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Proteção de Dados 
 

➢ CEFIC publica Resoluções sobre a Carteira de Identidade Nacional (CIN). Nesta 

semana, a Câmara-Executiva Federal de Identificação do Cidadão (CEFIC), vinculada à 

Secretaria Especial de Modernização do Estado da Secretaria Geral da Presidência da 

República (SEME/SG/PR), publicou uma série de Resoluções que disciplinam o processo 

de emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN). A saber: 
 

» A Resolução nº 6/2022 altera a Resolução CEFIC nº 4/2022, que estabelece a 

parametrização técnica do Serviço de Identificação do Cidadão, para disciplinar a 

elaboração do Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD) do Serviço de 

Identificação do Cidadão (SIC), 
 

» Já a Resolução nº 7/2022 institui Grupo de Trabalho Técnico (GTT) destinado à elaboração 

de Protocolo de Divergências no âmbito do Sistema de Identificação do Cidadão como 

proposição de ações destinadas ao processo de emissão da Carteira de Identidade 

Nacional (CIN) e de atualização das bases. O GT será composto por 6 membros e terá 

duração de 3 meses, durante o qual deverá elaborar protocolo para tratar divergências 

detectadas durante o processo de emissão da CIN; 
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» Por fim, a Resolução nº 8/2022 institui Grupo de Trabalho Técnico (GTT) para realização 

de diagnóstico e proposição de ações destinadas ao fortalecimento do processo de 

emissão da CIN. O GT será composto por 6 membros e terá duração de 3 meses. 

 

➢ Anvisa realiza Workshop sobre Práticas para Adequação à LGPD. Nesta segunda-

feira (10), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) realizou o workshop 

“Práticas para Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) no Setor 

Público”, com apresentação de Erick Sobreiro, representante do Gartner Group. Na 

ocasião, foram abordadas as principais tendências, desafios, processos e ferramentas de 

apoio à criação de um Programa de Gestão de Privacidade, além de lições aprendidas e 

recomendações importantes para garantir o sucesso na implantação do programa. Com 

informações de: ASCOM ANVISA 

 

5G no Brasil 
 

➢ 5G terá implantação acelerada em mais de 500 cidades. Depois de ser implantado em 

todas as capitais estaduais, o 5G pode chegar a mais cidades a partir de novas diretrizes, 

após a aprovação, nesta terça-feira (11), pelo Grupo de Acompanhamento da Implantação 

das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi), 

vinculado à Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), da distribuição de 504 

municípios – que compõem, em sua maioria, a região metropolitana das capitais - em 36 

grupos, que serão objeto de medidas para implementação da faixa de 3,5 GHz.  
 

» O primeiro passo desse processo é a verificação de infraestrutura local, que envolve 

a identificação e substituição de antenas FFS e a distribuição de kits de antenas 

parabólicas à população de baixa renda, por exemplo. Vale ressaltar que, apesar 

de ter-se iniciado a implantação, a faixa de frequência pode não esteja disponível 

em todos os municípios-foco até janeiro de 2023. Com informações de: Convergência Digital 

 

Segurança Cibernética 
 

➢ Governo manda atualizar urgente versões do FortiGate e do FortiProxy. O Centro de 

Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos do Governo (CTIR Gov), 

recomendou à administração pública federal, bem como demais entidades e instituições, 

que atualizem os produtos FortiGate e FortiProxy, da empresa Fortinet. A recomendação 

parte da brecha para vulnerabilidade encontrada, que permite que agentes maliciosos, 

possam executar tarefas arbitrárias remotamente por meio de requisições HTTP(S). As 

versões vulneráveis são: FortiOS: de 7.0.0 a 7.0.6 e de 7.2.0 a 7.2.1; e FortiProxy: de 7.0.0 

a 7.0.6 e 7.2.0. Com informações de: Convergência Digital 

 

➢ Ataques DDoS crescem 19% nos primeiros seis meses do ano. O número de ataques 

DDoS – Ataques de Negação de Serviços, que tentam tornar websites e recursos de rede 

indisponíveis por meio de tráfego mal-intencionado – na América Latina cresceu cerca de 

19% no primeiro semestre de 2022, com destaque para o Brasil, que concentrou metade 

desses ataques. Instituições religiosas e financeiras têm sido os principais alvos, mas 
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também são afetados eventos políticos e de entretenimento. O tipo de ataque mais 

frequente são os baseados TCP, onde há o direcionamento a alvos específicos. Com 

informações de ABRANET 

 

