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MCTI atualiza Estratégia Brasileira para a Transformação Digital para o período 2022-

2026  

Poder Executivo | 17/11/2022 – 11h31min 

 

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) aprovou a atualização da 

Estratégia Brasileira para a Transformação Digital (E-Digital) para o ciclo 2022-2026. A portaria 

nº 6.543 foi publicada, na quinta-feira (17), no Diário Oficial da União. A íntegra da nova 

estratégia digital está disponível no site do MCTI, no endereço https://www.gov.br/mcti/pt-

br/acompanhe-o-mcti/transformacaodigital A E-Digital 2022-2026 apresenta um renovado 

diagnóstico sobre os desafios a serem enfrentados para a transformação digital do Brasil. Além 

disso, traz novas ações a serem implementadas nos próximos quatro anos, com o objetivo de 

harmonizar as iniciativas do Poder Executivo Federal ligadas ao ambiente digital e aproveitar 

o potencial das tecnologias digitais para promover o desenvolvimento econômico e social 

sustentável e inclusivo, com inovação, aumento de competitividade, de produtividade e dos 

níveis de emprego e renda no país. "O Brasil conquistou avanços em muitas frentes de 

transformação digital nos últimos anos. Para continuar avançando na agenda digital, estamos 

disponibilizando na quinta-feira (17) a revisão da Estratégia Digital para os próximos quatro 

anos”, afirmou o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim. Como exemplo de 

iniciativas relevantes para o setor, o ministro citou a atualização da Lei de TICs, o lançamento 

da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial (EBIA), a implantação da Autoridade Nacional 

de Proteção de Dados (ANPD), o lançamento do pagamento instantâneo brasileiro (Pix), a 

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/11/2022&jornal=515&pagina=120&totalArquivos=234
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/11/2022&jornal=515&pagina=120&totalArquivos=234
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/transformacaodigital
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/transformacaodigital


 
 
 
realização do edital do leilão do 5G e da unificação de serviços governamentais na plataforma 

gov.br. Fonte: ASCOM MCTI  
Leia mais 
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Sabatinas de indicados para ANPD e Anatel podem acontecer na próxima semana 

Poder Legislativo | 17/11/2022 – 13h27min 

 

O presidente Jair Bolsonaro enviou para apreciação do Senado a recondução de 

Miriam Wimmer para o cargo de diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados 

(ANPD) com um mandato de quatro anos e de Alexandre Reis Siqueira de Freire para substituir 

Emmanoel Campelo, no Conselho Diretor da Anatel. As mensagens ainda não constam no 

sistema do Senado e, portanto, ainda não há relatores designados. O presidente do Senado, 

Rodrigo Pacheco (PSD-MG) convocou um esforço concentrado no Senado para os próximos 

dias 22 e 23 para que aconteça a apreciação de autoridades. As indicações da Anatel e da 

ANPD precisam ser submetidas à sabatina e aprovação pela Comissão de Serviços de 

Infraestrutura (CI) e depois pelo Plenário. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Prorrogadas MPs que cortam IR sobre gastos de viagem e investimentos de 

estrangeiros 

Poder Legislativo | 17/11/2022 – 11h04min 

 

O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, prorrogou por mais 

60 dias duas medidas provisórias (MPs) que reduzem gastos com Imposto de Renda. A MP 

1.137/2022 se refere a gastos de brasileiros no exterior, enquanto a MP 1.138/2022 beneficia 

estrangeiros que aplicarem em títulos privados e fundos de investimentos no Brasil. O ato foi 

publicado no Diário Oficial da União de quinta-feira (17). A MP 1.137/2022 reduz a zero a 

alíquota do Imposto de Renda sobre investimentos feitos por estrangeiros no Brasil, desde 

que já tenham sido tributados no país de origem. Antes dessa medida, os estrangeiros eram 

isentos na compra de títulos públicos e alguns fundos de investimento. Já a Medida Provisória 

1.138/2022 reduz, por cinco anos, a alíquota do Imposto de Renda que incide nas remessas 

ao exterior destinadas a cobrir gastos de brasileiros (pessoas físicas ou jurídicas) em viagens 

internacionais, até o limite de R$ 20 mil ao mês. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Brasil é reconhecido como segundo líder em governo digital no mundo  

Poder Executivo | 16/11/2022 – 18h49min 

 

O Brasil foi reconhecido pelo Banco Mundial como o segundo país do mundo com a 

mais alta maturidade em governo digital. A avaliação é resultado do GovTech Maturity Index 

2022, índice divulgado na quarta-feira (16/11), que considera o estado atual da transformação 

digital do serviço público em 198 economias globais. O Brasil teve o maior avanço entre as 

nações avaliadas, subindo cinco posições em relação ao ranking divulgado em 2021, 

passando do sétimo para o segundo lugar e tornando-se líder em governo digital no Ocidente. 

O país vem se destacando mundialmente na oferta de serviços públicos digitais por meio da 

plataforma GOV.BR, que já conta com 140 milhões de usuários – o que equivale a 80% da 

população brasileira acima de 18 anos. O GOV.BR permite o acesso com senha única a 

milhares de serviços digitais e facilita a obtenção de informações e o relacionamento do 

cidadão com o governo. Por intermédio do GOV.BR, serviços de forte impacto econômico-

social passaram a ser acessados pelos cidadãos de forma mais fácil, ágil e cômoda. Entre 

eles estão as Carteiras Digitais de Trânsito e de Trabalho, Abono Salarial, Certificado de 

https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2022/11/mcti-atualiza-estrategia-brasileira-para-a-transformacao-digital-para-o-periodo-2022-2026
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2022/11/mcti-atualiza-estrategia-brasileira-para-a-transformacao-digital-para-o-periodo-2022-2026
https://teletime.com.br/16/11/2022/sabatinas-de-indicados-para-anpd-e-anatel-podem-acontecer-na-proxima-semana/
https://teletime.com.br/16/11/2022/sabatinas-de-indicados-para-anpd-e-anatel-podem-acontecer-na-proxima-semana/
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/154767
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/154767
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/154768
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/11/17/prorrogadas-mps-que-cortam-ir-sobre-gastos-de-viagem-e-investimentos-de-estrangeiros?utm_source=Twitter&utm_medium=MidiasSociaisSenado
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/11/17/prorrogadas-mps-que-cortam-ir-sobre-gastos-de-viagem-e-investimentos-de-estrangeiros?utm_source=Twitter&utm_medium=MidiasSociaisSenado


