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5G no Brasil 
 

➢ Anatel prorroga prazo de liberação da faixa de 3,5 GHz para o 5G. O Conselho Diretor da 

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou, nesta quinta-feira (18), a 

prorrogação do prazo dos trabalhos de limpeza do espectro por mais 60 dias nas 15 capitais 

restantes – Recife, Fortaleza, Natal, Aracaju, Maceió, Teresina, São Luís, Campo Grande, 

Cuiabá, Porto Velho, Rio Branco, Macapá, Boa Vista, Manaus e Belém – que terão até dia 28 

de outubro para ter a faixa liberada para o lançamento do 5G. Portanto, o novo prazo para a 

ativação comercial da rede 5G standalone ficará para o dia 29 de novembro. O parecer do 

conselheiro Vicente Aquino, argumentou que a medida "foi necessária para permitir a 

conclusão das ações de desocupação da faixa e mitigação de eventuais interferências na 

recepção das estações do Serviço Fixo por Satélite (FSS)".  
 

» Já o Grupo de Acompanhamento de Interferências da faixa de 3,5 GHz (Gaispi) aprovou, 

também nesta quinta-feira, a liberação do espectro para Florianópolis, Palmas, Rio de Janeiro 

e Vitória na próxima segunda-feira (22). Com informações de: Teletime e Teletime 
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Segurança Cibernética 
 

➢ MTur institui Equipe de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos. 

Fica instituída, por meio da Portaria nº 41/2022, publicada nesta semana pelo Ministério do 

Turismo (MTur), a Equipe de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos 

(ETIR), vinculada ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República 

(GSI/PR), mas com autonomia para tomada de decisões.  
 

» A ETIR será responsável, dentre outros, por: (i) coordenar as atividades de tratamento e 

resposta a incidentes de segurança na rede computacional do MTur; (ii) agir de forma proativa 

com o objetivo de evitar que ocorram incidentes de segurança, divulgando práticas e 

recomendações de segurança da informação e avaliando condições de segurança de rede por 

meio de verificações de conformidade; (iii) promover a recuperação de serviços e sistemas de 

TI; (iv) realizar ações reativas que incluam recebimento de notificações de incidentes, 

orientação de equipes no reparo a danos e análise de sistemas comprometidos, buscando 

causas, danos e responsáveis; (v) receber, analisar e responder às notificações e atividades 

relacionadas a incidentes de segurança em redes de computadores do MTur; (vi) executar as 

ações necessárias para tratar quebras de segurança; (vii) obter informações quantitativas 

acerca dos incidentes ocorridos que descrevam sua natureza, causas, data de ocorrência, 

frequência e custos resultantes; e (viii) cooperar com outras equipes de tratamento e resposta 

a incidentes. Esta Portaria entra em vigor em 24 de agosto de 2022. 

 

Educação 
 

➢ Designado Relator de projeto que institui o Plano Nacional de Educação Digital. No 

âmbito da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) do 

Senado Federal, o senador Jean Paul Prates (PT/RN) foi designado relator do PL 4513/2020 

(Plano Nacional de Educação Digital). Após a análise da CCT, o projeto deve ser deliberado 

ainda pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) e pelo Plenário do Senado Federal. 

Se aprovado nos termos do texto remetido pela Câmara, seguirá para sanção presidencial. Em 

caso de modificações, retornará para nova votação pelos deputados.  
 

» O texto aprovado pela Câmara dos Deputados em 5 de agosto incluiu emendas de Plenário que 

previam: (i) a promoção de competências digitais e informacionais; e desenvolvimento de 

plataforma digital com acesso gratuito para autodiagnóstico de competências digitais; (ii) a 

Educação Digital Escolar, com o objetivo de garantir a educação digital da população, 

estimulando e reforçando o letramento digital e informacional, ensino de computação, 

programação, robótica, entre outros; (iii) o ensino de robótica entre os focos da educação digital; 

(iv) dispositivos que dispõem sobre a acessibilidade e a tecnologia assistiva, visando a inclusão 

digital das pessoas com deficiência; e (v) repositório para hospedar informações sobre 

demandas do Setor Público que possam ser supridas por meio do desenvolvimento de soluções 

tecnológicas.  