Inteligência Artificial 
 

➢ CVT rejeita projeto sobre fiscalização de trânsito por sistemas de vídeo 

monitoramento. A Comissão de Viação e Transportes (CVT) da Câmara dos Deputados 

aprovou, na forma do parecer pela rejeição do deputado Hercílio Coelho Diniz (MDB/MG) 

ao PL 1008/2022 (estabelece normas gerais de utilização de sistemas de vídeo 

monitoramento para fiscalização de trânsito). Uma vez que a matéria tramita em regime 

conclusivo, caso rejeitada também pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania 

(CCJC), deverá ser arquivada. 

 

Educação 
 

➢ Guia 'Internet Segura' do NIC.Br ganha versão infantil e para educadores. Foram 

lançadas, na segunda-feira (10), novas versões dos guias “Internet Segura” focados em 

crianças e adolescentes. A iniciativa é de autoria do Núcleo de Informação e Coordenação 

do Ponto BR (NIC.br). Os materiais podem ser acessados aqui. "A criança tem 

desempenhado, cada vez mais, um importante papel enquanto multiplicadora de 

conhecimento, seja para os próprios pais, seja para outras crianças. Ao renovar o conteúdo 

do guia, estamos investindo no potencial delas de transmitir conhecimento, de forma que 

cada vez mais pessoas passem a usar a Internet com segurança", ressalta Miriam von 

Zuben, analista de segurança do CERT.br responsável pela publicação e uma das 

especialistas da pesquisa TIC Kids Online Brasil.  
 

» De acordo com a pesquisa TIC Kids Online Brasil 2021, realizada pelo Centro Regional de 

Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), quase 30% das 

crianças ou adolescentes ajudaram seus pais ou responsáveis a fazer algo na Internet 

todos os dias ou quase todos os dias. Com informações de: Teletime 

 

Mídias Sociais 
 

➢ Desinformação: professor aborda importância da comunicação não violenta no 

combate às fake news. O doutor Ivan Paganotti, cocriador do curso online “Vaza, 

Falsiane!” e referência do combate à desinformação no Brasil, participou, na segunda-feira 

(10), do Programa de Combate à desinformação do Supremo Tribunal Federal (STF), 

apresentando ao corpo de trabalhadores do tribunal a palestra “Educação midiática, 

comunicação não violenta e o papel das instituições”. Na ocasião, Paganotti ressaltou a 

importância de uma comunicação amistosa, que visa a construção de pontes com àqueles 

que ‘caírem’ em fake News, buscando, por meio da empatia, levar à checagem de 

conteúdo e verificação das informações consumidas. Além disso, ele destacou o potencial 

do ambiente digital para a formação de cidadãos com um olhar crítico e a importância de 
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regras de convivência que orientem o comportamento de indivíduos online. Com informações de: 

STF 

 

Governo Digital 
 

➢ ANP regulamenta atividades de aquisição, processamento e reprocessamento de 

dados. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) publicou, 

nesta semana, a Resolução nº 889/2022 para disciplinar as atividades de aquisição e 

processamento e reprocessamento de dados, elaboração de estudos e acesso aos dados 

técnicos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural nas bacias 

sedimentares brasileiras. Dentre outros, a revisão busca simplificar as normas de forma a 

adequá-la às novas tecnologias e aos novos editais de rodadas de licitações, garantir a 

manutenção do acervo de dados técnicos e promover maior difusão dos dados e 

informações das bacias sedimentares brasileiras. Estabelece ainda: (i) inclusão da 

definição de dados processados; (ii) liberação do compartilhamento de dados públicos 

pelas pessoas físicas e jurídicas que venham a acessá-los; (iii) aplicação de prazo de 

sigilo diferenciado, de 30 anos, para dados não exclusivos adquiridos em áreas de 

interesse da união; e (iv) estabelecimento do Plano Anual de Atividade (PAA), a ser 

enviado à ANP pelas empresas de aquisição de dados (EADs) autorizadas a realizarem a 

atividade de aquisição de dados técnicos.  

