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DESTAQUES 

 

Governo publica nova estratégia de transformação digital com objetivos até 2026  

Poder Executivo | 17/11/2022 – 18h44min 

 

Uma versão revisada da Estratégia Brasileira para a Transformação Digital (E-Digital) 

foi publicada pelo governo federal na quinta-feira, 17, com a proposta de ações estratégicas 

na área até o ano de 2026. Elaborada por um comitê interministerial (o CITDigital), a revisão 

quadrianual era aguardada desde julho, mas foi concluída em meio à transição de governo 

das gestões de Jair Bolsonaro e Lula. O cenário de certa forma repete 2018, quando a primeira 

versão do documento (instituída pelo Decreto nº 9.319/2018 da gestão Temer) dependeu de 

execução do governo seguinte. Internamente, a avaliação de servidores é da estratégia como 

uma "política de estado" que deve ser encarada como um marco de partida pelo governo de 

transição. Ainda que com ajustes na execução das políticas públicas, o entendimento é que 

linhas gerais – como a ampliação do acesso da população à Internet – seriam "perenes". Fonte: 

Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Banco Central autoriza alteração em regulamento que deve viabilizar compras pelo 

WhatsApp 

Poder Executivo | 18/11/2022 – 09h45min 

 

O Banco Central (BC) autorizou na sexta-feira (18) a alteração de um regulamento em 

mais uma etapa para possibilitar que a Visa opere pagamentos com cartão de crédito, débito 

e pré-pago pelo WhatsApp. A autorização do BC acontece um dia depois do WhatsApp 

anunciar a função “Guia de Negócios”, que permite achar empresas, conversar sobre produtos 

e, no futuro, fazer compras pelo próprio aplicativo. No anúncio de quinta-feira (17), a empresa 

de mensagens informou que a ferramenta de pagamentos estaria disponível “em breve”. Em 

nota, o BC esclareceu que apesar de autorizado, a função de pagamentos via WhatsApp ainda 

não está liberada. “Destaca-se que a autorização concedida é apenas uma das etapas 

necessárias à liberação do programa Facebook Pay no caso dos arranjos de compra, que 

continua sobrestado até que outros requisitos regulatórios aplicáveis, especialmente aqueles 

relacionados a aspectos concorrenciais e não discriminatórios no credenciamento, tenham seu 

cumprimento comprovado pelas instituições envolvidas em sua implementação”. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Brasil é maior alvo de ataques cibernéticos na América Latina 

Mercado | 17/11/2022 

 

O Brasil é o maior alvo de ataques cibernéticos da América Latina, conclui relatório da 

empresa de segurança Kaspersky. A empresa diz que 2.366 ataques de malware e 110 

mensagens fraudulentas foram bloqueados por minuto na América Latina em 2022, dos quais, 

mais de 1,5 mil apenas no Brasil. As conclusões destacam que a região se tornou um polo 

importante no cenário de ameaças financeiras no mundo e a pirataria voltou a ser um dos 

principais vetores de infecção. Os ciberataques na região tiveram grandes variações durante 

a pandemia. Entre janeiro e setembro de 2020, houve um aumento de 64% nos bloqueios dos 

ataques usando malware. Seguida por uma queda de 39% entre setembro de 2020 e janeiro 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mcti-n-6.543-de-16-de-novembro-de-2022-443738025
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9319.htm
https://teletime.com.br/17/11/2022/governo-publica-nova-estrategia-de-transformacao-digital-com-objetivos-ate-2026/
https://teletime.com.br/17/11/2022/governo-publica-nova-estrategia-de-transformacao-digital-com-objetivos-ate-2026/
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/11/banco-central-autoriza-alteracao-em-regulamento-que-deve-viabilizar-compras-pelo-whatsapp.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/11/banco-central-autoriza-alteracao-em-regulamento-que-deve-viabilizar-compras-pelo-whatsapp.ghtml


 
 
 
de 2022, quando a atividade maliciosa retornou ao nível pré-pandemia. Considerando os oitos 

primeiros meses de 2022, foram registrados um total de 817 milhões de tentativas de ataques 

na América Latina, representando 2.366 bloqueios por minuto. Fonte: Tele Síntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Anatel aprova novo Plano de Dados Abertos 

Poder Executivo | 18/11/2022 – 08h53min 

 

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou o novo Plano de Dados 

Abertos, que vigorará de novembro de 2022 a novembro de 2024. O Plano foi aprovado por 

meio do Despacho Decisório nº 8/2022/CGE, de 7 de novembro de 2022, em sintonia com o 

Decreto nº 10.332/2020, que institui a Estratégia de Governo Digital para o período de 2020 a 

2022. O novo Plano recebeu contribuições da sociedade, por meio de consulta pública, 

durante agosto de 2022. Dados abertos, cabe registrar, são aqueles gerados ou acumulados 

pelo Governo que não estejam sob sigilo ou restrição de acesso, nos termos da Lei de Acesso 

à Informação (LAI, Lei nº 12.527/2011), representados em meio digital, estruturados em 

formato aberto, processáveis por máquina, referenciados na internet e disponibilizados sob 

licença aberta que permita sua livre utilização, consumo ou cruzamento, limitando-se o 

interessado a creditar a autoria ou a fonte.  Fonte: ASCOM Anatel 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

COP 27 

 

Reciclagem e políticas de resíduos sólidos são temas de debates no último dia da 

programação brasileira na COP27 

Poder Executivo | 17/11/2022 – 17h54min 

 

A destinação adequada de resíduos sólidos e as políticas públicas sobre reciclagem 

foram tema de discussões sobre sustentabilidade no último dia de painéis no Pavilhão Brasil, 

na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP27). Os debates contaram 

com a moderação do secretário de Qualidade Ambiental do Ministério do meio Ambiente 

(MMA), André França, e a participação de representantes do setor de recicláveis. O secretário 

do MMA apresentou os recordes de reciclagem, que despontam com índices altíssimos para 

determinados materiais, os resultados do programa Lixão Zero, e diversas iniciativas que têm 

incentivado a economia circular, a reciclagem e o tratamento de orgânicos, que resulta na 

produção de biogás e biofertilizantes. O Ministério do Meio Ambiente (MMA) colocou em 

prática o programa Lixão Zero que, desde 2019, encerrou 809 lixões a céu aberto; instituiu o 

Recicla+, que criou o inovador crédito de reciclagem, além de diversos acordos setoriais de 

logística reversa que, no ano passado, bateram recordes de retorno de medicamento, baterias 

de carros, eletroeletrônicos, óleos lubrificantes, latas de alumínio e defensivos agrícolas. Fonte: 

ASCOM MMA 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

GOVERNO DE TRANSIÇAO 

 

Humberto Costa diz que é preciso R$ 22,7 bi para Saúde  

Poder Legislativo | 18/11/2022 – 13h47min 

 