 
 
 
Vacinação, Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e 

Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), além do Valores a Receber, do Banco Central. O 

uso de um único login e senha para acesso aos serviços digitais é considerado um dos grandes 

avanços do país. Fonte: ASCOM ME  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TRANSIÇÃO DE GOVERNO 

 

Mercadante comunica datas para equipe de transição entregar diagnósticos e relatório 

final 

Poder Executivo | 17/11/2022 – 15h37min 

 

Coordenador dos grupos temáticos da equipe de transição do governo, Aloizio 

Mercadante informou na quinta-feira (17) aos integrantes dos 31 grupos que eles terão até o 

dia 30 de novembro para entregar um diagnóstico inicial de suas áreas e plano de trabalho e 

até 11 de dezembro para apresentação do relatório final com as informações para o futuro 

governo. Mercadante realizou na manhã desta quinta-feira uma reunião com todos os 

integrantes do governo de transição. O encontro ocorreu de forma virtual e foi, segundo dois 

participantes ouvidos pelo Valor, “meramente burocrático”, para explicar como será a dinâmica 

do trabalho e o cronograma, sem avançar ainda nas pautas de cada setor. Cada grupo 

temático terá um coordenador-executivo e um relator. Os nomes devem ser divulgados até o 

fim da semana. Na quarta-feira, a equipe de transição tornou públicos os nomes de quase 

todos os participantes, entre nomeados e voluntários, que já somam 290 pessoas. Essas 

equipes serão responsáveis por levantar dados para o futuro governo. Fonte: Valor Econômico  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TCU propõe à transição corte de incentivos tributários para gerar R$ 200 bilhões 

extras 

Poder Legislativo | 17/11/2022 – 08h37min 

 

A área técnica do Tribunal de Contas da União (TCU) propôs à equipe de transição de 

governo que corte incentivos tributários a fim de gerar, no médio prazo, cerca de R$ 200 

bilhões extras. Na quarta-feira (16), o governo eleito apresentou ao Congresso Nacional uma 

proposta que, entre outros pontos, retira as despesas do Auxílio Brasil (que voltará a chamar 

Bolsa Família) do teto de gastos. Ao todo, a proposta abrange R$ 198 bilhões em despesas. 

O presidente eleito Lula (PT) tem dito que não adianta falar em responsabilidade fiscal sem 

antes pensar em responsabilidade social. E o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) já 

afirmou que o futuro governo não vai ser "gastador", mas que é preciso garantir a rede de 

proteção social das famílias mais pobres. O tribunal entregou nesta quarta a Alckmin um 

relatório com a análise de como está a máquina federal. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

 

Lula diz que não adianta falar em responsabilidade fiscal sem pensar em 

responsabilidade social 

Poder Executivo | 17/11/2022 – 06h12min 

 

O presidente eleito Lula (PT) afirmou na quinta-feira (17) que não adianta falar em 

responsabilidade fiscal sem antes pensar na responsabilidade social. Lula deu a declaração 

no Egito, onde participa da COP27. O presidente eleito discursou em evento organizado pelo 

Brazil Climate Action Hub, grupo criado por organizações da sociedade civil para discutir ações 

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2022/novembro/brasil-e-reconhecido-como-segundo-lider-em-governo-digital-no-mundo
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2022/novembro/brasil-e-reconhecido-como-segundo-lider-em-governo-digital-no-mundo
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/11/17/mercadante-comunica-datas-para-equipe-de-transicao-entregar-diagnosticos-e-relatorio-final.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/11/17/mercadante-comunica-datas-para-equipe-de-transicao-entregar-diagnosticos-e-relatorio-final.ghtml
https://g1.globo.com/politica/blog/valdo-cruz/post/2022/11/17/tcu-propoe-a-transicao-corte-de-incentivos-tributarios-para-gerar-r-200-bi-extras.ghtml
https://g1.globo.com/politica/blog/valdo-cruz/post/2022/11/17/tcu-propoe-a-transicao-corte-de-incentivos-tributarios-para-gerar-r-200-bi-extras.ghtml


 
 
 
climáticas. A declaração de Lula acontece em meio à articulação do governo eleito com o 

Congresso Nacional para aprovar uma proposta que, entre outros pontos, autoriza as 

despesas do Auxílio Brasil a ficarem fora do teto de gastos. A equipe de transição argumenta 

que a medida é necessária para manter o benefício em R$ 600 mensais e conceder mais R$ 

150 por criança de até 6 anos. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Janones: novo governo quer lei “mais punitiva” para fake news 

Poder Executivo | 17/11/2022 

 

O deputado federal André Janones (Avante-MG), membro do grupo técnico de 

Comunicação Social do governo de transição, explicou que há preocupação em cobrar regras 

de quem publica conteúdos, mas que uma “regulação” de mídia “não é exatamente a palavra”. 

“Assim como o jornalista, a imprensa tradicional, tem a sua responsabilidade em divulgar 

informações, o usuário das redes sociais também precisa ter essa mesma responsabilidade”, 

opinou Janones à imprensa na quinta-feira, 17, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) 

sede da transição. O parlamentar defendeu que as mudanças ocorram por meio da lei. “A 

gente precisa rediscutir a comunicação através das redes sociais e essa rediscussão, ela 

passa por uma legislação mais punitiva”, afirmou. Fonte: Tele Síntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PEC da Transição deve ter texto costurado na Câmara e no Senado para trâmite rápido 

Poder Legislativo | 16/11/2022 – 22h19min 

 

Aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), apostam em uma articulação 

“bem azeitada” entre as duas Casas do Congresso Nacional para viabilizar ainda neste ano a 

aprovação da proposta de emenda constitucional (PEC) da Transição, que busca excluir os 

programas de transferência de renda às famílias carentes do teto de gastos, assim como 

doações e parte das receitas extraordinárias. Na quarta-feira (16), uma minuta do projeto foi 

apresentada a lideranças da Câmara e do Senado pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin 

(PSB), coordenador-geral da equipe de transição. Segundo fontes, o próprio Lira acredita que 

um texto que contemple sugestões das duas Casas será costurado antes do início da 

apreciação da PEC no Senado. O objetivo seria evitar um bate-cabeça entre deputados e 

senadores e um eventual vai e vem da proposta entre as duas Casas, o que poderia inviabilizar 

a sua aprovação ainda em 2022. “Se discutir bem e costurar direito, os senadores votam, 

encaminham para a Câmara e os deputados também aprovam sem qualquer alteração”, 

avaliou um interlocutor do parlamentar alagoano. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Transição: coordenação ganha nova integrante; subgrupo priorizará EBC e Internet 

Poder Executivo | 16/11/2022 – 21h28min 

 

O vice-presidente eleito e coordenador do trabalho de transição, Geraldo Alckmin 

(PSB), anunciou na semana passada a incorporação da professora da Universidade Federal 

do Ceará (UFC), Helena Martins, para atuar na coordenação da área de comunicação, ao lado 

de Cezar Alvarez, Jorge Bittar, Alessandra Orofino e Paulo Bernardo, definidos anteriormente. 