 

➢ MCTI participa do evento de integração da rede GigaSul na Bahia. Nesta semana, o 

ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim, participou da inauguração da 

primeira fase de implementação do Projeto Giga SUL, no sul da Bahia. O projeto visa o 

desenvolvimento de aplicações da nova rede para fornecimento de internet de alta velocidade 

a instituições de ensino e pesquisa da região. A ideia é transformar ao sul do estado, em um 
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polo de pesquisa, produção, desenvolvimento e teste de novas tecnologias baseado em redes 

da quinta geração de internet móvel, assim como o compartilhamento de informações entre 

instituições e laboratórios ao melhor estilo do conceito “open innovation”. Aplicações para Open 

RAN, orquestração, automação, inteligência artificial, edge computing e network slicing podem 

fazer parte do movimento. Com informações de: ASCOM MCTI 

 

➢ CAPES aprova nova versão do PDTIC para 2020-2023. A Fundação Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, vinculada ao Ministério da Educação 

(CAPES/MEC) aprovou, nesta semana, a versão 2.1 de seu Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (PDTIC), para o período 2020-2023. A medida estabelece, ainda, 

a revisão anual, ou sempre que necessário, com o fito de assegurar seu alinhamento às 

prioridades e metas institucionais, à disponibilidade financeira e às mudanças na legislação 

pertinente. O novo PDTIC entra em vigor em 1º de setembro de 2022. Acesse aqui a íntegra o 

documento e aqui os documentos anexos e versões anteriores. 

 

Economia & Tributação 
 

➢ MEC dispõe sobre o parcelamento de débitos não tributários do FNDE e não inscritos 

em dívida ativa. O Ministério da Educação (MEC) publicou, nesta semana, a Portaria nº 

457/2022, que trata dos parcelamentos de débitos não tributários do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), estabelecendo, entre outros: (i) os requisitos e prazos; 

(ii) os procedimentos para requisição e julgamento do pedido; e (iii) a requisição de novo 

parcelamento e rescisão. Esta Portaria entra em vigor no dia 1º de setembro de 2022, podendo 

ser aplicada aos pedidos de parcelamento pendentes de análise. 

 

➢ BNDES anuncia reabertura do programa de garantia para MEI, micro, pequenas e médias 

empresas nesta segunda (22). Será reaberto, em 22 de agosto, o fundo de garantia também 

conhecido como Programa Emergencial de Acesso a Crédito (FGI PEAC). A nova edição irá 

vigorar até dezembro de 2023 com operações de R$ 1 mil a R$ 10 milhões destinadas a 

investimento ou capital de giro, com a inclusão, também, do Microempreendedor Individual 

(MEI) e do micro, pequenas e médias empresas (MPMEs). Mais informações sobre o Programa 

estão disponíveis em 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/garantias/peac. Com informações de: 

ASCOM BNDES e Valor Econômico 

 

➢ Designado relator de Plenário do projeto que dispõe sobre o Marco Legal dos Jogos 

Eletrônicos. Foi designado como relator de Plenário do PL 2796/2021 (Marco Legal Jogos 

Eletrônicos) o deputado Darci de Matos (PSD/SC). A matéria tramita em regime de urgência 

desde a semana passada, quando o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou o 

requerimento de urgência apresentado pelo deputado Kim Kataguiri (UNIÃO/SP). Neste 

sentido, o projeto pode ser votado durante o esforço concentrado da Casa, previsto para 

ocorrer nos dias 29, 30 e 31 de agosto.  
 

» O projeto, de autoria de Kataguiri, visa garantir o desenvolvimento do setor, gerar empregos, 

reduzir crimes como o de descaminho, além de reduzir o impacto tributário na produção, com a 

extensão dos benefícios da Lei de informática para o setor.  
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➢ Pronampe: 4 em cada 10 micro e pequenos industriais brasileiros desconhecem 

programa, diz pesquisa. Segundo o presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria de 

São Paulo (Simpi), Joseph Couri, é preciso reduzir as exigências burocráticas e aportar mais 

recursos para que a liberação da linha de crédito chegue efetivamente às empresas. De acordo 

com pesquisa encomendada pelo Sindicato, apenas 11% dos entrevistados tiveram acesso a 

uma linha de crédito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte (Pronampe) durante a pandemia. Dentre os entrevistados, somente 16% dos 

dirigentes industriais brasileiros se sentiam bem informados sobre o programa. Outros 19% se 

declararam mais ou menos informados sobre a linha de crédito, e 24% se disseram mal 

informados. O estudo mostrou, ainda, que 40% dos micro e pequenos empresários industriais 

brasileiros nunca ouviram falar do Programa. Regionalmente, a pesquisa constatou que, no 

Nordeste, 50% desconheciam totalmente o programa, enquanto que no Sudeste, o percentual 

foi de 40%. Nas regiões Centro-Oeste/Norte, a taxa reduziu para 36%. O Sul foi a região com 

maior conhecimento dos industriais sobre o Pronampe: 35%. Com informações de: O Estado de S. Paulo 

 

➢ Fiesp sugere a candidatos taxar lucro distribuído a sócio de empresas. A Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) entregou aos candidatos à Presidência da 

República, um sumário de propostas para uma reforma tributária para o próximo governos. 