O senador Humberto Costa (PT-PE) disse na sexta-feira (18) que é preciso R$ 22,7 

bilhões para recompor o Orçamento de 2023 na área da saúde. Ele faz parte do grupo de 

trabalho desse setor no governo de transição e diz que o recurso deve vir da PEC (Proposta 

de Emenda à Constituição) fura-teto. “Nós fizemos um levantamento e apresentamos a própria 
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equipe que está fazendo esse debate, negociação, quanto a essa emenda constitucional o 

valor seria R$ 22,7 bilhões. É exatamente o recurso que deixou de compor o Orçamento por 

conta da implementação da chamada PEC do Teto dos Gastos”, declarou Humberto. Fonte: Poder 

360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministro da Defesa será um civil, diz Aloizio Mercadante  

Poder Executivo | 18/11/2022 – 11h04min 

 

O coordenador técnico da transição de governo, Aloizio Mercadante, afirmou na sexta-

feira (18) que o novo ministro da Defesa do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve ser 

um civil e não um militar. O ex-ministro disse que o núcleo de Defesa está “muito bem 

construído”, mas só será anunciado depois de o presidente eleito retornar para o Brasil. Lula 

está em Portugal e retornará no domingo (20). “O presidente [Lula] já disse isso publicamente 

que o ministro da Defesa será um civil, foi [assim] no governo dele e será. Agora, o grupo de 

transição é um grupo que tem uma tarefa específica”, disse em entrevista a jornalistas na 

chegada ao CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), sede do governo de transição. Fonte: Poder 

360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Diário Oficial confirma saída de Mantega; Marcio Pochman e Jilmar Tatto passam a 

integrar transição  

Poder Executivo | 18/11/2022 – 10h22min 

 

A saída do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega da transição de governo foi 

oficializada na sexta-feira (18) no "Diário Oficial da União (DOU)". O grupo de Planejamento, 

Orçamento e Gestão, do qual Mantega fazia parte, contará agora com o economista Marcio 

Pochmann. Além de nomes que já haviam sido divulgados e agora foram oficializados no DOU, 

foram nomeados na sexta-feira (18) na transição os ex-ministros Patrus Ananias 

(Desenvolvimento Social) e Mauro Borges Lemos (Indústria, Comércio e Serviços); o ex-

deputado federal Jilmar Tatto; e o professor Leandro Grass, que concorreu ao governo do 

Distrito Federal neste ano. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

 “Não tem gordura para cortar”, diz líder do PT sobre PEC da Transição 

Poder Legislativo | 18/11/2022 – 06h 

 

O líder do PT no Senado, Paulo Rocha, afirmou na quinta-feira (17) não haver 

"gordura" a ser cortada na minuta da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Transição 

apresentada nesta semana ao Congresso Nacional. É praxe em tramitações como essa que 

os textos iniciais prevejam pontos passíveis de serem retirados para negociar e ceder a 

aliados. Não é o caso, segundo Paulo Rocha. "Não temos gordura para negociar. Zero", diz. 

Paulo Rocha é um dos principais articuladores da PEC, que começará a tramitar pelo Senado. 
Fonte: Folha de S. Paulo 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PEC da Transição pode gerar déficit até o fim do governo de Lula e turbinar dívida 

pública 

Poder Executivo | 18/11/2022 – 04h30min 

 

A chamada “PEC da Transição”, a proposta de emenda constitucional apresentada 

pelo novo governo para garantir o Bolsa Família de R$ 600 e recompor verbas de programas 
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sociais e investimentos, tem potencial de gerar um rombo nas contas públicas — quando as 

despesas são maiores que as receitas — que deve se estender até o fim do mandato do 

presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Cálculos de economistas levam em conta o teor do 

texto apresentado ao Congresso na quarta-feira, que exclui quase R$ 200 bilhões do teto de 

gastos, a regra fiscal que limita o crescimento das despesas públicas. Gerar déficits 

consecutivos até 2026 acarretaria problemas, como endividamento maior nos próximos anos, 

ampliando inflação e juros e reduzindo investimentos e crescimento econômico com a piora 

do cenário fiscal. Além disso, declarações feitas pelo presidente eleito na COP27 no Egito 

pioraram a percepção em relação à conjuntura atual. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Transição avalia rever isenções para aumentar receita, diz Mercadante 

Poder Executivo | 17/11/2022 – 23h53min 

 

O coordenador técnico da equipe de transição, Aloizio Mercadante, disse na quinta-

feira (17) que o grupo avalia rever o volume de isenções fiscais concedidas atualmente. Para 

ele, seria uma forma de elevar a arrecadação de recursos para o governo federal sem 

aumentar a carga tributária. “Ontem, por exemplo, vocês viram aqui o TCU, R$ 400 bilhões de 

subsídios, incentivo fiscal. Uma revisão nisso dá um ganho importante e tem outras propostas 

bem interessantes que serão apresentadas no momento oportuno. Teremos belas surpresas 

nessa área”, disse em entrevista a jornalistas no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), sede 

do governo de transição. Na quarta-feira (16), o presidente interino do TCU (Tribunal de Contas 

da União), Bruno Dantas, disse que há uma “necessidade urgente” de revisar isenções 

tributárias no país. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Alckmin diz que novo governo retomará reforma tributária 

Poder Executivo | 17/11/2022 – 23h17min 

 

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), disse na quinta-feira (17) que o novo 

governo retomará a reforma tributária. Segundo ele, projetos relacionados ao tema que 

tramitam no Congresso serão aproveitados. “Ela [em referência à reforma tributária] ajudará o 

Brasil a crescer. Tem efeito na produtividade, simplifica, reduz custos, evita a guerra fiscal”, 

afirmou em entrevista ao jornal O Globo. Alckmin também disse que a nova gestão trabalhará 

pela retirada do teto de gastos da Constituição e que “não há hipótese de haver 

irresponsabilidade fiscal”. O coordenador da equipe de transição para o novo governo também 

afirmou que haverá corte de gastos. “A eficiência do gasto é uma obra interminável. Vamos 

fazer a revisão de todos os gastos federais”, acrescentou. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Guido Mantega pede desligamento da equipe de transição 

Poder Executivo | 17/11/2022 – 21h19min 

 

O ex-ministro Guido Mantega comunicou, na quinta-feira (17), sua renúncia ao 

trabalho voluntário na equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O 

afastamento foi confirmado no fim da tarde. Segundo a assessoria do governo de transição, o 

vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, coordenador-geral dos trabalhos, telefonou para o ex-

ministro e "o agradeceu pela colaboração, cooperação e gesto de desprendimento". Mantega 

foi titular dos ministérios da Fazenda e do Planejamento, durante os governos de Lula e Dilma 

Rousseff. Ele também ocupou outros cargos importantes, como o de presidente do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O ex-ministro foi anunciado na 
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equipe de transição na semana passada, como voluntário não-remunerado do grupo temático 

da área de planejamento, orçamento e gestão. Mantega responde a procedimento 

administrativo do Tribunal de Contas da União (TCU) que o proíbe de exercer cargos públicos. 