 

Economia & Tributação 
 

➢ Designado relator de Plenário a projeto que eleva o teto do Simples Nacional. Foi 

designado, como relator de Plenário do PLP 108/2021 (elevação teto do Simples 

Nacional), o deputado Darci Matos (PSD/SC). Em agosto deste ano, Matos apresentou, 

no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), parecer 

favorável à matéria, na forma do substitutivo aprovado pela Comissão de Finanças e 

Tributação (CFT). Em setembro, o colegiado aprovou o substitutivo da CTF segundo 

parecer do deputado. A expectativa é que o projeto seja incluído na pauta deliberativa do 

Plenário nos próximos dias. Se aprovado, o projeto retornará para votação no Senado 

Federal em razão das mudanças promovidas pelos deputados ao texto inicialmente 

aprovado pelos senadores. 
 

» Dentre as alterações propostas pelo substitutivo, destacamos: (i) no caso da microempresa, 

aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 869.480,43, limite que 

será atualizado anualmente pelo IPCA; (ii) no caso de empresa de pequeno porte, aufira, 

em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 869.480,43 e igual ou inferior a R$ 

8.694.804,31, limites que serão atualizados anualmente pelo IPCA; (iii) Para os efeitos 

desta Lei Complementar, considera-se MEI quem tenha auferido receita bruta, no ano-

calendário anterior, de até R$ 144.913,41, limite que será anualmente atualizado pelo IPCA, 

que seja optante pelo Simples Nacional e que não esteja impedido de optar pela sistemática 

prevista neste artigo, e seja empresário individual; e (iv) O MEI, com receita bruta anual 

igual ou inferior a R$ 144.913,41, valor que será anualmente atualizado pelo IPCA, 

recolherá, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor, valor fixo mensal. 
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➢ CVM publica Parecer de Orientação sobre Criptoativos. Foi publicado pela Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM) do Ministério da Economia, nesta semana, o Parecer de 

Orientação nº 40/2022 “Os Criptoativos e o Mercado de Valores Mobiliários”. Dentre outros, 

o documento divulga orientações com o objetivo de consolidar entendimentos sobre 

Criptoativos, ativos representados digitalmente, protegidos por criptografia, que podem ser 

objeto de transações executadas e armazenadas por meio de tecnologias de registro 

distribuído (Distributed Ledger Technologies – DLTs). Usualmente, os criptoativos (ou a 

sua propriedade) são representados por tokens, que são títulos digitais intangíveis.  

 

➢ BCB altera Circulares sobre procedimentos e parâmetros relativos ao Icaap e Icaap 

Simp. A Resolução nº 251/2022, publicada nesta semana pelo Banco Central do Brasil 

(BCB), altera a Circular nº 3.846/2017, que estabelece procedimentos e parâmetros 

relativos ao Processo Interno de Avaliação da Adequação de Capital (Icaap) e ao Processo 

Interno Simplificado de Avaliação da Adequação de Capital (Icaap Simp), e a Circular nº 

3.979/2020, que dispõe sobre a constituição e a atualização da base de dados de risco 

operacional e a remessa ao Banco Central do Brasil (BCB) de informações relativas a 

eventos de risco operacional.  
 

» Entre outros, a avaliação da necessidade de capital para cobertura dos demais riscos 

relevantes a que a instituição está exposta, considerando, no mínimo: (I) risco de estratégia; 

(II) risco de reputação, decorrente de percepção negativa sobre a instituição por parte de 

clientes, contrapartes, acionistas, investidores ou supervisores; (III) risco social; (IV) risco 

ambiental; e (V) risco climático.  
 

» Devem constar da base de dados de risco operacional as perdas operacionais associadas: 

(i) ao risco cibernético; e (ii) ao risco social, ao risco ambiental e ao risco climático. A 

base de dados de risco operacional deve conter, para cada evento de risco operacional A 

identificação, quando aplicável, das perdas operacionais ligadas a: (a) risco de crédito; (b) 

risco de mercado; (c) risco social; (d) risco ambiental; (e) risco climático; e (f) risco 

cibernético. A medida entra em vigor em 1º de dezembro de 2022. 