Consiste em um estudo com diretrizes em que a entidade defende (I) a volta do Imposto de 

Renda sobre dividendos da pessoa física desde que ajustada à carga que recai sobre 

empresas; (II) a revisão do modelo de tributação da folha de salários das empresas, a partir da 

redução ou eliminação da incidência da contribuição patronal; e (III) reforma dos tributos que 

incidem sobre o consumo (IPI, ICMS, ISS, PIS e Cofins) para a implementação do  Imposto 

sobre Valor Agregado (IVA) em nível nacional, evitando-se a criação de exceções. Com informações 

de: O Estado de S. Paulo 

 

Administração Pública 
 

➢ LNCC aprova Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações para 2022-

2022. O Laboratório Nacional de Computação Científica, vinculado ao Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovações (LNCC/MCTI), aprovou, nesta semana, o Plano Diretor de Tecnologia 

da Informação para o período 2022-2023. A íntegra do plano diretor deverá estar disponível 

aqui.  

 

➢ Presidência da República disciplina a designação de representantes para atuação na 

Moderniza Brasil e no FNME. Nesta semana, a Secretaria Especial de Modernização do 

Estado, vinculada à Secretaria-Geral da Presidência da República (SEME/SGPR), normatizou, 

por meio da Portaria nº 2/2022, a designação de representantes da Secretaria de 

Modernização Institucional e Regional (Semir), da Secretaria de Modernização da 

Administração Federal (Semaf) e da Secretaria de Monitoramento de Projetos de 

Modernização do Estado (SMPME), nos âmbitos da Política Nacional de Modernização do 

Estado (Moderniza Brasil), e do Fórum Nacional de Modernização do Estado (FNME), para 

acompanhamento e monitoramento dos eixos temáticos: (i) Ambiente de Negócios Próspero; 

(ii) Cooperação e Articulação entre Agentes Públicos e Privados; (iii) Capacidades do Estado 
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Moderno; e (iv) Evolução dos Serviços Públicos; e Governo e Sociedade Digital. Os 

representantes indicados serão designados via portaria do Secretário Especial de 

Modernização do Estado. 

 

➢ Apresentado parecer a projeto sobre transparência nas contratações públicas da União. 

No âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJC) da Câmara dos 

Deputados, o deputado Eduardo Cury (PSDB/SP) apresentou parecer pela aprovação do PL 

249/2022 (Transparência Contratações Públicas da União), nos termos do texto aprovado pela 

Comissão de Finanças e Tributação (CFT). O projeto, que tem por objetivo assegurar 

mecanismos de transparência dos dados de contratações públicas de modo que a sociedade 

civil possa monitorar as informações e identificar eventuais irregularidades, de estabelecer 

novas funcionalidades e ampliar informações do Portal Nacional de Contratações Públicas 

(PNCP), está pronto para inclusão na pauta da próxima reunião deliberativa da CCJC, que 

pode ser agendada para o período do próximo esforço concentrado dos parlamentares (de 29 

a 31 de agosto). 
 

» Na CFT, o texto aprovado incorporou as emendas do relator, deputado Eduardo Cury 

(PSDB/SP), que buscou (i) uniformizar as regras e os procedimentos para assegurar 

parâmetros mínimos que deverão ser observados por todos os entes da federação 

quando da construção e implementação do sistema de registro cadastral unificado; e (ii) 

assegurar a utilização facultativa do PNCP para contratações pelos órgãos e entidades 

dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes federativos. 

 

➢ MJSP atribui à Rede-Lab natureza de Programa de Articulação Institucional. Por meio da 

Portaria nº 145/2022, publicada nesta semana pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública 

(MJSP), passa a Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia (Rede-Lab) a possuir a 

atribuição de Programa de Articulação Institucional do MJSP. A medida define, ainda, as regras 

para adesão de integrantes e parcerias, bem como aprova seus objetivos, seus princípios, 

suas diretrizes e suas responsabilidades. Integram a Rede-Lab órgãos públicos com atribuição 

legal para a persecução penal do crime de lavagem de dinheiro. Além disso, outros órgãos 

poderão compor o Programa como órgãos parceiros, desde que seja firmado Acordo de 

Cooperação Técnica e que atendam requisitos expressos na norma. 
 