A investigação se refere à suposta postergação de pagamento de despesas do governo 

quando foi ministro, no caso que ficou conhecido como pedaladas fiscais e que foi uma das 

bases do processo que levou ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016. 
Fonte: Agência Brasil 
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Governo terá superávit e reduzirá dívida, mas não em 24 horas, diz Alckmin 

Poder Executivo | 17/11/2022 – 21h27min 

 

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), disse na quinta-feira (17) que o futuro 

governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai trabalhar em um plano para cortar despesas e 

buscar a retomada do superávit primário para reduzir o endividamento público, mas que isso 

não se faz em 24 horas. "Haverá superávit primário, haverá redução da dívida, mas isso não 

se faz em 24 horas. Isso se faz com o tempo", afirmou a um grupo de jornalistas durante uma 

pausa nos trabalhos da transição de governo, no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil). O 

vice eleito, que também coordena a transição de governo, prometeu a apresentação de uma 

espécie de "plano de voo" com as futuras ações —o que inclui cortes de despesas e aprovação 

de uma reforma tributária "no menor espaço possível de tempo" para buscar simplificação e 

impulsionar o crescimento. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula começa a analisar na próxima semana indicações de ministros 

Poder Executivo | 17/11/2022 – 19h01min 

 

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva retomará sua agenda de transição, na 

próxima semana, para começar a discutir a indicação de ministros. A afirmação é do 

coordenador dos grupos temáticos da equipe de transição, Aloizio Mercadante. O coordenador 

informou ainda que um relatório preliminar dos trabalhos de cada grupo temático (GT) da 

transição será apresentado no próximo dia 30, e já deverá conter sugestão de revogação de 

normas e avaliação das estruturas da administração pública. Uma avaliação mais detalhada 

dos programas de governo deverá ser entregue no dia 11 de dezembro. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Rodrigo oferece a Tarcísio acomodar equipe de transição em cargos públicos 

Poder Executivo | 17/11/2022 – 18h43min 

 

O governador Rodrigo Garcia (PSDB) ofereceu a Tarcísio de Freitas (Republicanos) a 

possibilidade de acomodar os membros da equipe de transição em cargos do Governo de São 

Paulo. Com isso, eles poderão ser remunerados, caso o governador eleito aceite a ideia. A 

proposta foi feita pelo tucano na quinta-feira (17), durante a primeira reunião da transição de 

governo desde a eleição, no último dia 30. No encontro, segundo relatos obtidos pelo Painel, 

Tarcísio foi bastante elogioso ao se referir ao atual governador, destacando o que vê como 

transparência e diálogo na passagem de bastão. O processo de transição para grupos políticos 

distintos é raro em São Paulo, estado que teve uma sequência de governos do MDB e, depois, 

desde 1995, do PSDB. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Líder do PT tenta reverter preocupação do mercado financeiro com a PEC da 

Transição 
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Poder Legislativo | 17/11/2022 – 16h44min 

 

O líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes (MG), foi escalado pela equipe de transição 

do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para explicar os detalhes da PEC da Transição 

a representantes do mercado financeiro na tarde da quinta-feira (17), em São Paulo. Lopes 

vai se reunir na capital paulista com representantes de pelo menos dez fundos de investimento 

para justificar a emenda constitucional que permitirá ao futuro governo abrir espaço de até R$ 

198 bilhões no Orçamento de 2023. A primeira versão da minuta prevê a exclusão desses 

gastos de forma permanente. A PEC será agora discutida no Congresso para ser votada na 

Câmara e no Senado. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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PEC da Transição: equipe de Lula fará reunião com partidos para articular votação 

Poder Executivo | 17/11/2022 – 13h01min 

 

A equipe do presidente eleito Lula (PT) decidiu na quinta-feira (17), durante reunião 

do Conselho Político da transição, agendar uma reunião com todos os líderes e presidentes 

de partidos aliados para começar a discutir a votação da chamada PEC da Transição. A 

reunião será na quarta-feira (23) na sede do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em 

Brasília, onde atua a equipe de transição. A PEC, apresentada na quarta (16) ao Congresso, 

garante entre outros pontos que os recursos do Auxílio Brasil (que voltará a se chamar Bolsa 

Família) fiquem fora do teto de gastos. O governo eleito argumenta que a PEC é necessária 

para garantir que o pagamento permaneça em R$ 600 em 2023. O Orçamento enviado pelo 

governo Jair Bolsonaro permite o pagamento de R$ 405. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Se inflação não mirar a meta em 2023, BC vai reagir, diz Campos Neto  

Poder Executivo | 18/11/2022 – 14h06min 

 

Presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto afirmou na sexta-feira (18) 

que os rumos das contas públicas a partir de 2023 serão essenciais para entender como se 

dará o trabalho da política monetária no ano que vem —ou seja, em que patamar vai ficar a 

taxa básica de juros, hoje de 13,75% ao ano. "Precisamos entender como o fiscal vai se 

desenvolver", afirmou Campos Neto, durante evento em São Paulo. Ele disse que a incerteza 

sobre a condução das contas públicas nos próximos meses fez com que o mercado passasse 

a considerar uma alta de juros no curto prazo. Até então, o mercado projetava o início da 

reversão do ciclo de aperto monetário, ou seja, cortes na taxa básica (Selic), entre fevereiro e 

junho de 2023. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lei prevê tratamento específico para bancos deduzirem perdas com inadimplência 

Poder Legislativo | 17/11/2022 – 16h07min 

 

O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 

promulgou a Lei 14.467/22, que prevê um regime específico para as instituições financeiras 

deduzirem as perdas com o não recebimento de créditos (os créditos não pagos pelos 

clientes). O texto da lei foi publicado na quinta-feira (17) no Diário Oficial da União. A norma 

tem origem na Medida Provisória 1128/22, aprovada sem alterações pelos deputados e pelos 

senadores. Na Câmara, o relator foi o deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE). 

Atualmente, segundo Costa Filho, as instituições estão sujeitas ao regime geral de 
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reconhecimento de perdas estabelecido para pessoas jurídicas pela Lei do Ajuste Tributário, 

de 1996, que prevê requisitos rígidos para a dedução de perdas decorrentes de créditos não 

pagos. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

EDUCAÇÃO 

 

Recomposição do orçamento da educação será tema de debate na segunda 

Poder Legislativo | 18/11/2022 – 13h34min 

 

A subcomissão vinculada à Comissão de Educação (CE) que debate saídas para a 

crise que atingiu o setor a partir da pandemia voltará a se reunir na segunda-feira (21), às 10h. 