 

Internacional 
 

➢ Brasil abre discussões importantes na PP-22 e amplia protagonismo na UIT. O Brasil 

participou, nesta semana, da Reunião Multilateral Plenipotenciária 2022 (PP-22), da União 

Internacional de Telecomunicações (UIT), que tem a finalidade de definir o corpo diretivo 

da UIT. Participou o superintendente-executivo da Agência Nacional de Telecomunicações 

(Anatel) e coordenador da delegação brasileira, Abraão Balbino, que avaliou como 

positivo o debate. Na ocasião, o Brasil conseguiu aprovar duas resoluções: uma sobre o 

uso de inteligência artificial (acesse aqui o rascunho, aprovado sem alterações, em inglês) 

e outra sobre a sustentabilidade do setor satelital (acesse aqui o rascunho, aprovado sem 

alterações, em inglês). No que se refere a satélites, a delegação brasileira propôs estudar 

o tema e incentivar reguladores dos países participantes da UIT a regularem o segmento, 

ainda muito novo e carente de normas. Também contribuiu no debate a respeito de 

igualdade de gênero, desigualdade digital e cibersegurança. Com informações de: TeleSíntese 
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➢ Presidente do Senado Federal promulga texto de protocolo sobre comércio. O 

presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, promulgou, nesta sexta-feira (14), na 

forma do Decreto Legislativo nº 145/2022, o PDL 923/2021 (Acordo sobre o Sistema Global 

de Preferências Comerciais – SGPC – entre Países em Desenvolvimento). Resultado da 

terceira rodada de negociações do sistema, criado pelo Grupo dos 77 (G77) da 

Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento, o Acordo determina 

a redução das barreiras comerciais para quase mil produtos: desconto geral de pelo menos 

20% nas tarifas de importação para todas as categorias de produtos em, no mínimo, 70% 

das categorias. Para os países participantes com tarifas zero em mais de 50% do total das 

categorias, o documento obriga um desconto geral de pelo menos 20% em, no mínimo, 

60% delas.  

 

Trabalhista 
 

➢ TST empossa diretoria para novo biênio. Foi realizada, nesta quinta-feira (13), a 

cerimônia de posse da nova diretoria do Tribunal Superior do Trabalho (TST) para os 

próximos dois anos. Tomaram posse o presidente, ministro Lelio Bentes Corrêa, o 

ministro Aloysio Corrêa da Veiga, que ocupará a cadeira de vice-presidente, e a ministra 

Dora Maria da Costa, corregedora-geral da Justiça do Trabalho. Esteve presente o 

presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco. Com informações de: Agência Brasil 

e Agência Senado 

 

Orçamento 
 

➢ Presidente encaminha texto de projeto para alterar Lei sobre diretrizes para 

elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2022. O presidente Jair Bolsonaro (PL) 

encaminhou ao Congresso Nacional, por meio da Mensagem nº 557/2022, o texto do 

projeto de lei que “Altera a Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021, que dispõe sobre as 

diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2022”.  
 

» Em agosto deste ano o presidente já havia sancionado a Lei nº 14.435/2022, originária do 

PLN 17/2022 que, dentre as mudanças, a permitiu em caráter excepciona que, no caso de 

desistência do credor original ou de rescisão contratual, a liquidação de restos a pagar não 

processados fosse feita em favor de credor diferente do indicado na respectiva nota de 

empenho. O texto também proibiu a realização de atos de gestão orçamentária, financeira 

e patrimonial, no âmbito do Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi), após 31 

de dezembro de 2022, relativos ao exercício encerrado, exceto quanto aos procedimentos 

relacionados à inscrição dos restos a pagar e aos ajustes de registros contábeis 

patrimoniais para fins de elaboração das demonstrações contábeis. 
 

» Na ocasião, o chefe do Executivo vetou, ainda dispositivo que possibilitava a liquidação e 

o pagamento de restos a pagar não processados em fonte de recurso diversa daquela 

originalmente prevista na respectiva Lei Orçamentária Anual; e dispositivo que tratava da 

Política Nacional de Mobilidade Urbana. 
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➢ Portaria SETO adequa limites de movimentação e empenho para execução de 

emendas impositivas. Por meio da Portaria nº 9.039/2022, publicada nesta semana pela 

Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia (SETO/ME), ficam 

reduzidas as despesas primárias discricionárias de individuais e de bancada para, dentre 

outros, dos Ministérios da Educação (MEC), no valor total de R$ 5.5 milhões; e das 

Comunicações (MCom), no valor total de R$ 400 mil.  

 

➢ SETO altera limite para despesas discricionárias do MEC. A Secretaria Especial do 

Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia (SETO/ME) publicou, nesta semana, a 

Portaria nº 8.919/2022 para alterar, mediante antecipação, o limite até novembro e 

alterações posteriores para despesas primárias discricionárias do Ministério da Educação 

(MEC), no valor de R$ 665,1 milhões.  