» Entre os objetivos do Programa estão: (I) desenvolvimento e aplicação de métodos e técnicas 

destinados à produção de informações a partir de grandes volumes de dados; (II) elaboração e 

difusão de estudos sobre melhores práticas em produção de informações; (III) apoio às medidas 

tecnológicas necessárias à análise de grandes volumes de dados junto aos demais órgãos 

federais e junto aos Estados da federação; (IV) promoção de pesquisas e angariação de 

tecnologias de ponta em análise de dados disponíveis no mercado ou desenvolvidas por outros 

órgãos públicos; e (V) produção de informações, dados, estatísticas e conhecimento sobre o 

combate à lavagem de dinheiro no Brasil. 

 

➢ MS substitui Comitê de Informação e Informática pelo Comitê de Governança Digital. O 

Ministério da Saúde alterou, nesta semana, a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1/2017 para 

substituir o Comitê de Informação e Informática do Ministério da Saúde (CIINFO/MS) pelo 

Comitê de Governança Digital do Ministério da Saúde (CGD/MS), com a competência de atuar 

em ações de natureza deliberativa no que diz respeito à condução de políticas envolvendo 

TIC, no âmbito do MS. Estabelece, ainda, entre outros, as competências, atribuições dos 
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membros, além da maneira como deverão ser conduzidas as reuniões do Comitê. Poderão ser 

convidadas a participar das reuniões entidades públicas ou privadas. 

 

Judiciário 
 

➢ CJF institui o Centro Tecnológico de Desenvolvimento Colaborativo (CRDEC-JF). Fica 

instituído, por meio da Resolução nº 781/2022, publicada nesta semana pelo Conselho da 

Justiça Federal (CJF), o Centro Tecnológico de Desenvolvimento Colaborativo (CTDEC-JF) 

com a finalidade de promover a articulação e a coordenação dos sistemas corporativos 

nacionais da Justiça Federal, a fim de possibilitar a criação de um ambiente colaborativo no 

qual serão aplicadas modernas técnicas de gerência, métodos de desenvolvimento de 

softwares e arquiteturas de referência para a viabilização de uma atuação conjunta dos 

Tribunais Regionais Federais e do Conselho da Justiça Federal, para o atendimento, entre 

outros, dos seguintes objetivos: (i) melhoria da qualidade e padronização das soluções de 

software existentes; e (ii) criação de uma comunidade de técnicos especialistas em 

desenvolvimento colaborativo, aptos a tratar de aspectos relacionados à coordenação, 

cooperação, execução e comunicação da produção de software. 

 

Ambiental 
 

➢ Sebrae e CNI firmam acordo para incentivar startups no ecossistema global de inovação. 

Durante a 3ª edição do Fórum Encadear, realizado em São Paulo, o Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Confederação Nacional das Indústrias (CNI) 

firmaram, com a participação do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, Acordo de 

Cooperação Técnica para estimular a competitividade dos pequenos negócios da indústria. A 

parceria terá como foco os pilares de produtividade e inovação, encadeamento produtivo, 

internacionalização, economia de baixo carbono e ESG. O acordo prevê, dentre outros, uma 

atuação de forma conjunta com o Sosa, um instituto de Israel que integra e fomenta startups; 

capacitação virtual para 900 participantes; o estímulo para o mapeamento de tecnologias para 

a criação de um mapa das tecnologias inovadoras das startups brasileiras e dos Institutos de 

Científicos e Tecnológicos (ICTs), o cadastramento das tecnologias inovadoras mapeadas em 

uma plataforma internacional de gestão da inovação e o aprimoramento de software para 

inserção das informações das startups brasileiras na plataforma de gestão da inovação 

internacional. Com informações de: Folha PE 

 

Saúde 
 

➢ ANVISA estabelece a classificação de riscos e prazos para resposta a requerimentos de 

liberação. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) divulgou, nesta semana, as 

tabelas de atos públicos de liberação para produtos de saúde, assim como a listagem da 

classificação de risco pertinente a cada ato e o prazo de resposta os requerimentos. 

Ressalvadas as situações explicitamente indicadas nas tabelas, a ausência de manifestação 

da Anvisa implicará na sua aprovação automática (tácita) do requerimento. Os itens listados 
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são separados por assunto, dentre eles, (i) produtos para a saúde, referente a alteração de 

registro de softwares médicos como novas funcionalidades e mudanças na identidade 

visual, além disso, (ii) licenciamento de importação e (iii) certificação de boas práticas. 