Na pauta, uma audiência pública com especialistas e representantes da sociedade civil sobre 

como incrementar o orçamento da educação a partir de 2023. Segundo o presidente da 

subcomissão, senador Flávio Arns (Podemos-PR), é preciso elevar substancialmente os 

investimentos educacionais nos próximos anos, "considerando que a execução orçamentária 

na Educação tem sofrido severos cortes nos últimos exercícios". A audiência terá participação 

de representantes do Ministério da Educação, da Confederação Nacional dos Trabalhadores 

em Educação (CNTE) e do Tribunal de Contas da União (TCU). Fonte: Agência Senado  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Comissão de Educação faz 3ª audiência pública para debater ensino domiciliar 

Poder Legislativo | 18/11/2022 – 13h17min 

 

Dando continuidade a uma série de seis audiências públicas para discutir a 

possibilidade de oferta domiciliar da educação básica no país, a Comissão de Educação (CE) 

promove na terça-feira (22), às 14h, um novo debate, desta vez voltado aos impactos do 

Projeto de Lei (PL) 1.338/2022 nas redes privadas de ensino. O projeto, de autoria do deputado 

Lincoln Portela (PL-MG), trata da oferta domiciliar da educação básica. Para isso, altera a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o Estatuto da Criança e do Adolescente. As 

audiências foram requeridas pelo relator da matéria, senador Flávio Arns (Podemos-PR), que 

vem se reunindo com entidades da área da educação e famílias que praticam o 

homeschooling. Esta será a terceira edição de debates na CE. Fonte: Agência Senado  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Estudo mapeia acordos entre plataformas digitais e a rede pública de ensino no Brasil 

Poder Executivo | 17/11/2022 

 

Após diagnosticar o fenômeno da "plataformização da educação" no país, processo 

catalisado pela pandemia COVID-19, o Grupo de Trabalho sobre Plataformas para Educação 

Remota do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) lançou na quinta-feira (17) a segunda 

de uma série de três publicações sobre o tema. O relatório "Educação em um cenário de 

plataformização e de economia de dados: parcerias e assimetrias" traz um panorama sobre 

as tecnologias adotadas por secretarias estaduais e municipais de todas as capitais e de 

cidades brasileiras com mais de 500 mil habitantes durante os primeiros 18 meses da crise 

sanitária. A partir de levantamento obtido via Lei de Acesso à Informação, constatou-se que 

quase a totalidade das escolas e universidades pesquisadas buscou soluções oferecidas por 

empresas privadas, sobretudo estrangeiras. O estudo investigou como esses acordos se 

deram, na prática, e quais os critérios estabelecidos. Fonte: TI Inside 
Leia mais 
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https://www.camara.leg.br/noticias/920070-lei-preve-tratamento-especifico-para-bancos-deduzirem-perdas-com-inadimplencia/
https://www.camara.leg.br/noticias/920070-lei-preve-tratamento-especifico-para-bancos-deduzirem-perdas-com-inadimplencia/
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/11/18/recomposicao-do-orcamento-da-educacao-sera-tema-de-debate-nesta-segunda
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/11/18/recomposicao-do-orcamento-da-educacao-sera-tema-de-debate-nesta-segunda
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/153194
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/11/18/comissao-de-educacao-faz-3a-audiencia-publica-para-debater-ensino-domiciliar
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/11/18/comissao-de-educacao-faz-3a-audiencia-publica-para-debater-ensino-domiciliar
https://cgi.br/publicacao/educacao-em-um-cenario-de-plataformizacao-e-de-economia-de-dados-parcerias-e-assimetrias/
https://cgi.br/publicacao/educacao-em-um-cenario-de-plataformizacao-e-de-economia-de-dados-parcerias-e-assimetrias/
https://tiinside.com.br/17/11/2022/estudo-mapeia-acordos-entre-plataformas-digitais-e-a-rede-publica-de-ensino-no-brasil/
https://tiinside.com.br/17/11/2022/estudo-mapeia-acordos-entre-plataformas-digitais-e-a-rede-publica-de-ensino-no-brasil/


 
 
 

JUDICIÁRIO 

 

Sabatinas para ministros do STJ têm data marcada  

Poder Legislativo | 18/11/2022 – 15h12min 

 

Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, bateu 

o martelo: agendou para a próxima terça-feira as sabatinas dos dois desembargadores 

escolhidos por Jair Bolsonaro para o STJ: Messod Azulay e Paulo Sergio Domingues. Havia 

um lobby de parte de aliados de Lula e de uma turma do judiciário para que os escrutínios 

ocorressem em fevereiro, já no governo Lula, mas esse pleito não avançou. Fonte: O Globo 
Leia mais 
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STF começa a julgar pedido da Riachuelo contra folga de mulheres a cada 15 dias 

Poder Judiciário | 18/11/2022 – 13h09min 

 

A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar na sexta-feira (18), 

no Plenário Virtual, o recurso da Riachuelo para tentar revisar decisão do Tribunal Superior do 

Trabalho (TST) de que as mulheres devem folgar aos domingos de 15 em 15 dias, como prevê 

a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O pedido da empresa foi negado pela relatora, 

ministra Cármen Lúcia, em outubro, e a companhia recorreu. Na Turma, o primeiro voto, da 

relatora, também é contrário ao pedido. Ela ainda sugere a aplicação de multa, se a decisão 

for unânime. Outros quatro ministros – Dias Toffoli, Luiz Fux, Luís Roberto Barroso e Alexandre 

de Moraes – têm até a próxima sexta-feira para votarem. Este é o primeiro caso sobre o tema 

que chegou à Corte após decisão do TST desfavorável às empresas. O entendimento mais 

recente da Corte vai na contramão do que o comércio em geral tem adotado, ao indicar em 

suas escalas o descanso aos domingos apenas a cada três semanas, conforme a Lei nº 

10.101, de 2000. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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ORÇAMENTO 

 

IFI: Com a PEC da Transição, dívida bruta do governo pode alcançar 95,3% até 2031  

Poder Legislativo | 18/11/2022 – 15h30min 

 

Se aprovada a PEC da Transição, o Instituto Fiscal Independente (IFI) projeta que o 

resultado primário deverá permanecer deficitário durante todo o “horizonte de projeção” [2022 

a 2031], considerando os cenários base e pessimista. A informação consta do Relatório de 

Acompanhamento Fiscal (RAF) referente ao mês de novembro, que fez uma revisão dos 

cenários macro fiscais para o período de 2024 a 2031. Segundo o documento, na ausência de 

uma limitação efetiva para o crescimento das despesas e sem contrapartidas pelo lado da 

receita, até o momento, a dívida bruta do governo geral alcançaria 95,3% do PIB em 2031 no 

novo cenário base. A IFI é um órgão de monitoramento da política fiscal ligado ao Senado. 
Fonte: Valor Econômico 

Leia mais 
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PEC da Transição dá a Lula controle sobre o Orçamento maior que o dobro de 

Bolsonaro  

Poder Executivo | 18/11/2022 – 13h 

 

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição, apresentada pelo futuro 

governo, dá ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva um poder sobre despesas livres no 