Na quarta, 16, foi a vez do anúncio de um subgrupo focado em pautas de comunicação social, 

observando inclusive as ações da Secretaria de Comunicação Social do ministério, que nos 

governos anteriores era tradicionalmente vinculada ao Palácio do Planalto e que, sob 

Bolsonaro, foi incorporada ao Ministério das Comunicações. Segundo apuração deste 

https://g1.globo.com/meio-ambiente/cop-27/noticia/2022/11/17/lula-cop27.ghtml
https://g1.globo.com/meio-ambiente/cop-27/noticia/2022/11/17/lula-cop27.ghtml
https://www.telesintese.com.br/janones-novo-governo-quer-lei-mais-punitiva-para-fake-news/
https://www.telesintese.com.br/janones-novo-governo-quer-lei-mais-punitiva-para-fake-news/
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/11/16/pec-da-transicao-deve-ter-texto-costurado-na-camara-e-no-senado-para-tramite-rapido.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/11/16/pec-da-transicao-deve-ter-texto-costurado-na-camara-e-no-senado-para-tramite-rapido.ghtml


 
 
 
noticiário, este subgrupo já fez uma conversa e existem duas grandes preocupações: o resgate 

do caráter público da EBC e a forma de comunicação do governo na Internet. Fonte: Tela Viva 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Número de ministérios será 'muito próximo' dos 31 grupos técnicos da transição, diz 

Alckmin 

Poder Executivo | 16/11/2022 – 18h38min 

 

O vice-presidente eleito e coordenador-geral da transição de governo, Geraldo 

Alckmin (PSB), disse na quarta-feira (16) que o número de ministérios do governo será "muito 

próximo" do número de grupos técnicos criados na transição. Foram anunciados por Alckmin 

a criação de 31 grupos técnicos na transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. Eles 

estarão subordinados ao ex-ministro Aloizio Mercadante, que coordenará o trabalho dos 

colegiados. Mercadante se reporta diretamente ao vice-presidente eleito. "Não é obrigatório 

cada grupo de técnico ter um ministério correspondente, mas eles são muito próximos. Não é 

exatamente igual, mas são próximos, são as áreas de maior preocupação e maior empenho 

em políticas públicas", disse o vice. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Pacheco: PEC da Transição poderá ser votada na última semana de novembro 

Poder Legislativo | 16/11/2022 – 13h57min 

 

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que os senadores deverão votar a 

PEC da Transição já na última semana de novembro. Ele ponderou que a retirada do Auxílio 

Brasil do teto de gastos vai significar R$ 100 bilhões para outras áreas, como saúde, educação 

e meio ambiente. Fonte: Agência Senado  
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Anatel é premiada como melhor órgão regulador da América Latina 

Poder Executivo | 16/11/2022 

 

Concurso da Conecta Latam, entidade especializada no setor de telecomunicações, 

premiou a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) como melhor órgão regulador da 

América Latina. O destaque é pelas ações de combate ao telemarketing abusivo. O prêmio foi 

entregue na última segunda-feira, 14, em Miami, e recebido pela superintendente de Relações 

com Consumidores, Cristiana Camarate. Em nota publicada na quarta-feira, 16, a Anatel 

reforçou que tem como objetivo “combater o excesso de ligações que importunam a população 

em geral e que contrariam a Lei Geral de Telecomunicações, que estabelece o dever do 

usuário dos serviços de telecomunicações de utilizar adequadamente os serviços, 

equipamentos e redes de telecomunicações, enquadrando-se neste regramento empresas de 

telemarketing e seus tomadores de serviço”. Fonte: Tele Síntese 
Leia mais 
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Os juros altos e o arrefecimento da pandemia provocaram uma queda de 10,5% nas 

vendas do comércio eletrônico brasileiro no terceiro trimestre do ano, segundo a empresa de 

dados Neotrust. Os balanços das maiores varejistas do comércio eletrônico corroboram o 

levantamento – Via, Americanas e Magalu fecharam o terceiro trimestre com prejuízo. “Há 

uma combinação no terceiro trimestre que é a desalavancagem operacional (vendas fracas) e 

o custo da taxa Selic no patamar em que está. Essa é uma combinação com a qual é difícil 

gerar rentabilidade”, afirmou Roberto Fulcherberguer, CEO da Via, dona da Casas Bahia e do 

Ponto. A Via apresentou prejuízo líquido contábil de R$ 203 milhões no trimestre. O número é 

68% menor do que o do mesmo período de 2021. A Via até registrou alta de 3,7% na receita 

bruta das lojas físicas. No digital, porém, viu a venda do estoque próprio cair 10,6% e ficar em 

R$ 3,5 bilhões. Nas operações de lojistas virtuais que vendem dentro do marketplace do grupo, 

a queda foi ainda maior, de 41,9%, para R$ 1,1 bilhão. Fonte: Mercado & Consumo  
Leia mais 
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ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Governo sanciona lei que dobra indenização a quem for prejudicado por cartel 

Poder Executivo | 17/11/2022 – 14h38min 

 

O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou a lei que torna mais rígida a 

repressão às infrações à ordem econômica. Entre as mudanças está a aplicação em dobro 

das indenizações pagas a quem for prejudicado por empresas que formarem cartéis. Pela lei 

da concorrência, quem se sentir impactado pelo conluio em determinado setor pode ingressar 

na Justiça pedindo uma indenização pelas perdas sofridas – a chamada reparação de danos. 