 

Trabalhista 
 

➢ Promulgada lei que flexibiliza regras trabalhistas em caso de calamidade pública. O 

presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, promulgou na forma da Lei nº 

14.437/2022, medida provisória (MPV 1109/2022) que estabelece medidas trabalhistas 

alternativas que poderão ser adotadas, por empregados e empregadores, para a preservação 

do emprego, do mercado de trabalho e o enfrentamento das consequências da pandemia. A 

saber: (i) a facilitação do regime de teletrabalho, cuja determinação e seu retorno ficará a 

cargo do empregador; (ii) a antecipação de férias individuais; (iii) a concessão de férias 

coletivas; (iv) o aproveitamento e a antecipação de feriados; (v) o regime diferenciado de banco 

de horas, no qual o empregador ficará autorizado a interromper as atividades e adotar, por 

meio de acordo individual ou coletivo escrito, o regime especial de compensação de fornada, 

por meio de banco de horas, em favor do empregador ou do empregado, para a compensação 

no prazo de até 18 meses; e (vi) a suspensão da exigibilidade dos recolhimentos do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de até quatro competências, relativos aos 

estabelecimentos dos empregadores situados em municípios em estado de calamidade pública 

reconhecido pelo Poder Executivo federal. O empregado deverá ser notificado por escrito ou 

por meio eletrônico com uma antecedência de, no mínimo, 48 horas.  
 

» A nova Lei também autoriza o Poder Executivo federal a adotar, por até 90 dias, prorrogável 

enquanto durar o estado de calamidade pública, medidas trabalhistas alternativas e o Programa 

Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, que prevê a redução proporcional da jornada 

de trabalho e do salário, ou suspensão temporária do contrato de trabalho, mediante acordo 

entre empregador e empregado, com pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do 

Emprego e da Renda (BEm).  

 

Orçamento 
 

➢ CG-FUST disciplina a aplicação de recursos do Fundo. Foi publicada pelo Conselho Gestor 

do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (CG-FUST), no Diário Oficial 

da União – DOU desta quinta-feira (18), a Resolução nº 2/2022, que disciplina a aplicação de 

recursos do Fundo. A medida norma define que os investimentos do FUST serão orientados 

por programas que indicarão os elementos básicos dos projetos, atividades e iniciativas a 

serem financiados e se alinharão com as finalidades, objetivos, políticas, normas, diretrizes e 

prioridades estabelecidas em resoluções do Conselho Gestor.  
 

» Estão previstas como modalidades de aplicação: (I) apoio não reembolsável — limitado a 50% 

das receitas no exercício e buscando-se, quando possível, a redução de desigualdades 

regionais e sociais, mediante a priorização de áreas com menor desenvolvimento social e maior 

população potencialmente beneficiada; (II) apoio reembolsável — nesse caso, podendo ser 

realizado por meio de operações de crédito, diretas ou indiretas, a subscrição de valores 
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mobiliários e subscrição de cotas de fundos de investimento em direitos creditórios; e (III) 

garantia. 
 

» Aa aplicação de recursos na modalidade não reembolsável poderá ocorrer sem a intermediação 

de agente financeiro quando se destinar a: (i) estabelecimentos públicos de ensino; ou (ii) 

escolas sem fins lucrativos que atendam a pessoas com deficiência. Nesses casos, o 

instrumento para a transferência dos recursos será firmado pela União, representada pelo 

Presidente do Conselho Gestor, e pela entidade pública ou privada destinatária dos recursos. 
 

» A medida estabelece, ainda, que os Agentes Financeiros do Fundo apresentarão anualmente 

ao Conselho Gestor, Planos de Aplicação de Recursos (PAR) abrangendo três exercícios 

financeiros, e estabelecerão os elementos necessários à aplicação de recursos em um ou mais 

programas, bem como para o acompanhamento e a execução destes. Bem como prestarão 

contas dos recursos recebidos do FUST, por intermédio de relatório de gestão do PAR com foco 

nos resultados alcançados pelos programas apoiados, cabendo ao Secretário-Executivo do 

Conselho Gestor a avaliação dos documentos.  

 

➢ Secretários estaduais pedem que Congresso derrube veto que retirou compensação 

para saúde e educação. Representantes de secretários estaduais se reuniram, nesta 

semana, com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para pedir que o 

Congresso Nacional derrube os vetos (VET 36/2022) postergados em julho, apostos ao PLP 

18/2022 (Limite de cobrança do ICMS sobre combustíveis), relativos à compensação aos entes 

federados, impactados pela redução do ICMS, prevista na Lei Complementar nº 194/2022, que 

tratam de mecanismo que estabelecia a transferência de recursos do Governo Federal aos 

Estados para manter o patamar orçamentário destinado ao Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(Fundeb). Em seu perfil no Twitter, Pacheco disse: "O Senado está atento a essa diminuição 

de recursos e está trabalhando para buscar novas fontes de custeio e meios para a utilização 

dos recursos disponíveis".  
 