Orçamento que representa o dobro do controle que o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem no 
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mandato atual. Considerando apenas as despesas não obrigatórias, ou seja, aquelas que o 

governo pode usar para investimentos e custeio da máquina pública, com total controle sobre 

a execução, os gastos podem chegar a R$ 222 bilhões em 2023, com crescimento nos 

próximos anos. Sem a PEC da Transição, a parcela de recursos “livres” prevista no projeto de 

Orçamento do ano que vem é de R$ 93,4 bilhões. De 2019 para cá, Bolsonaro teve em média 

R$ 99 bilhões para gastar livremente com a manutenção dos órgãos públicos e investimentos, 

sem considerar as despesas obrigatórias por lei e as emendas parlamentares. Fonte: O Estado de 

S. Paulo 
Leia mais 
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PEC da Transição pode retomar comando para mudar teto de gastos sem mexer na 

Constituição  

Poder Legislativo | 18/11/2022 – 11h59min 

 

Integrantes da equipe do presidente Lula avaliam negociar a inclusão na Proposta de 

Emenda à Constituição (PEC) da Transição de dispositivo que prevê a reforma do teto de 

gastos por meio de lei complementar. A senha foi dada na quinta-feira, 17, pelo vice-presidente 

eleito, Geraldo Alckmin. Em entrevista à GloboNews, Alckmin defendeu a 

desconstitucionalização do teto de gastos, a regra que limita o crescimento das despesas à 

inflação. O vice argumentou que “parece lógico” retirar a norma da Constituição. E depois 

discutir por lei uma regra com o mercado, a sociedade, com os partidos, que indique uma 

“evolução da trajetória das despesas e da dívida”. Alckmin não fala explicitamente em fazer 

isso agora na PEC de Transição, mas há uma tentativa de articulação para dar essa 

sinalização agora para que a legislação de um novo arcabouço fiscal seja aprovada em 2023, 

segundo apurou o Estadão. Entre os economistas da transição, há defensores da ideia, 

afirmam fontes envolvidas na negociação da proposta. O próprio ex-presidente Michel Temer 

ao conseguir aprovar o teto de gastos já tinha contratado uma reforma para depois de 10 anos 

por meio de lei constitucional. A emenda constitucional 95 do teto, aprovada em 2016, previu 

a reforma da regra 2026 por meio de lei complementar, sem precisar mexer na Constituição. 
Fonte: O Estado de S. Paulo 

Leia mais 
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Teto de gastos é mais problema do que solução, diz Alckmin  

Poder Executivo | 18/11/2022 – 10h03min 

 

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou que a equipe do presidente 

eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avalia implementar um novo modelo de âncora fiscal para 

substituir o teto de gastos. Em entrevista à CNN Brasil divulgada na sexta-feira (18), o 

coordenador da transição de governo adiantou, porém, que essa proposta não deve ser 

colocada em debate neste momento. Para Alckmin, o novo modelo de âncora fiscal deve 

combinar “superavit primário com a perspectiva de curva da dívida e gastos do governo”. O 

Tesouro Nacional já apresentou na 2ª feira (14.nov) uma sugestão, que permite o crescimento 

real das despesas (acima da inflação) conforme o nível e a trajetória da dívida pública. Fonte: 

Poder 360 
Leia mais 
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Emenda Pix vai atingir R$ 3,8 bilhões em 2023 e bate recorde de repasses sem 

fiscalização 

Poder Legislativo | 18/11/2022 – 05h 

 

O Congresso Nacional decidiu colocar R$ 3,8 bilhões em “emendas Pix” no Orçamento 

de 2023. Esse mecanismo envolve a transferência direta de recursos federais a Estados e 
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municípios, sem fiscalização nem prestação de contas. O repasse é feito conforme a indicação 

de deputados e senadores e o dinheiro pode ser gasto por prefeito e governadores como 

quiserem, sem dizer para onde está indo. Conforme o Estadão revelou, essa emenda foi usada 

para bancar shows de artistas sertanejos durante a campanha eleitoral em cidades sem 

infraestrutura e que ficaram sem atender necessidades básicas da população. O dinheiro cai 

na conta das prefeituras sem nenhum plano de aplicação e pode ser gasto livremente. É 

diferente do que ocorre com outros tipos de emendas, que só são pagas após a apresentação 

de projetos e a entrega efetiva das obras, além da prestação de contas. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 
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Alckmin: 'Estamos frente a um problema emergencial, que está sendo corrigido no 

Orçamento' 

Poder Executivo | 18/11/2022 – 04h30min 

 

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin disse em sua primeira entrevista exclusiva 

que “não há hipótese de haver irresponsabilidade fiscal no novo governo”. Alckmin adiantou 

alguns pontos que o novo governo seguirá na área fiscal e um deles é retirar o teto de gastos 

da Constituição, refazendo a medida de controle de despesas por legislação ordinária: — Me 

parece lógico desconstitucionalizar e depois discutir por lei uma regra com o mercado, com a 

sociedade, com os partidos, que indique uma evolução da trajetória da dívida e das despesas. 

Coloca-se muita coisa na Constituição. Constituição é uma carta de princípios. Ele explicou 

que a mudança no teto tem um objetivo: — A nova regra fiscal deve levar em consideração os 

gastos do governo, a curva da dívida, o resultado primário. Uma combinação de tudo isso. 

Agora não dá para fazer em 30 dias sem nem tomar posse. Por isso essa ideia de tirar o teto 

de gastos da Constituição e refazê-lo ficará para um segundo momento porque agora há uma 

emergência. Fonte: O Globo 
Leia mais 
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Novo governo fará emendas ao Orçamento de 2023 por meio do relator-geral 

Poder Executivo | 17/11/2022 – 17h19min 

 

O texto da PEC da Transição sugerido ao Congresso define que a “folga” orçamentária 

de R$ 105 bilhões gerada pela retirada do Auxílio Brasil do teto de gastos para 2023 será 

destinada exclusivamente às demandas do governo eleito. O teto, criado em 2016, determina 

que as despesas de um ano devem ser as do ano anterior mais a inflação. A proposta autoriza 

o relator do Orçamento (PLN 32/22), senador Marcelo Castro (MDB-PI), a elaborar emendas 

para atender os pedidos do governo eleito, mas elas não afetarão as chamadas emendas de 

relator. As emendas que contemplarem o novo governo serão classificadas como despesas 

primárias comuns. Todas as emendas terão que ser aprovadas pela Comissão Mista de 

Orçamento. Ao apresentar a proposta na noite de quarta-feira (16), o vice-presidente eleito e 

coordenador do governo de transição, Geraldo Alckmin, disse que a minuta ainda deve passar 

pelo crivo das lideranças partidárias. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 
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União Brasil deve apoiar Lira e encaminha reeleição do presidente da Câmara  

Poder Legislativo | 18/11/2022 – 13h34min 

 