Com a nova lei sancionada na quinta-feira (17), esses valores poderão ser multiplicados por 

dois nos casos de cartel. A indenização em dobro não poderá ser aplicada a quem firmar 

acordos de leniência ou termos de compromisso de cessação da prática com o Cade. Fonte: CNN 

Brasil 
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Desemprego fica estável em 21 unidades da federação no terceiro trimestre  

Poder Executivo | 17/11/2022 – 11h17min 

 

Apenas seis unidades da federação acompanharam a redução registrada na taxa de 

desocupação no país no terceiro trimestre frente aos três meses anteriores. Enquanto o índice 

nacional recuou de 9,3% para 8,7% no período, 21 UFs permaneceram estáveis. Já na 

comparação interanual, com o mesmo trimestre do ano anterior, houve queda significativa da 

taxa de desocupação em todas as unidades da federação. Os dados são da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua Trimestral, divulgada na quinta-feira (17) pelo 

IBGE. “No segundo trimestre, a taxa de desocupação havia caído 1,8 ponto percentual, com 

disseminação da queda por 22 unidades da federação. Já no terceiro trimestre, a queda foi 

menos intensa, de 0,6 p.p., e isso repercutiu nos resultados locais, por estado”, explica a 

coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE, Adriana Beringuy. As reduções na taxa na 

comparação com o trimestre anterior foram registradas por Paraná (-0,8 ponto percentual), 

Minas Gerais (-0,9 p.p.), Maranhão (-1,1 p.p.), Acre (-1,8 p.p.), Ceará (-1,8 p.p.) e Rondônia (-

1,9 p.p.). Nessa mesma comparação, houve queda no indicador em todas as grandes regiões 

e o Nordeste se manteve com a maior taxa (12,0%). Entre os dez estados com maior taxa de 

desocupação, seis são dessa região. Fonte: ASCOM IBGE  
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IGP-10 tem queda de preços de 0,59% em novembro 

Mercado | 17/11/2022 – 10h13min 
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O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10), medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), 

registrou deflação (queda de preços) de 0,59% em novembro deste ano. A queda é menor do 

que a observada em outubro (-1,04%). Com o resultado, o IGP-10 acumula taxas de inflação 

de 5,70% no ano e de 5,55% em 12 meses. O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que 

mede o atacado, passou de uma deflação de 1,44% em outubro para uma queda de preços 

de 0,98% em novembro. Segundo a FGV, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede 

o varejo, e o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) tiveram aumentos em suas taxas 

de inflação. Fonte: Agrolink 
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Carf autoriza empresa a usar créditos sem retificação de declarações fiscais 

Poder Executivo | 17/11/2022 – 05h 

 

Um contribuinte obteve na Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais (Carf) decisão que afasta burocracia exigida pela Receita Federal. A 3ª Turma, por 

maioria de votos, entendeu que ele pode usar créditos de PIS e Cofins fora do prazo previsto 

pelo órgão sem a necessidade de ter que retificar declarações fiscais. O que pesou no 

julgamento foi a apresentação de um laudo com a comprovação de que esses valores ainda 

não tinham sido aproveitados. A decisão é importante porque, 24 horas depois, a mesma 3ª 

Turma, por meio de desempate, proferiu decisão em sentido contrário, exigindo as retificações. 

Nesse caso, não havia comprovação de que os créditos tributários ainda não tinham sido 

usados pelo contribuinte. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Piloto do real digital deve durar 18 meses e incluir negociação de título público 

Poder Executivo | 16/11/2022 – 18h10min 

 

O coordenador do projeto do real digital no Banco Central (BC), Fabio Araújo, afirmou 

que o cronograma para implementação do real digital prevê a finalização dos estudos em curso 

para iniciar o projeto piloto no segundo trimestre de 2023. Se tudo seguir dentro do previsto, a 

versão final da moeda digital emitida pela autoridade monetária será lançada entre o fim de 

2024 e o início de 2025. A fase piloto, segundo Araújo, deve durar 18 meses. "Depois desse 

período a gente espera ter uma visibilidade melhor. Se tudo der certo a gente lança o real 

digital no fim de 2024, início de 2025. Isso se tudo der certo, é muito desafiador", ressaltou. 
Fonte: G1 Notícias 
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EDUCAÇÃO 

 

Ensino domiciliar volta a ser debatido na Comissão de Educação 

Poder Legislativo | 16/11/2022 – 19h33min 

 

O ensino domiciliar, também conhecido como homeschooling, foi debatido na 

Comissão de Educação (CE), na quarta (16). A audiência foi a segunda de uma série de seis 

encontros sobre o PL 1.338/2022, que viabiliza a educação domiciliar. Fonte: Agência Senado  
Leia mais 
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Rio inicia obras do Porto Maravalley, um hub de tecnologia 
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A prefeitura do Rio apresentou quinta-feira (17) o projeto Pomar - Porto Maravalley -, 

hub (concentrador) de educação e tecnologia, localizado no Porto Maravilha, região central da 

cidade. Com cerca de 10 mil m², o espaço receberá o primeiro curso de graduação do Instituto 

de Matemática Pura e Aplicada (Impa), além de reunir startups (modelos de negócios), 

investidores e corporações de tecnologia. Financiado em parceria com a iniciativa privada, o 

projeto vai transformar a região portuária no mais novo polo tecnológico da cidade, segundo a 

prefeitura. A iniciativa prevê investimento público de R$ 30 milhões em obras. A previsão de 

entrega é para o primeiro semestre de 2023, quando uma associação de empresas passará a 

ser responsável por gerir e manter o empreendimento. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, 

acompanhado do secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação, 

Chicão Bulhões, e do diretor-geral do Impa, Marcelo Viana, deu início às obras do galpão. 