» Segundo Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal 

(Cometas) e os Conselhos Nacionais de Saúde (CNS); de Secretários de Saúde (Conass); e de 

Secretarias municipais de Saúde (Conasems), a estimativa é de uma perda de R$ 18 bilhões 

que seriam arrecadados pelo tributo e destinados a saúde e educação dos estados e municípios 

do país. Com informações de: G1 Notícias 

 

➢ SUDECO aprova as diretrizes e prioridades dos Fundos FCO e FDCO para 2023. O 

Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste da Superintendência do 

Desenvolvimento do Centro-Oeste (CONDEL/SUDECO), vinculado ao Ministério do 

Desenvolvimento Regional (MDR), publicou duas resoluções em que estabelece as prioridades 

para enquadramento na formulação da programação e na aplicação dos recursos do Fundo 

Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) e do Fundo de Desenvolvimento do 

Centro-Oeste (FDCO) em 2023. A saber: 
 

» Com a Resolução nº 129/2022, dentre prioridades setoriais e espaciais, avaliadas através de 

relatório circunstanciado sobre as atividades desenvolvidas e os resultados obtidos, terão 

prioridade para financiamento do FCO, as propostas de projetos do FCO Verde, que 

apresentem inovação no serviço, produto, processo ou no modelo de negócio, projetos da 

Indústria 4.0, ou instalados em municípios em áreas da Faixa de Fronteira, assim como a 

empreendimentos de infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação. 
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» Já com a Resolução nº 130/2022, dentre as prioridades setoriais tradicionais, de infraestrutura, 

de serviços, de ciência, tecnologia e inovação e espaciais, terão prioridade para 

financiamento estudantil através do FCO, projetos que utilizem tecnologias inovadoras e/ou 

contribuam para a geração e difusão de novas tecnologias, nas áreas de TIC, internet das 

Coisas, Indústria 4.0, Segurança Cibernética, Tecnologia Assistiva, ou que sejam instalados em 

municípios em áreas da Faixa de Fronteira. 

 

Consultas & Compras Públicas 
 

➢ ANPD abre consulta pública sobre Regulamento de Dosimetria e Aplicação de Sanções 

Administrativas. Encontra-se em andamento, no âmbito da Autoridade Nacional de Proteção 

de Dados (ANPD), consulta pública para o aprimoramento da minuta de resolução que aprova 

o Regulamento de Dosimetria e Aplicação de Sanções Administrativas, que estabelece regras 

quanto aos parâmetros e critérios para a aplicação de sanções administrativas, quando as 

atividades de monitoramento e prevenção não se mostrarem suficientes para incentivar os 

agentes de tratamento a agir em conformidade com a Lei de Proteção de Dados Pessoais – 

LGPD (Lei nº 13.709/2018). As sugestões deverão ser enviadas eletronicamente até o dia 15 

de setembro de 2022 exclusivamente por meio da plataforma Participa Mais Brasil. 
 

» A Audiência Pública será realizada de forma virtual por meio do canal da ANPD no Youtube. 

Informações adicionais, incluindo os dias e horários de realização da sessão pública, serão 

disponibilizados em momento oportuno. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail 

normatizacao@anpd.gov.br. 

 

➢ DATAPREV abre consulta pública para aquisição de ambientes especializados em 

machine learning e IA. Encontra-se em andamento, no âmbito da Empresa de Tecnologia e 

Informações da Previdência do Ministério da Economia (DATAPREV/ME), consulta pública, até 

o dia 26 de agosto, visando a Aquisição de Ambientes Especializados para Treinamento, e 

Inferência de Modelos de Aprendizado de Máquina e Inteligência Artificial. A consulta 

contempla a aquisição de servidores especializados em computação cognitiva para 

treinamento com garantia de 60 meses; aquisição de servidores especializados em 

computação cognitiva para inferência, com garantia de 60 meses; contratação do serviço de 

subscrição de software para virtualização de GPU Nvidia em vSphere, com suporte técnico e 

atualização de versão pelo período de 60 meses e, contratação do serviço de capacitação 

técnica. 
 

» Esclarecimentos sobre o processo de Consulta Pública, inclusive o encaminhamento das 

propostas com as estimativas de preços, deverão ser realizadas através do e-mail 

consultapublica.dataprev@dataprev.gov.br. 
 