 

➢ Governo Bolsonaro retira R$ 1,2 bilhão de recursos para ciência, e entidades 

criticam. As Portarias nº 8.893/2022, nº 8.684/2022 e nº 8.822/2022, publicadas pela 

Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia (SETO/ME) na 

semana passada e que, na prática, remanejam verbas orçamentárias das áreas de cultura, 

ciência e tecnologia para acomodar outras despesas dos Ministérios da Economia (ME); 

Desenvolvimento Regional (MDR); e do Trabalho e Previdência (MTP), foram alvo de 

críticas de entidades dos setores envolvidos. Em nota publicada, nesta quinta-feira (13), 

pela Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento (ICTP) e assinada por outras 

organizações, como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e 

Academia Brasileira das Ciências (ABC), afirmam que os redução orçamentária do Fundo 

Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) em R$ 1,2 bilhão irá 

prejudicar drasticamente os projetos financiados pelo Fundo. Com informações de: Folha de S. Paulo 

 

➢ ANTT altera Plano Anual de Contratações (PAC 2022). A Diretoria Geral da Agência 

Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou, em Reunião Administrativa realizada 

nesta segunda-feira (10), alteração do Anexo do Plano Anual de Contratações (PAC 2022), 

com inclusões e exclusões, instituído pela Deliberação n° 158/2021. Dentre outros, o novo 

PAC 2022 inclui as seguintes contratações: (I) plataforma integrada para proteção de 

usuário e visibilidade da superfície estendida de ataques, com resolução continua de 

vulnerabilidades e priorização e correlação de eventos de segurança; (II) solução de 

subsistema de armazenamento; (III) serviços de apoio administrativo; (IV) aquisição de 

softwares e Ebooks para a Superintendência de Concessão da Infraestrutura (SUCON); 

(V) serviços técnicos especializados de engenharia consultiva quanto à supervisão dos 

trechos de rodovias federais. Ademais, foram excluídos, entre outros: (i) serviço de apoio 

à gestão arquivística e digitalização documental; (ii) serviços técnicos especializados de 

engenharia consultiva referente aos trechos BR-116/PR/SC/ BR-376/PR – BR 101/ SC; 

(iii) aquisição de equipamentos de Áudio e Vídeo pela Assessoria de Comunicação 

(ASCOM). Por fim, publica a relação de contratos prorrogados/vigentes na forma do Anexo. 
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Administração Pública 
 

➢ Vai ao Senado MP que transforma a ANPD em autarquia de natureza especial. Foi 

aprovado, no âmbito do Plenário da Câmara dos Deputados, a MPV 1124/2022 (transforma 

a ANPD em autarquia de natureza especial) nos termos de sua publicação original pelo 

Poder Executivo. A matéria segue para apreciação pelo Plenário do Senado Federal, 

podendo ser votada já na próxima semana para não perder a validade. Foram rejeitadas 

pelo relator, deputado Jeronimo Goergen (PP-RS), as emendas apresentadas. 

 

➢ Portaria ME veda contratação de sistemas informatizados de controle e 

movimentação de processas administrativos eletrônicos diferentes ao 

SUPER.GOV.BR. Por meio da Portaria nº 8.963/2022, publicada nesta semana pelo 

Ministério da Economia (ME), foi alterada a Portaria ME nº 179/2019, que dispôs sobre 

medidas de racionalização do gasto público nas contratações para aquisição de bens e 

prestação de serviços, para determinar que toda contratação prorrogação contratual e/ou 

substituição contratual relativas a sistemas informatizados de controle e movimentação de 

processos administrativos eletrônicos deverão ser compatíveis ao Sistema Único de 

Processo Eletrônico em Rede (SUPER.GOV.BR).  
 

» O Sistema foi disponibilizada pela Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e 

Governo Digital (SEDGG/ME), e visa viabilizar a produção, edição, assinatura e o trâmite 

de documentos e processos administrativos eletrônicos entre diversas unidades, órgãos e 

instituições do Governo Federal. 

 

➢ Decreto aprova o Estatuto e o Quadro Demonstrativo dos Cargos de Comissão e 

Funções de Confiança do CNPq. O presidente Jair Bolsonaro (PL) editou, nesta 

semana, o Decreto nº 11.229/2022 para aprovar o estatuto e o quadro demonstrativo dos 

cargos em comissão e das funções de confiança do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) com, entre outros, a inclusão na lista de 

órgãos de assistência direta e imediata ao presidente a Assessoria de Comunicação Social 

e a Assessoria de Gestão Estratégica e Governança. O decreto também transforma a 

Diretoria de Gestão e Tecnologia da Informação em Diretoria de Gestão Administrativa. 