Segundo Paes, o Porto Maravalley é um passo fundamental no desenvolvimento da vocação 

econômica da cidade. Fonte: Agência Brasil 
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Presidente do STF condena hostilidade contra ministros da Corte 

Poder Judiciário | 16/11/2022 – 16h10min 

 

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, voltou a 

condenar os ataques verbais sofridos por ministros da Corte durante conferência realizada no 

último fim de semana em Nova York, nos Estados Unidos. Durante a abertura da sessão de 

julgamento na quarta-feira (16), a presidente reiterou nota à imprensa, divulgada na segunda-

feira (14), na qual afirmou que atos de intolerância e violência moral contra qualquer cidadão 

são incompatíveis com a democracia. Em seu discurso, Rosa Weber afirmou que agressões 

não estão acobertadas pela liberdade de expressão. "A liberdade de expressão, em absoluto, 

abriga agressões e manifestações que incitem ódio e violência, inclusive moral", disse. A 

ministra lembrou ainda que o Dia Internacional da Tolerância, proclamado pela Unesco, é 

celebrado hoje, e afirmou que a tolerância sustenta a democracia e o Estado democrático de 

direito. Fonte: Agência Brasil 
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ORÇAMENTO 

 

Lula deverá cortar subsídios, fazer reforma tributária e taxar lucros, diz relator do 

Orçamento 

Poder Legislativo | 17/11/2022 – 13h53min 

 

O relator-geral do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro (MDB-PI), afirmou na 

quinta-feira (17) que o futuro governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deverá 

cortar subsídios, fazer a reforma tributária e taxar lucros e dividendos. Segundo o senador, a 

PEC da Transição apresentada na quarta-feira (16), é de caráter emergencial e contempla o 

mínimo para que o país "continue respirando". "Nós precisamos fazer todas essas reformas e 

o futuro governo deverá fazer para fazer um Orçamento com todas essas reformas juntas para 

2024", disse em entrevista à GloboNews. Fonte: Folha de S. Paulo 
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Furo no teto de gastos deve se limitar a 2023, diz Meirelles 

Mercado | 17/11/2022 – 08h59min 
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O ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles (União Brasil) disse na quarta-feira (16) 

que um waiver (limite para gastar fora do teto) no Orçamento “talvez seja inevitável” em 2023, 

mas que a regra deve ser reestabelecida a partir de 2024. Meirelles sugeriu o corte de “gastos 

desnecessários” pelo governo eleito. Disse que o “correto” é repetir a fórmula “que funcionou 

antes”, em referência ao período que comandou a economia no governo Michel Temer. Ele 

defendeu a tese em fala a investidores no CEO Forum Conference, evento organizado pelo 

Bradesco BBI em Nova York, nos Estados Unidos. A minuta da PEC fura-teto apresentada 

pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) a líderes do Congresso na quarta-feira (16) 

propõe retirar o Auxílio Brasil do limite de gastos permanentemente e abrir espaço para 

aumentar o dinheiro para investimentos. Fonte: Poder 360 
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Congresso pretende criar comissão mista informal para elaborar novo texto da PEC do 

Estouro 

Poder Legislativo | 17/11/2022 – 14h45min 

 

Deputados e senadores querem criar, na próxima semana, uma comissão mista 

informal para elaborar em conjunto uma nova versão da PEC do Estouro, apresentada na 

quarta-feira (16) pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), ao Congresso. 

Parlamentares que estão à frente das negociações disseram à CNN que a ideia é que o relator 

do Orçamento, senador Marcelo Castro (MDB-PI), assine a autoria da PEC original, mas que 

as 27 assinaturas necessárias para ela ser protocolada no Senado só sejam coletadas após 

a discussão na comissão informal. O grupo deve ser formado por líderes partidários da Câmara 

e do Senado. O objetivo é que eles “lapidem” o texto de forma que ele fique mais palatável à 

apreciação e aprovação da maioria do Congresso. O principal ponto de discordância, hoje, 

está em relação ao período do teto de gastos. Fonte: CNN Brasil 
Leia mais 
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Relatoria da PEC da Transição está entre Davi Alcolumbre e Alexandre Silveira 

Poder Legislativo | 17/11/2022 – 11h33min 

 

Prevista para começar a tramitar na semana que vem, a proposta de emenda à 

Constituição (PEC) da Transição deve ter como relator um aliado de primeira hora do 

presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Os nomes mais cotados são os dos 

senadores Davi Alcolumbre (União-AP), que é o atual presidente da Comissão de Constituição 

e Justiça (CCJ), e Alexandre Silveira (PSD-MG), tido como braço direito de Pacheco na Casa. 

Inicialmente, a ideia era que o relator do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2023, 

senador Marcelo Castro (MDB-PI), também assumisse o controle da PEC, mas isso provocou 

reação de senadores descontentes com o protagonismo do senador do Piauí. O próprio Davi 

Alcolumbre ironizou essa expectativa ontem, durante coletiva de imprensa para apresentação 

dos termos da PEC. "Ele já é relator do Orçamento, não pode ser relator-geral da República”, 

disse. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Lula critica teto de gastos e mercado financeiro 
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Em seu último dia de agendas na COP27 (27ª Conferência da ONU sobre as 

Mudanças Climáticas), o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou o mecanismo 

atual do teto de gastos públicos. Deu a declaração durante evento do Brazil Climate Action 

Hub, que reuniu o petista com representantes da sociedade civil brasileira na quinta-feira (17). 

“Se o teto de gastos fosse para discutir que a gente não vai pagar a quantidade de juros para 

o sistema financeiro que a gente paga todo ano, mas a gente fosse continuar mantendo as 

políticas sociais intactas, tudo bem”, afirmou Lula. Ele ponderou, entretanto, que com a criação 

de um limite de despesas para o governo, “tudo que acontece é você tirar dinheiro da saúde, 

tirar dinheiro da educação, tirar dinheiro da ciência e tecnologia, tirar dinheiro da cultura”. Fonte: 

Poder 360 
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Senadores já se posicionam pela presidência do Senado 

Poder Legislativo | 17/11/2022 – 07h12min 

 

Líder do governo no Senado Federal, Carlos Portinho usou o Twitter para denunciar 

“manobra” para aprovar na “calada da noite” na Comissão de Constituição e Justiça da Casa 

o que chamou de PEC da Gastança e deu início a um movimento de esvaziamento do 

colegiado. Porém, as sugestões à PEC que vai alterar o orçamento de 2023 sequer tinham 

sido apresentadas pelo governo de transição de Lula ao Congresso. O pano de fundo da 

confusão, segundo senadores, é a já iniciada disputa pela presidência do Senado. O PL já deu 

sinais de que vai entrar na bola dividida com Rodrigo Pacheco pelo comando do Senado, 

inclusive, atrelando o apoio do partido à manutenção de Arthur Lira na presidência da Câmara 

em troca de o PP apoiar o candidato do PL no Senado. Fonte: O Globo 
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PT traça plano para aprovar PEC no Senado e mira até líder do governo e Flávio 