O comando da União Brasil deve anunciar na próxima semana o apoio à reeleição de 

Arthur Lira (PP-AL) à presidência da Câmara. O acordo removeria um dos últimos obstáculos 
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à permanência do deputado no comando da Casa no ano que vem. A eleição ocorre em 1º de 

fevereiro. Com 59 deputados eleitos, o partido vinha sendo cobiçado tanto por Lira como por 

parlamentares interessados em lançar uma candidatura alternativa à do atual presidente da 

Câmara. O dirigente da União Brasil, Luciano Bivar (PE), trabalhava para viabilizar seu nome 

na disputa. O acerto a favor da reeleição de Lira avançou numa reunião na noite da última 

quarta-feira (16). Além do presidente da Câmara e de Bivar, estavam presentes Ciro Nogueira 

(ministro da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro e presidente licenciado do PP) e ACM Neto 

(secretário-geral da União Brasil), entre outros políticos das duas legendas. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 
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PGR é contra pedido de investigação de ministro da Defesa  

Poder Executivo | 18/11/2022 – 13h29min 

 

A PGR (Procuradoria Geral da República) se manifestou ao STF (Supremo Tribunal 

Federal) contra pedidos de investigação e afastamento do ministro da Defesa, Paulo Sérgio 

Nogueira de Oliveira, e do diretor-geral da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Silvinei Vasques. 

A manifestação foi assinada pela vice-procuradora-geral da República, Lindôra Maria Araujo, 

na 5ª feira (17.nov.2022). Os pedidos foram feitos, respectivamente, pelo deputado Marcelo 

Calero (PSD-RJ) e pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). As solicitações foram feitas 

ao ministro Alexandre de Moraes no inquérito das milícias digitais. Lindôra foi contra os 

pedidos citando questões processuais, sem analisar o mérito dos casos. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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PT quer despesas de Lula pagas pela União após polêmica com carona em jatinho  

Poder Executivo | 18/11/2022 – 12h24min 

 

O Partido dos Trabalhadores vai pedir ao governo federal que as despesas básicas 

do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva passem a ser financiadas com os recursos da 

União, que reservou R$ 3,216 milhões no orçamento deste ano para bancar os custos com a 

transição do governo. A informação foi confirmada à reportagem pela presidente do PT, Gleisi 

Hoffmann. A solicitação para que os gastos de Lula sejam incluídos no orçamento da transição 

será feita assim que o presidente eleito retornar ao Brasil, após sua passagem por Portugal. 

A iniciativa do PT vem após Lula ter viajado para o Egito num jatinho do empresário José 

Seripieri Junior, fundador da Qualicorp e dono da QSaúde, empresas que atuam na área de 

saúde privada. A carona para participar da Conferência do Clima da Organização das Nações 

Unidas, a COP27, foi alvo de críticas da oposição e até de aliados. “Com o retorno do 

presidente Lula a partir dessa semana, as despesas serão bancadas pela transição. Vamos 

requerer que seus deslocamentos e estadia em Brasília sejam feitos pelo Estado brasileiro. 

Ele é o presidente eleito”, afirmou Gleisi. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 
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Governo eleito convida partidos de apoio a Bolsonaro para reunião do conselho 

político na próxima quarta feira 

Poder Executivo | 18/11/2022 – 12h12min 

 

O Conselho Político do governo eleito terá reunião na próxima quarta-feira com líderes 

dos 14 partidos da base de Lula e, dessa vez, também convidou legendas de apoio ao governo 

Jair Bolsonaro, como Republicanos, União Brasil e Progressistas. O encontro é uma nova 

sinalização do novo governo ao Parlamento para assegurar a aprovação da PEC do Estouro. 

O gabinete de Transição já havia anunciado a criação de um grupo parlamentar para 

acompanhamento da transição. “As reuniões se dão num clina muito amistoso, de 
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informalidade. A ida do vice-presidente Geraldo Alckmin na reunião de quinta-feira (17) deu 

um empoderamento a mais ao Conselho Político”, afirmou à CNN o líder de oposição Wolney 

Queiroz, que integra o Conselho. Na reunião de quinta-feira (17), de acordo com relatos, os 

partidos pediram para participar mais ativamente da organização da posse, em 1º de janeiro 

de 2023, e irão indicar nomes que cuidem exclusivamente disso. As legendas pediram para 

incluir nomes na lista de convidados e ter voz na organização do formato da posse. O grupo 

está sob o comando da futura primeira dama, Janja. Fonte: CNN Brasil  
Leia mais 
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Silêncio de Bolsonaro surpreende até aliados, que veem presidente em 'mundo 

paralelo'  

Poder Executivo | 18/11/2022 – 10h16min 

 

Desde que foi derrotado nas urnas, o presidente Jair Bolsonaro (PL) se recolheu e 

decidiu falar publicamente apenas após a pressão de aliados – ministros do Centrão e o 

governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), fazem parte deste grupo. 

Após fazer duas declarações curtas – uma, para reconhecer a derrota; outra, para pedir que 

bolsonaristas parassem de bloquear rodovias –, e participar de um encontro com o Supremo 

Tribunal Federal (STF), Bolsonaro voltou para o silêncio. O presidente tem causado surpresa 

até no núcleo mais próximo, já que ao longo do mandato Bolsonaro transformou os palácios– 

principalmente o da Alvorada, residência oficial – em palcos para seus discursos barulhentos 

e conspiratórios. Ministros do governo relataram ao blog que Bolsonaro diminuiu 

significativamente até mesmo as mensagens de WhatsApp – meio de comunicação preferido 

do presidente – a assessores e aliados. Fonte: G1 Notícias  
Leia mais 
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Centrão ameaça colocar na PEC da Transição regra que obriga Lula a pagar 

orçamento secreto  

Poder Legislativo | 18/11/2022 – 10h 

 

O Centrão ameaça embutir na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da 

Transição uma regra que obrigaria o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva 

pagar as emendas do orçamento secreto nos próximos anos. A proposta foi colocada na mesa 

como resposta à investida do PT de retirar o programa Bolsa Família do teto de gastos de 

forma permanente e dar a Lula uma licença de R$ 200 bilhões em gastos extras logo no início 

do mandato. A PEC foi apresentada na quarta-feira, 16, pela equipe de transição e entregue 

aos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). 