Além disso, os 3 órgãos específicos singulares passam a ser a Diretoria de Análise de 

Resultados e Soluções Digitais, a Diretoria Científica e a Diretoria de Cooperação 

Institucional, Internacional e Inovação.  

 

➢ Vai ao Senado MP que altera normas sobre Empresas Estratégicas de Defesa (EEDs). 

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, nesta semana, a MPV 1123/2022 

(descredenciamento de pessoa jurídica como Empresa Estratégica de Defesa – EED), na 

forma do parecer favorável do deputado Sanderson (PL/RS) quanto ao atendimento dos 

pressupostos constitucionais de relevância e urgência e à adequação financeira e 

orçamentária. A matéria vai ao Senado Federal. A matéria tem vigência até 24 de outubro. 
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Consultas & Compras Públicas 
 

➢ ANATEL abre consulta pública sobre internalização e consolidação de normas do 

MERCOSUL. A Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) publicou, nesta 

semana, a Consulta Pública nº 75/2022, com o objetivo de submeter a comentários e 

sugestões do público geral a proposta de internalização e consolidação de normas do 

Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), que ainda não estejam internalizadas aos 

normativos do setor de telecomunicações sob competência da Anatel. As contribuições e 

sugestões, fundamentadas e devidamente identificadas, devem ser encaminhadas até 27 

de novembro, obrigatoriamente, por meio do formulário eletrônico do Sistema Participa 

Anatel.  
 

» De acordo com o Acórdão nº 335/2022, relatado pelo conselheiro Emmanoel Campelo, 

apresentado em reunião realizada em 6 de outubro, consideram-se, ao todo, 26 normas 

cuja consolidação resultará, uma vez aprovada a proposta, em duas resoluções da 

ANATEL, uma acerca de telecomunicações e outra especificamente acerca do uso de 

espectro de radiofrequências.  

 
➢ ANATEL abre tomada de subsídios sobre redes privadas. Encontra-se em andamento, 

no âmbito da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), a Consulta Pública nº 

74/2022, que visa coletar informações do setor a fim de identificar, com maior 

detalhamento como espectro de radiofrequências associados ao Serviço Limitado Privado 

tem sido utilizado pelos diferentes sistemas de telecomunicações no Brasil. Neste sentido, 

o certame tem a finalidade de subsidiar proposta de atualização das condições de uso 

deste sistema por meio de 6 questionamentos, quais sejam: (i) Quais são as faixas de 

operação do sistema de telecomunicações utilizado?; (ii) O sistema utiliza tecnologia de 

modulação analógica ou digital?; (iii) Qual a largura de faixa do canal utilizado pelo 

sistema?; (iv) Qual é a potência de operação do sistema (potência entregue à antena) e 

qual o ganho máximo da antena utilizada?; (v) Quais aplicações estão associadas ao 

sistema?; e (vi) Quais são as informações adicionais julgadas pertinentes para 

operacionalização do sistema?.  
 

» As contribuições e sugestões fundamentadas e devidamente identificadas devem ser 

encaminhadas, até 12 de dezembro de 2022, por meio do formulário eletrônico do Participa 

Anatel, relativo a esta Tomada de Subsídios. 

 

➢ Novo adiamento de realização de Audiência Pública sobre desenvolvimento de 

aplicativo de Gestão de Riscos e Desastres. A Prefeitura Municipal de João Pessoa/PB 

publicou, nesta semana, novo aviso de adiamento de realização da Audiência Pública nº 

1/2022, do Programa João Pessoa Sustentável, com vistas a discutir o desenvolvimento 

de ferramenta web com portal (POGERD) e softwares para dispositivos móveis (APGERD) 

de Gestão de Riscos e Desastres. A nova data da Audiência foi alterada para os dias 3, 4 

e 5 de novembro, das 9h30 às 12h, e das 14h às 17h, na modalidade virtual, por meio da 

plataforma Google Meet, com transmissão canal do YouTube. Os interessados em 

participar da Audiência deverão preencher o Formulário de Inscrição, até 24 de outubro. 