Bolsonaro 

Poder Executivo | 17/11/2022 – 13h35min 

 

O PT traçou um plano na quinta-feira (17) para falar com todos os senadores da CCJ 

(Comissão de Constituição e Justiça) sobre a PEC da Transição, principal aposta do 

presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para o pagamento do Bolsa Família. A tarefa 

foi dividida entre o líder do PT no Senado, Paulo Rocha (PT-PA), o senador eleito Wellington 

Dias (PT-PI) —escalado por Lula para negociar o orçamento de 2023— e o senador Jaques 

Wagner (PT-BA). Rocha, por exemplo, ficou com a missão de falar com o líder do governo de 

Jair Bolsonaro (PL), Carlos Portinho (PL-RJ). Em entrevista à Folha, Portinho disse que o texto 

estava sendo discutido em uma "confraria do PT", sem diálogo. Depois das críticas, os dois 

conversaram por telefone na quarta (16). Fonte: Folha de S. Paulo 
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André Mendonça será relator de pedido de impeachment contra ministro da Defesa 

Poder Judiciário | 17/11/2022 – 05h48min 

 

Caiu nas mãos de André Mendonça um pedido de impeachment feito por um grupo de 

advogados contra o ministro da Defesa, Paulo Sergio Nogueira, por suposto crime de 

responsabilidade. O ex-ministro da Justiça será o relator do caso no STF. Na denúncia, 

protocolada ontem, os advogados alegam que o general cometeu a infração diante da 

divulgação de nota oficial do Ministério da Defesa que põe em dúvida a credibilidade do 

sistema eleitoral. No texto, a pasta afirmava que o relatório das Forças Armadas não excluiu 

a possibilidade de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas". O teor da publicação 

contrariou a interpretação feita a partir do relatório da própria pasta, que não apontou qualquer 
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erro na apuração dos votos. Para o grupo, a nova mensagem, ainda que ambígua, inflamou 

atos golpistas e apoiadores de Jair Bolsonaro que pedem intervenção militar. Fonte: O Globo 
Leia mais 
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Lira tem sido colaborativo e pode compor base de Lula, diz líder do PT 

Poder Legislativo | 17/11/2022 – 04h01min 

 

O líder do PT na Câmara, deputado Reginaldo Lopes (MG), 49, afirma não haver 

incoerência ou obstáculo para que Arthur Lira (PP-AL) integre a futura base de sustentação 

de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O atual presidente da Câmara foi um dos principais 

apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), mas agora ensaia trocar de barco como forma 

de consolidar a sua reeleição ao cargo, em fevereiro. Afirmando que o PT caminha para não 

ter candidato, Lopes diz que Lira tem adotado uma postura "extremamente colaborativa". 

"Arthur Lira sempre tem viabilizado e tentado contribuir com os governantes, com os 

presidentes". Fonte: Folha de S. Paulo  
Leia mais 
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RELAÇÕES EXTERIORES 

 

Lula defende fim do poder de veto no Conselho de Segurança da ONU 

Poder Executivo | 16/11/2022 – 14h22min 

 

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) propôs acabar com o poder de veto 

do Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas). Em discurso na tarde 

da quarta-feira (16) na COP27, o petista também defendeu a ampliação do número de países 

permanentes no órgão. O conselho permanente do órgão é formado por Estados Unidos, 

Rússia, Reino Unido, França e China. Com exceção da China, os demais países participaram 

da 2ª Guerra Mundial, conflito que antecedeu a criação da ONU, em 1945. “O mundo de hoje 

não é o mesmo de 1945. É preciso incluir mais países no Conselho de Segurança da ONU e 

acabar com o privilégio do veto, hoje restrito para alguns poucos, para a efetiva promoção do 

equilíbrio e da paz”, disse Lula.  Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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Ex-chanceler Mauro Vieira é cotado para assumir Itamaraty no governo Lula 3 

Poder Executivo | 16/11/2022 – 08h54min 

 

Ex- chanceler de Dilma Rousseff (PT), Mauro Vieira, diplomata de carreira, é cotado 

para assumir o Itamaraty no novo governo Lula (PT). Para assessores do presidente eleito, o 

nome técnico ajuda na recuperação da imagem do Brasil no exterior. O Itamaraty é um 

ministério-chave para o próximo governo, uma vez que recuperar a imagem do Brasil junto à 

comunidade internacional é uma das prioridades da nova gestão. Essa tarefa demanda 

alguém com conexões em embaixadas e corpos diplomáticos. Lula já disse que tem apenas 

quatro anos, o que limita o tempo para que alguém sem o conhecimento da função se 

familiarize com o trabalho e monte uma agenda, razão pela qual Vieira é cotado para a pasta. 
Fonte: G1 Notícias 
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Abertas as inscrições para o Hackathon Web3 – Tokenização do Patrimônio da União  

Poder Executivo | 17/11/2022 – 12h06min 
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Estão abertas as inscrições para o Hackathon Web3 – Tokenização do Patrimônio da 

União, uma maratona sobre educação e construção de soluções blockchain na Web3 para os 

desafios da Administração Pública na gestão do patrimônio da União. O evento, que é gratuito 

e aberto a todos, acontece entre os dias 17 de novembro e 15 de dezembro, com distribuição 

de R$ 150 mil em prêmios. A pré-inscrição já está aberta. Durante o período de inscrições – 

que vai até 2 de dezembro – serão realizados workshops de conteúdo e de programação. Na 

fase seguinte do hackathon, os participantes contarão com suporte contínuo para o 

desenvolvimento de suas soluções e esclarecimento de dúvidas. É uma oportunidade única 

de aprender e criar a partir da colaboração de diferentes agentes e pontos de vista. A atividade 

culminará com a apresentação das soluções até o dia 11 de dezembro e com a premiação de 

projetos, que ocorrerá em 15 de dezembro. A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria de 

Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU); o Serviço Federal de 

Processamento de Dados (Serpro); e a Escola Nacional de Administração Pública (Enap). 

