Executivo | 27/12/2022 – 22h 

 

Mais de 28 mil computadores já foram recondicionados e entregues para escolas 

públicas, bibliotecas e programas de inclusão digital graças ao programa Computadores pela 

Inclusão. O balanço foi feito diretor do Departamento de Projetos de Infraestrutura do Ministério 

das Comunicações, Marcus Vinicius Galletti, entrevistado do programa A Voz do Brasil de 

terça-feira (27). O diretor explicou que o programa será beneficiado com a criação da Política 

Nacional de Desfazimento e Recondicionamento de Equipamentos Eletroeletrônicos. A política 

tem por objetivo garantir o pleno exercício do direito ao acesso às tecnologias da informação e 

comunicação aos cidadãos brasileiros, contribuir para o descarte de equipamentos e bens de 

informática da administração pública de maneira correta e sustentável, fomentar a pesquisa e o 

desenvolvimento de soluções nacionais nas áreas de ciência, tecnologia e inovação e ajudar 

na qualificação profissionalizante da população brasileira, estimulando a criatividade, a 

inovação, a geração de renda. Esse trabalho também é desenvolvido pelo programa por meio 

da capacitação de jovens e adultos em cursos gratuitos. Fonte: Agência Brasil  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ENERGIA E PETRÓLEO 

 

MME publica resultado de consulta pública sobre liberdade de escolha para todos os 

consumidores de energia elétrica 

Poder Executivo | 28/12/2022 – 07h45min 

 

O Ministério de Minas Energia (MME) segue com a agenda de entregar os resultados 

de suas ações ao longo de 2022. Nesse sentido, foi publicado na quarta-feira (28/12) o relatório 

que apresenta as contribuições recebidas no âmbito da Consulta Pública nº 137/2022, que 

tratou da redução dos limites de carga para contratação de energia elétrica no mercado livre 

por parte dos consumidores conectados em baixa tensão. A proposta de portaria avaliada visa 

permitir a abertura total do mercado para todos os consumidores de energia elétrica, dando 

também aos consumidores de baixa tensão o direito de comprar energia elétrica de qualquer 

supridor. A Consulta Pública 137/2022 recebeu contribuições entre 3 de outubro e 3 de 

novembro de 2022. Como esperado, mais de 94% dos agentes foram favoráveis à proposta de 

abertura do mercado para os consumidores conectados em baixa tensão. O alto percentual de 

aprovação da abertura reflete os benefícios ao consumidor, que terá mais autonomia sobre 

suas preferências e poderá optar por produtos que atendam melhor seu perfil de consumo e ao 

seu bolso. Fonte: ASCOM MME 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

Mudança de regra de pedido de vista no STF libera casos tributários bilionários para 



 
 
 

julgamento 

Poder Judiciário | 28/12/2022 – 07h 

 

A mudança no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (STF) que libera 

automaticamente para julgamento processos suspensos por pedidos de vista por mais de 90 

dias – ainda que o caso não tenha sido devolvido pelo ministro que pediu a suspensão – 

permitirá a retomada de julgamentos tributários de impacto bilionário para a União. Dentre os 

pedidos de vista que ainda não foram devolvidos a julgamento e já passaram dos 90 dias está 

o processo que discute a aplicação da multa de 50% sobre os valores de restituição, 

ressarcimento ou compensação tributária considerados indevidos pela Receita Federal - a 

chamada multa isolada. Serão R$ 32 bilhões de perda se a União não puder mais aplicar a 

punição. Os contribuintes contestam essa multa por já estarem sujeitos à aplicação de uma 

outra, a multa de mora (RE 796939). Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ORÇAMENTO 

 

Governo central tem déficit primário de R$ 14,7 bi em novembro, aponta Tesouro 

Poder Executivo | 28/12/2022 – 15h09min 

 

O governo central registrou déficit primário de R$ 14,687 bilhões em novembro, o 

menor para o mês em termos reais desde 2019, conforme divulgado na quarta-feira (28) pelo 

Tesouro Nacional. A série tem início em 1997. Já o superávit acumulado em 12 meses ficou 

em R$ 66,5 bilhões, o equivalente a 0,77% do Produto Interno Bruto (PIB). Os dados levam em 

conta Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central (BC) e excluem despesas com a 

dívida pública. Em novembro de 2021, as contas ficaram positivas em R$ 4,188 bilhões. No 

ano passado, por sua vez, o déficit foi R$ 35 bilhões (0,4% do PIB). Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Governo Lula enfraquece base no Senado com escalação de ministros 

Poder Legislativo | 28/12/2022 – 12h 

 

A decisão do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de nomear senadores para 

cargos na Esplanada dos Ministérios deve enfraquecer a base de apoio ao petista no Senado. 

O impacto ocorre especialmente pela retirada de nomes de peso no Senado, como Camilo 

Santana (PT-CE), Wellington Dias (PT-PI) e Flávio Dino (PSB-MA) —todos eleitos após 

concluírem os mandatos de governador. Além dos três, outros dois senadores podem assumir 

cargos no governo e dificultar a articulação na Casa. São eles Carlos Fávaro (PSD-MT), cotado 

para o Ministério da Agricultura, e Renan Filho (MDB-AL), cotado para o Ministério dos 

Transportes. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 
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Acesso ao Plenário na posse presidencial será restrito 

Poder Executivo | 28/12/2022 – 10h30min 

 

A posse presidencial de domingo (1º) contará com um esquema de segurança 

especial. A equipe de recepção, na Chapelaria, entregará hologramas diferentes para definir a 

posição dos participantes. O Plenário da Câmara será reservado exclusivamente a 

parlamentares e autoridades convidadas, enquanto os demais convidados serão 



 
 
 
encaminhados à galeria. O Senado reforçou a proteção nos acessos à Casa desde segunda-

feira (26) até o dia da posse. Todos os colaboradores, independente da credencial, devem 

passar pelos pórticos de raio-x das portarias. Entregadores e motoristas de aplicativo também 

tiveram entrada restringida. A Secretaria de Polícia do Senado (Spol) se colocou à disposição 

para analisar solicitações excepcionais feitas com antecedência pelo e-mail 

spol@senado.leg.br. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 
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Censo registra 207 milhões de brasileiros, diz prévia do IBGE 

Poder Executivo | 28/12/2022 – 12h57min 

 

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou na 4ª feira (28) a prévia 

da população dos municípios com base nos dados coletados pelo Censo Demográfico 2022 até 

25 de dezembro, que mostra que o Brasil chegou a 207.750.291 milhões de habitantes este 

ano. A divulgação tem como objetivo cumprir a lei que determina ao instituto fornecer, 

anualmente, o cálculo da população de cada um dos 5.570 municípios do país para o TCU 

(Tribunal de Contas da União). Seguindo um modelo estatístico, o IBGE entrega um resultado 

prévio do ano de 2022 a partir dos 83,9% da população recenseada. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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