» Dispõe ainda, sobre Audiência Pública, a ser realizada no dia 15 de setembro, de 10h às 12h, 

na modalidade virtual, por meio de videoconferência a ser disponibilizada posteriormente. A 

inscrição na audiência pública deverá ser realizada até o dia 13 de agosto, às 18h, através do 

e-mail: consultapublica.dataprev@dataprev.gov.br e/ou por telefone: (21) 3616-7310, 

informando nome, empresa e e-mail do interessado.  

 

➢ Senado Federal irá abrir chamamento público para atualização de Cadastro de 

Fornecedores. A Secretaria de Administrações de Contratações do Senado Federal publicou, 
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nesta semana, o aviso de chamamento público com prazo a definir, com vistas a expansão e 

atualização do Cadastro de Fornecedores do Senado Federal, com objetivo de criar um registro 

de gerenciamento e manutenção dos registros cadastrais de empresas interessadas em 

participar de licitações para efeito de habilitação. Os interessados deverão preencher o 

formulário de cadastro de fornecedor e preparar a documentação relacionada no referido 

formulário. Tanto o formulário quanto os documentos físicos deverão ser enviados em formato 

PDF para o e-mail: protocolo@senado.leg.br. Os esclarecimentos sobre o procedimento e a 

relação de documentos necessários encontram-se disponíveis aqui. Informações pelo telefone 

(061) 3303-3036 e pelo e-mail: licita@senado.leg.br.  

 

➢ AEB abre chamamento público sobre ACT para desenvolvimento de soluções 

inovadoras e intensivas em software. A Agência Espacial Brasileira (AEB), vinculada ao 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) abriu, nesta semana, o Edital de 

Chamamento Público nº 8/2022, com vistas selecionar entidade sem fins lucrativos, com 

interesse em celebrar Acordo de Cooperação Técnica (ACT), com o propósito de estabelecer 

ações conjuntas, com foco na aplicações de tecnologias, produtos e serviços espaciais para o 

desenvolvimento de soluções inovadoras e intensivas em software, para o fortalecimento do 

Setor Espacial Brasileiro e do setor industrial do país. As propostas de parceria deverão ser 

encaminhadas, até dia 25 de agosto, à Diretoria de Governança do Setor Espacial, através do 

e-mail: dgse@aeb.gov.br.  

 

Nomeações 
 

➢ MCom designa membro suplente ao CG-FUST. O Ministério das Comunicações (MCom) 

designou, com mandato de 2022 a 2024, Daniela Lopes Martins como membro suplente do 

Conselho Gestor do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (CG-FUST), 

ficando exonerada Adriana Sarkis dos Santos do encargo. 

 

➢ ANPD designa coordenador de Logística. Foi publicada, nesta semana, a designação de 

Thiago de Alcântara Bezerra para exercer a função de coordenador de Logística da 

Coordenação-Geral de Administração, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados da 

Presidência da República. (ANPD/PR). 

 

➢ MCTI nomeia novo diretor de Tecnologia da Informação. Foi nomeado, para o cargo de 

diretor do Departamento de Tecnologia da Informação, da Secretaria-Executiva do Ministério 

da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), Elias Marques Cotrim, exonerando, ainda, 

Fernando Rodrigues Dias do encargo. 

 

➢ MTP designa novo diretor de Tecnologia da Informação. A designação de Mauricio de Alves 

Lacerda para a função de diretor de Tecnologia da Informação da Secretaria de Gestão 

Corporativa, vinculada à Secretaria-Executiva do Ministério do Trabalho e Previdência 

(DTI/SE/MTP) foi publicada, nesta semana, juntamente com a dispensa de Flavia Carla Forner 

da Silveira da função. 
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➢ ME promove alterações em seu quadro de funcionários. Nesta semana, o Ministério da 

Economia (ME) realizou uma sério de modificações em seu quadro administrativo. A saber:  
 

» Designação de Fernando Brasil De Oliveira Pinto, para exercer o encargo de presidente da 1ª 

Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF); 
 

» Designação de Mateus Drigo da Silva, para exercer a função de coordenador-geral de 

Transformação Digital do Departamento de Modernização e Inovação, vinculado à Secretaria 

de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, da Secretaria Especial de 

Desestatização, Desinvestimento e Mercados (DEMIN/SPU/SEDDM/ME); 
 

» Exoneração de Daniel Mejdalani Follain do encargo de secretário adjunto de Desestatização e 