Estes órgãos uniram-se a outros parceiros – a Faculdade Latino-Americana de Ciências 

Sociais (Flacso) e a Fundação Celo – para a realização dessa primeira atividade educacional 

colaborativa em Web3 entre membros da Administração Pública e da sociedade civil. O 

objetivo do Hackathon Web3 – Tokenização do Patrimônio da União é fomentar a educação 

sobre o tema da Web3, e estimular a cocriação de soluções para desafios da Administração 

Pública federal. Fonte: ASCOM ME  
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Brasil é o primeiro país a abrir dados da infraestrutura de fibra, diz UIT 

Mercado | 17/11/2022 – 11h36min 

 

A nova secretária-geral da União Internacional de Telecomunicações (UIT), Doreen 

Bogdan-Martin, anunciou nesta quinta-feira, 17, no Twitter, que o Brasil é o primeiro país a 

tornar público os dados da infraestrutura de rede terrestre. A própria Anatel divulgou a iniciativa 

também ao replicar a mensagem da executiva norte-americana. Segundo Bogdan-Martin, 

eleita na Conferência Plenipotenciária da UIT em outubro passado, o "Fibre Open Data pode 

promover maior conhecimento da infraestrutura de TICs para um processo informado de 

tomada de decisão e de [criação de] soluções inovadoras para conectar os desconectados". 

No mapa há camadas da rede de fibra já operacional, além de opções para exibir infraestrutura 

em construção e planejada. Clique aqui para acessar o site interativo. Fonte: Teletime 
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Com demanda por transformação digital, CI&T lucra R$ 40,6 milhões no 3º trimestre 

Mercado | 17/11/2022 – 10h18min 

 

A CI&T registrou lucro líquido de R$ 40,6 milhões no terceiro trimestre, revertendo 

prejuízo de R$ 2,2 milhões um ano antes. As receitas da empresa brasileira que atua com 

transformação digital somaram R$ 559 milhões entre julho e setembro, alta de 48,6% sobre o 

mesmo período de 2021. A companhia destaca que o crescimento foi impulsionado pelo 

aumento de clientes com receita anual maior que R$ 1 milhão, de 76 para 147. As aquisições 

de Somo, Box 1824 e Transpire no último ano contribuíram com crescimento de 14% nas 

receitas da companhia durante o terceiro trimestre. “Ainda com o caixa da nossa oferta de 

ações, expandimos nossas operações globalmente via aquisições, entrando em novos 

mercados e negócios”, diz Cesar Gon, diretor-presidente da CI&T, em nota. Ele afirma que o 

mercado de transformação digital se mantém robusto mesmo com os desafios 

macroeconômicos. Com os resultados, a CI&T aumentou suas perspectivas de receitas para 

2022, esperando um crescimento de pelo menos 51% na comparação anual. No quarto 

trimestre, as receitas devem ficar em torno de R$ 605 milhões, um crescimento de 32% na 

comparação com o mesmo período de 2021. Fonte: Valor Econômico 
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Baixo investimento trava estratégia digital do Governo Federal 

Poder Executivo | 17/11/2022 

 

O governo federal, por meio do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, publicou 

na quinta, 17/11, uma revisão da Estratégia Brasileira de Transformação Digital. O documento 

avalia o andamento de medidas propostas para o período 2018-2022 e aponta caminhos para 

2022 a 2026. O documento reconhece que desafios ainda requerem ação mais efetiva do 

Estado, e expressamente “reforça ações de inclusão digital, de implantação de infraestruturas 

digitais, de formação profissional, de segurança da informação, de segurança cibernética e de 

desenvolvimento tecnológico”. O MCTI ressalta que "a atualização da E-Digital para o Ciclo 

2022-2026 foi realizada em parceria com o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), 

organização social supervisionada pelo MCTI, com os membros do CITDigital e com a 

participação de diversos atores da sociedade (órgãos públicos, academia, setor privado) que 

possuem relação com o tema da transformação digital. Foram realizadas oficinas com 

especialistas, consultas públicas, reuniões técnicas com as Câmaras Temáticas (Indústria, 

Agro, Cidades, Saúde e Turismo) para engajar tais atores". Fonte: Convergência Digital 
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Dado é um ativo e big data é para resolver problemas reais, afirmam executivos  

Poder Executivo | 17/11/2022 

 

Companhias rumam para estabelecerem-se como “data-driven”, ou seja, incorporarem 

o uso de dados e analytics no dia a dia dos negócios. Um lado bastante explorado pelas 

organizações é a adoção de modelos analíticos e inteligência artificial (IA) para melhorar a 

experiência do usuário. Segundo Rafael Coronel, diretor na Claro para big data analytics e IA, 

durante o SAS Innovate on Tour, evento realizado esta semana em Valinhos (SP), dado não 

é commodity. “Depois das pessoas, o dado é o ativo mais importante que uma empresa e, 

quando se começa a olhar o dado assim, é uma mudança de paradigma. A experiência do 

usuário é consequência da forma como você trabalha o dado”, afirmou. Na mesma direção, 

Rafael Cavalcanti, superintendente para ciência de dados do Bradesco, apontou a 

necessidade de jornadas mais organizadas e usando big data para resolver problemas reais. 
Fonte: ABEMD  
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Anatel prevê 420 cidades com faixa de 3,5 GHz liberadas em 1º de janeiro 

Poder Executivo | 16/11/2022 – 20h52min 

 

A Anatel está com uma previsão de 420 municípios nos quais haverá a liberação da 

faixa de 3,5 GHz a partir de 1º de janeiro de 2023. Segundo informou a este noticiário o 

conselheiro Moisés Moreira, presidente do Grupo de Acompanhamento de Interferências da 

faixa (Gaispi), estas são as 26 cidades com mais de 500 mil habitantes, além das localidades 

das regiões metropolitanas das capitais – os clusters – que foram adiantados no cronograma 

com o propósito de economia de logística e publicidade. Há cerca de um mês, a projeção era 

de cerca de 480 cidades. A lista atualizada se refere aos municípios autorizados pelo Gaispi 

para a migração da TVRO da banda C para a banda Ku. A Entidade Administradora da Faixa 

(EAF, ou Siga Antenado) lançou no início do mês editais para a segunda fase da migração. 
Fonte: Teletime 
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Projeto prevê proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais 
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O senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) apresentou um projeto (PL 2.628/2022) que 

estabelece uma série de regras para aplicativos, jogos eletrônicos, redes sociais e outros 

produtos e serviços de tecnologia da informação dirigidos ao público infantil e infanto-juvenil. 