Informações adicionais poderão ser consultadas aqui. 
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Nomeações 
 

➢ Casa Civil designa representante ao Comitê Interministerial para a Transformação 

Digital. Foi designado Alexandre Antônio Urioste Vasconcellos para compor o Comitê 

Interministerial para a Transformação Digital, como representante titular da Secretaria-

Geral da Presidência da República (PR), em substituição a Leonardo Selhorst. 

 

➢ MEC nomeia novos coordenadores-gerais da presidência do FNDE. Nesta semana, o 

Ministério da Educação (MEC) promoveu alterações no quadro administrativo da 

Presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE): foi nomeado 

Valdoir Pedro Wathier, para exercer o cargo de Coordenador-Geral de Estratégia, 

Desenvolvimento e Inovação; foi nomeado, ainda, André Milhome de Andrade, para 

exercer o cargo de Coordenador-Geral de Relações Institucionais. 

 

➢ MCTI designa novo coordenador-geral de Infraestrutura e Segurança de Tecnologia 

da Informação. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) publicou, nesta 

semana, a dispensa de Claudio Marcelo Albuquerque Nascimento Silva e, em seguida, a 

designação de Savio Tulio Oselieri Raeder para exercer a função de coordenador-geral de 

Infraestrutura e Segurança de Tecnologia da Informação do Departamento de Tecnologia 

da Informação, vinculado à Secretaria Executiva do MCTI. 

 

➢ ME promove alterações em seu quadro administrativo. O Ministério da Economia (ME) 

realizou, nesta semana, alterações no âmbito da Secretaria Especial de 

Desburocratização, Gestão e Governo Digital (SEDGG). A saber: foi exonerado Rafael 

Soares Mota e, em seguida, nomeado Levi Santos Duarte para o cargo de coordenador-

geral de Licitações, da Central de Compras, da Secretaria de Gestão. 

 

➢ MAPA exonera coordenador de Transformação Digital e Inovação. Foi publicada, 

nesta semana, a exoneração de Thiago Fernandes de Oliveira, do cargo de coordenador 

de Transformação Digital e Inovação da Coordenação-Geral de Operações e Projetos, do 

Departamento de Gestão Corporativa, vinculada à Secretaria de Defesa Agropecuária do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

 

Agendas de Destaque  
 

➢ O ministro da Economia, Paulo Guedes, cumpriu agenda internacional nesta semana, em 

Washington, Estados Unidos, onde encontrou-se com o secretário-geral da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Mathias Cormann, com 

quem falou sobre os avanços do Brasil no processo de ingresso do país na organização. 

Já durante o segundo dia de Reuniões Anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e 

dos Conselhos de Governadores do Grupo Banco Mundial (IMF World Bank Annual 

Meetings), no qual foram debatidos, dentre outros, temas relacionados a sustentabilidade 

fiscal, marcos regulatórios e revisões feitas para estimular investimentos em 

telecomunicações e 5G. Guedes realizou, ainda, reunião bilateral com o ministro da 

Fazenda da Colômbia, José Antônio Ocampo, para tratar sobre regras para o Banco 
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Interamericano de Desenvolvimento (BID) e transferência de tecnologia; e reunião com 

investidores americanos, onde falou sobre os rumos da economia e atração de 

investimentos para o Brasil. 

 

➢ Já o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim, reuniu-se, nesta semana, 

com o presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), Evaldo Ferreira Vilela, para tratar do novo estatuto da entidade. Alvim participou, 

também, do evento Huawei Brazil Night 2022 Brasilia. 

 

➢ O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, manteve conversa, nesta semana, 

com o secretário do Exterior do Reino Unido, James Cleverly, para tratar dentre outros, 

das negociações de Acordo para Evitar Dupla Tributação e sobre as perspectivas futuras 

de uma “Parceria Ampliada de Comércio” (“Enhanced Trade Partnership”). França 

conversou, ainda, com a nova ministra das Relações Exteriores do Panamá, Janaina 

Tewaney, com quem tratou sobre possíveis áreas de colaboração – dentre as quais, o 

fomento a startups. 

 

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

Gonçalves Ortunho Júnior, reuniu-se com representantes da Associação das Empresas 

de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de Tecnologias Digitais (Brasscom) 

para solicitar apoio à MPV 1124/2022, que transforma a ANPD em autarquia de natureza 

especial. Ainda no âmbito da ANPD, o diretor Joacil Basilio Rael participou de 

apresentação institucional sobre a criação de Subcomitês relacionados à implementação 

da LGPD no âmbito da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. 

 

 