Como mostrou o Estadão, a PEC foi gestada pela ala política do governo eleito. Ficaram de 

fora, para trabalhar no grupo de economia na transição, os economistas André Lara Resende, 

Guilherme Mello, Nelson Barbosa e Pérsio Arida. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 
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Provável ida de Gleisi para ministério abre disputa para presidência do PT; ex-

tesoureiro e deputado são cotados 

Poder Legislativo | 18/11/2022 – 04h30min 

 

Após definir os nomes que vão compor o primeiro escalão do futuro governo, o 

presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, precisará lidar com a disputa pela presidência da 

PT, caso a atual ocupante da cadeira, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), seja confirmada 

ministra. A corrida, com potencial de gerar rusgas internas, tem três prováveis candidatos: os 

vice-presidentes Márcio Macedo e José Guimarães (CE), que também é deputado federal, e 
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o ex-comandante da sigla Rui Falcão. O estatuto do PT proíbe o presidente da legenda de 

acumular outras funções, como a de ministro. Caso Gleisi seja nomeada para o cargo, o vice 

assume o comando da sigla e tem até dois meses para marcar eleições. A presença de Gleisi 

na Esplanada é tida como praticamente certa, dado o prestígio que angariou junto a Lula nos 

últimos anos. Não está claro, porém, qual cadeira ela poderá ocupar no Executivo a partir de 

2023. Por ora, há um consenso em relação ao provável processo de sucessão petista: na 

prática, a escolha será de Lula. O posto é visto como crucial e muito sensível para o presidente 

eleito. O futuro mandatário do PT vai capitanear a articulação com outras legendas e precisará 

organizar a militância e os preparativos para as eleições municipais de 2024. Além disso, tem 

o controle sobre as destinações dos fundos partidário e eleitoral. Fonte: O Globo 
Leia mais 
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Macron diz que apoia Lula na realização da COP na Amazônia 

Mercado | 17/11/2022 – 22h20min 

 

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou na quinta-feira (17) que apoia a 

ideia do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de a Amazônia brasileira sediar futura 

conferência do clima da ONU. Durante seu discurso na COP27, em 16 de novembro, no Egito, 

Lula defendeu que a próxima conferência climática, em 2025, seja realizada em um Estado 

amazônico do Brasil. “Vamos pedir para que essa COP de 2025 seja feita no Brasil’. E no 

Brasil, seja feita na Amazônia”, disse o petista. Por meio de seu perfil no Twitter, o chefe de 

Estado francês comemorou “a volta a uma estratégia amazônica”. Disse que: “A França 

também continuará a engajar-se [na questão da Amazônia]”. “Nós precisamos”, afirmou 

Macron a respeito de uma COP na Amazônia. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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Comissão avalia interferência da Abin em investigação da Polícia Federal contra filho 

de Bolsonaro 

Poder Legislativo | 17/11/2022 – 18h40min 

 

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle recebe na terça-feira (22) o ministro 

do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, para prestar 

esclarecimentos acerca das interferências, por parte da Agência Brasileira de Inteligência 

(Abin), em investigação conduzida pela Polícia Federal envolvendo Jair Renan Bolsonaro, filho 

do presidente da República. Segundo o deputado Ivan Valente (Psol-SP), que pediu a 

audiência, reportagem do jornal O Globo, de 30 de agosto, destaca que a Polícia Federal 

afirmou em um relatório que a Abin atrapalhou o andamento de uma investigação envolvendo 

Jair Renan Bolsonaro. "Integrante do órgão, flagrado numa operação, admitiu em depoimento 

que recebeu a missão de levantar informações de um episódio relacionado a Jair Renan, sob 

apuração de um inquérito da PF. Segundo o espião, o objetivo era prevenir 'riscos à imagem' 

do chefe do Poder Executivo", observou o deputado. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 
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Tarcísio 'vê necessidade' de aumento do salário do governador sob argumento de dar 

aumento real para o funcionalismo 

Poder Executivo | 17/11/2022 – 17h36min 

 

O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que vê 

necessidade de aumento do salário do governador porque diz que o funcionalismo teve muitas 

perdas, e o teto está congelado desde 2019. Apesar disso, diz que é preciso "ter muita 

responsabilidade" ao discutir o aumento de salário de 50% do 1º escalão do governo de SP, 
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que está em tramitação atualmente na Alesp. Na primeira reunião do governo de transição 

com o atual governador Rodrigo Garcia (PSDB), Tarcísio afirmou na quinta-feira (17) que 

"existe a necessidade de recuperar poder de compra do funcionalismo público" que será 

beneficiado com a elevação do teto através do salário do governador, mas que é um assunto 

que ele prefere que seja discutido "mais pra frente". Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 
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Sem previsão de novas receitas, Jaques Wagner pede “calma” 

Poder Legislativo | 17/11/2022 – 14h22min 

 

O senador Jaques Wagner (PT-BA) pediu “calma” na quinta-feira (17) ao ser indagado 

sobre de onde o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode encontrar fontes de 

novas receitas para compensar a necessidade de gastos, principalmente na área social. Disse 

que o novo governo terá “criatividade” para isso. “Calma. Seguramente teremos criatividade 

para criar novas receitas. Mas para encontrar novas receitas, tem que estar disposto a 

procurar. Se de antemão digo que não tem nada para fazer, então vou fazer o quê?”, disse a 

jornalistas. Wagner esteve no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), sede da equipe de 

transição. O senador também minimizou a reação negativa do mercado nesta manhã causada 

por novas declarações de Lula contra o teto de gastos e pela apresentação da PEC fura-teto. 

Ele garantiu que Lula terá responsabilidade fiscal. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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Lula se reúne com presidentes de Portugal e Moçambique  

Poder Executivo | 18/11/2022 – 15h16min 

 

O presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se reuniu na sexta-feira 

(18) com os presidentes de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e Moçambique, Filipe Nyusi, 

no Palácio de Belém, em Lisboa. Em publicação nas redes sociais, o próximo chefe de Estado 

brasileiro afirmou que a ocasião serviu para “fazer uma reunião sobre a relação entre os 

nossos três países”. Lula está cumprindo uma série de agendas em viagem ao exterior, tendo 

comparecido também à COP27, a Conferência do Clima da ONU, onde discursou sobre o 

combate ao desmatamento e outras promessas. Lá, também se encontrou com o enviado 

especial dos Estados Unidos para o clima, John Kerry. Às 17h (horário de Brasília), o petista 

encontrará o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, na rua da Imprensa à Estrela, 

também na capital Lisboa. No dia 30 de outubro, logo após a confirmação da vitória de Lula 

nas eleições de 2022, Marcelo Rebelo de Sousa foi um dos líderes mundiais que o 

parabenizou, pontuando que o mandato “corresponderá a um período promissor nas relações 

fraternais entre os povos brasileiro e português e por isso também entre os dois Estados”. Fonte: 

CNN Brasil 
Leia mais 
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Candidatura de Ilan Goldfajn à presidência do BID volta a ganhar força às vésperas 

das eleições  

Poder Executivo | 18/11/2022 – 11h56min 

 

A candidatura de Ilan Goldfajn — ex-presidente do Banco Central (BC) e atual diretor 

licenciado do Departamento do Hemisfério Ocidental do Fundo Monetário Internacional (FMI) 

— à presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) voltou a ganhar força às 

vésperas das eleições, que ocorrerão no domingo. Os sinais da equipe do presidente eleito 

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de que não vão se opor ao seu nome fortaleceram a candidatura. 
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Ilan foi indicado para o cargo pelo atual governo, do presidente Jair Bolsonaro. As eleições 

para o BID ocorrem no próximo domingo. Ele concorre com outros quatro candidatos. O novo 

posicionamento da equipe de transição gerou boa vontade dos demais países membros, que 

na semana passada receberam uma mensagem do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega 

para tentar adiar a eleição, para que ela ocorresse já quando Lula estivesse no Planalto. O 

pedido foi negado pelo BID. Depois desse episódio, Mantega deixou a equipe de transição. 