O objetivo é proteger a autonomia, a privacidade e o desenvolvimento intelectual e emocional 

de crianças e adolescentes. A proposta aguarda despacho da Mesa do Senado para envio à 

análise das comissões da Casa. Fonte: Agência Senado 
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Ministério da Economia divulga resultado das parcerias entre o Executivo e 

organizações sociais  

Poder Executivo | 16/11/2022 – 18h45min 

 

A parceria do Executivo federal com o terceiro setor para a execução de atividades de 

interesse público – como pesquisa científica e educação – tem gerado bons resultados para o 

país. É o que mostra o projeto “Spending Review: diagnóstico das parcerias entre o poder 

Executivo federal e as organizações sociais”, apresentado pelo Ministério da Economia no 

último 9 de novembro. O estudo foi realizado em parceria com o programa Eurosocial, da 

União Europeia, e contou com a participação do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), e do 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). O objetivo da iniciativa foi avaliar a 

estratégia, a implementação e os resultados do Programa Nacional de Publicização (PNP), 

que estabelece o modelo de parceria do Executivo com Organizações Sociais (OSs) na 

execução das ações de interesse público. O estudo apontou que o modelo de parceria tem 

obtido, continuamente, resultados positivos para os setores que o adotaram. Fonte: ASCOM ME 
Leia mais 
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Operadoras de telecom buscam aprimorar os recursos de seguranças nas redes 5G 

Mercado | 16/11/2022 

 

A pesquisa '5G Managed Security Survey 2022', feita pela Nokia e pela consultoria 

GlobalData Plc, alerta que as operadoras de telecom, em todo o mundo, afirmam precisar 

melhorar os recursos de segurança das redes 5G, à medida que as violações cibernéticas 

aumentam. Segundo a pesquisa, 56% das operadoras de telecom afirmam que precisam 

melhorar suas capacidades contra ataques específicos nas redes de telecomunicações, 

enquanto 68% disseram que precisam aprimorar suas defesas contra ameaças de 

ransomware. As operadoras pesquisadas disseram acreditar que as implantações de 5G 

Standalone (SA) podem aumentar as vulnerabilidades de segurança, à medida que abrem e 

conectam cada vez mais ativos de missão crítica às suas redes. Fonte: TI Inside 
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Dell Technologies e Inatel se unem para pesquisar tecnologias para arquitetura Open 

RAN em 5G 

Mercado | 16/11/2022 

 

A Dell Technologies e o Inatel — Instituto Nacional de Telecomunicações – se uniram, 

no âmbito da Lei nº 8.248, de 1991, para promover um projeto de Pesquisa & Desenvolvimento 

que tem como objetivo construir, analisar e desenvolver ferramentas e inovações tecnológicas 

que possam ser utilizadas para aprimorar a rede de acesso de rádio aberta (Open RAN) em 

5G. O propósito do projeto, que teve início em junho deste ano, é desenvolver e implementar 

soluções de inteligência artificial e aprendizado de máquina, especificamente sobre a 
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tecnologia RAN Intelligent Controller (RIC). A intenção é criar e executar aplicações 

conhecidas como xApps para automatizar o controle e otimizar a eficiência da rede de acesso 

móvel aberta com base em dados e algoritmos. Fonte: TI Inside 
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Banda larga fixa recua 2,5% em setembro com queda de 5% dos ISPS 

Mercado | 16/11/2022 

 

Os acessos à internet em banda larga fixa caíram 2,5% em setembro em comparação 

ao mês anterior, com desempenho pior dos ISPs, que apresentaram queda de 5,1%, 

confirmando a subnotificação nesse segmento. Assim, as conexões ficaram em 42,8 milhões, 

1,1 milhões a menos que as computadas em agosto. Entre as prestadoras de pequeno porte, 

os números da banda larga recuaram de 21,8 milhões para 20,6 milhões, enquanto as de 

grande porte subiram apenas 0,1% na passagem do mês de agosto para setembro, como 

mostram os números divulgados pela Anatel. A Claro continua líder em acessos, com 9,7 

milhões de assinantes, seguida da Vivo, com 6,4 milhões. A Oi detém 5,1 milhões de 

conexões. Entre as prestadoras de pequeno porte (PPPs), a liderança é da EB Fibra (Alloha 

Fibra) em setembro, com 1,2 milhão de contratos, seguida da Brisanet, com 1,03 milhão de 

conexões. A Algar tem 780,7 mil assinantes e a Desktop, que atua apenas em São Paulo, 

mais de 748,5 mil contratos. Fonte: Tele Síntese 
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Estudo revela velocidade média de internet móvel no Brasil 

Mercado | 16/11/2022 

 

Segundo levantamento do site Minha Conexão, 41.49 Mbps foi a velocidade média de 

internet móvel no Brasil entre os meses de abril e setembro. A plataforma compilou e analisou 

cerca de 258 mil dados registrados pelos usuários no período e revelou a velocidade de 

download, upload e latência nacionais, bem como nas cinco regiões do país. Na análise 

regional dos seis meses, o Centro-Oeste teve a melhor média de conexão do período com 

44.99 Mbps. O Sul e o Sudeste apareceram logo em seguida com 39.11 Mbps e 38.23 Mbps, 

respectivamente. Já Norte (29.32 Mbps) e Nordeste (29.19 Mbps) tiveram as piores 

velocidades do estudo semestral. Fonte: Tele Síntese 
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MTP e INSS abrem trabalhos do Congresso Internacional de Gestão da Previdência 

Social 

Poder Executivo | 16/11/2022 – 18h33min 

 

Começou, na quarta-feira (16), em Brasília, o Congresso Internacional de Gestão da 

Previdência Social (Congeps). O encontro deve fomentar discussões e trocas de experiências 

voltadas para o desenvolvimento de alternativas inovadoras para a melhoria da prestação dos 

serviços previdenciários no Brasil. A abertura reuniu representantes do governo, universidades 

e órgãos internacionais. O ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, disse que 

o Congeps representa um divisor de águas e que marca o início das celebrações do centenário 

da Previdência Social brasileira. Oliveira destacou as conquistas da Previdência, como a 

desburocratização e a simplificação dos processos de concessão de benefícios. “O Meu INSS 

é o principal símbolo de nosso compromisso inequívoco com a transformação digital para a 
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modernização dos processos burocráticos. Queremos um Estado mais digitalizado, mais ágil, 

mais presente na vida dos cidadãos”, afirmou.  Fonte: ASCOM INSS 
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