Desinvestimento da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados 

(SDD/SEDDM/ME); 
 

» Nomeação de Edson Silveira Sobrinho para o cargo de secretário de Desenvolvimento da 

Infraestrutura, da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade (SDI/SEPEC/ME), 

ficando exonerado do cargo que atualmente ocupa; 
 

» Nomeação de Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho, para exercer o cargo de subsecretário de 

Economia Verde da Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços da 

Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade (SDIC/SEPEC/ME); 
 

» Nomeação de Daniela Gonçalves Carvalho, para exercer o cargo de subsecretária de 

Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas, Empreendedorismo e Artesanato da 

Secretaria de Inovação e Micro e Pequenas Empresas da Secretaria Especial de Produtividade 

e Competitividade (SEMPE/SIMPE/SEPEC/ME);  
 

» Nomeação de José Evandro Lacerda Zaranza Filho, para exercer o cargo de subsecretário de 

Ambiente de Negócios e Competitividade da Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, 

Comércio e Serviços da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade 

(SDIC/SEPEC/ME); 
 

» Nomeação de Ricardo Almeida Müller, para exercer o cargo de coordenador de Promoção 

Comercial da Coordenação-Geral de Promoção Comercial da Secretaria de Acompanhamento 

Econômico da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade (SEAE/SEPEC/ME); e 
 

» Designação de Edilson Urbano Da Silva para o cargo de coordenador de Ambiente de Negócios 

e Competitividade da Subsecretaria de Ambiente de Negócios e Competitividade da Secretaria 

de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços da Secretaria Especial de Produtividade 

e Competitividade (SDIC/SEPEC/ME). 

 

➢ Exonerado, a pedido, diretor de Política Regulatória do MEC. Foi publicada no Diário Oficial 

da União – DOU desta terça-feira (16), a exoneração, a pedido, de Alexandre Pereira Da Silva, 

do cargo de diretor de Política Regulatória da Secretaria de Regulação e Supervisão da 

Educação Superior, do Ministério da Educação (MEC). 

 

➢ MME designa membros ao seu Comitê de Governança Digital. Nesta semana, o Ministério 

de Minas e Energia (MME), divulgou a relação nominal dos membros (titulares e suplentes) a 

compor seu Comitê de Governança Digital (CGD/MME). 

 

➢ Presidência da República designa representantes para atuação na Moderniza Brasil e no 

FNME. A Secretaria Especial de Modernização do Estado, vinculada à Secretaria-Geral da 

Presidência da República (SEME/SGPR), divulgou, nesta semana, a relação nominal dos 
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representantes da Secretaria de Modernização Institucional e Regional (Semir) e da Secretaria 

de Modernização da Administração Federal (Semaf), nos âmbitos da Política Nacional de 

Modernização do Estado (Moderniza Brasil), e do Fórum Nacional de Modernização do Estado 

para acompanhamento e monitoramento. 

 

Agendas de Destaque  
 

➢ O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim, participou como mediador da 44ª 

edição da Assembleia Permanente pela Eficiência Nacional (ASPEN), que teve como tema “O 

Futuro do Trabalho e as Profissões do Futuro: Tendências e Desafios”. Na ocasião, o ministro 

destacou a importância de se pensar no futuro das profissões, uma vez que a transformação 

digital atinge a sociedade de modo geral e, ninguém mais vai ficar de fora das práticas que 

essa nova configuração traz. 

 

➢ Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, reuniu-se, com o ministro 

do Supremo Tribunal Federal (STF), Kassio Nunes Marques, o ministro da Educação, Victor 

Godoy Veiga, e o ministros do Tribunal de Contas da União (TCU), Jorge Antônio de Oliveira 

e Antônio Augusto Anastasia, onde foram tratadas iniciativas para aprofundar a cooperação 

educacional entre o Brasil e a Organização das Nações Unidas (ONU), com destaque para o 

diálogo com a Universidade das Nações Unidas.  

 
➢ Já o diretor-presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), Waldemar 

Gonçalves Ortunho Júnior, participou do 13º Seminário de Proteção à Privacidade e aos 

Dados Pessoais, realizado, nesta semana, pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) e 

o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) em São Paulo . Ainda, a diretora, 

Miriam Wimmer, participou da reunião de trabalho com membros da Comissão de Juristas do 

Senado sobre o PL de Inteligência Artificial (CJSUBIA); e também do 13º Seminário de 

Proteção à Privacidade e aos Dados Pessoais, promovidas pelo CGI.br e NIC.br como 

moderadora do painel "Direito à intervenção humana em decisões automatizadas". 

 

 