Antes disso, Celso Amorim, ex-chanceler que comanda a área de relações internacionais da 

equipe de Lula, deu entrevista afirmando que o presidente eleito “não se opõe” ao nome de 

Ilan. Fonte: O Globo 
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Lula e Joe Biden já se opõem por banco de desenvolvimento 

Poder Executivo | 17/11/2022 – 20h44min 

 

Há um mês, antes da vitória de Lula, ao noticiar a resistência de sua campanha a uma 

indicação de Bolsonaro para o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em 

Washington, a Reuters ouviu os ex-ministros Celso Amorim e Guido Mantega. O primeiro 

defendeu que o BID adiasse a escolha, para o país participar com "governo legitimado". O 

segundo concordou, e "um terceiro disse que Lula estaria inclinado a André Lara Resende", 

que presidiu o BNDES, também banco de desenvolvimento. Já especulado então, Ilan 

Goldfajn, que presidiu o Banco Central, foi indicado dias depois. Nesta semana, a mesma 

Reuters despachou que "Lula tem se mantido em silêncio" e "autorizou Mantega a escrever 

para os EUA para buscar apoio para o adiamento". Recusando, "o Departamento do Tesouro 

disse que apoia" manter a escolha no próximo domingo. Fonte: Folha de S. Paulo 
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Ministro Victor Godoy participa de encontro de ministros de Educação do Mercosul 

Poder Executivo | 17/11/2022 – 16h03min 

 

O ministro da Educação, Victor Godoy, participou na quarta-feira (16) da LXI Reunião 

de Ministros de Educação do Mercosul. O evento é sediado em Montevidéu, no Uruguai, e tem 

o intuito de discutir a respeito do futuro da educação nos países que compõem o bloco. A 

reunião, que acontece uma vez por semestre, contou com a participação de autoridades da 

Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai (Presidência pro tempore do mercosul), além de 

representantes do Chile, Equador e Peru.  Na oportunidade, representantes do Chile, Uruguai 

e Paraguai destacaram a importância de que sejam desenvolvidas políticas para a 

recuperação das aprendizagens, valorização dos docentes e capacitação profissional dos 

estudantes. O ministro Victor Godoy destacou que a educação é uma forma de acesso à 

cidadania, sendo, portanto, direito legítimo do indivíduo e obrigação do Estado. “Além de 

alfabetizar, a educação deve desenvolver capacidades que sejam úteis social e 

profissionalmente, proporcionando às crianças, aos jovens e aos adultos um desenvolvimento 

integral.”, ressaltou. Fonte: ASCOM MEC 
Leia mais 
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Anvisa vai analisar retomada de medidas restritivas por causa do repique da Covid 

Poder Executivo | 18/11/2022 – 05h56min 

 

Técnicos da Anvisa estão recolhendo dados para avaliar a necessidade de algumas 

medidas restritivas e de proteção serem retomadas por causa do repique da Covid verificada 
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nas últimas semanas. Uma delas, seria a volta da obrigatoriedade do uso de máscaras nos 

voos domésticos. Outra possibilidade seria algum tipo de restrição em cruzeiros marítimos. 

Esses dados estão sendo analisados e serão levados à diretoria da agência, que se reunirá 

na quarta-feira para bater o martelo. Fonte: O Globo 
Leia mais 
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ABDTIC 2022 acontece dia 23, em São Paulo, com reguladores e especialistas em 

direito das TICs  

Mercado | 18/11/2022 – 00h38min 

 

O Seminário Internacional ABDTIC 2022 acontece no próximo dia 23, 

presencialmente, em São Paulo. O evento é organizado pela Associação Brasileira de Direito 

das Tecnologia da Informação e das Comunicações (ABDTIC) e pela TELETIME, e reúne 

reguladores, advogados e especialistas em temas jurídicos, regulatórios e tributários das áreas 

de telecomunicações, infraestrutura, comunicações e Internet. Na edição deste ano, destaque 

para a participação dos presidentes da Anatel, Carlos Baigorri; do presidente da Ancine, Alex 

Braga; do diretor da ANPD, Arthur Sabbat; do superintendente de competição da Anatel, José 

Borges entre outros nomes. As inscrições podem ser feitas pelo site. Fonte: Teletime 
Leia mais 
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Investimentos em digitalização crescem na Indústria, Comércio e Serviços 

Mercado | 18/11/2022 

 

Pelo segundo trimestre consecutivo, empresas dos setores da Indústria, Comércio, e 

Serviços aumentaram os investimentos na digitalização de seus negócios. É o que mostrou a 

Sondagem sobre Transformação Digital nas empresas brasileiras, levantamento trimestral 

desenvolvido pela parceria entre a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e 

a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O indicador geral, incluindo todos os setores, avançou 4,3 

pontos no terceiro trimestre de 2022, atingindo o patamar de 125,4 pontos. O Indicador de 

investimentos em digitalização é calculado pela proporção de respostas favoráveis (aumento) 

menos a proporção de respostas desfavoráveis (redução) acrescido o valor 100. Valores 

acima de 100 mostram uma aceleração dos investimentos em digitalização. Fonte: ABDI 
Leia mais 
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Flexibilidade do mPOWER fará a diferença na disputa pelo mercado de banda larga via 

satélite, diz CTO da SES  

Mercado | 17/11/2022 – 23h49min 

 

A partir do próximo ano, o mercado de banda larga via satélites terá uma conformação 

diferente da atual. Hoje, as opções giram em torno de satélites geoestacionários (GEO), no 

Brasil representadas pela Hughes e pela Viasat/Telebrás, operando em banda Ka, e a entrada 

em operação das constelações de órbita baixa (LEO), como Starlink e, em breve, Kuiper, da 

Amazon. A novidade virá da constelação O3b mPOWER, da SES, em órbita média MEO, 

acompanhada de um pacote de inovações tecnológicas que prometem mudar bastante os 

modelos de operação e comercialização desse tipo de serviço, sobretudo para os mercados 

de atacado e corporativo. Segundo Ruy Pinto, CTO global da SES, o que faz da constelação 

mPower diferente é a flexibilidade de oferta de capacidade. Cada satélite é capaz de cria mais 

de 5 mil feixes de cobertura diferentes, com velocidades e capacidade de tráfego focalizadas 

de maneira dinâmica em diferentes pontos de acesso. Seria o equivalente, em redes satelitais, 
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à capacidade de concentração e ampliação de sinais que as antenas MIMO possibilitam às 

redes 5G. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Setor aéreo pede mais tempo para medidas contra interferência do 5G nos EUA  

Mercado | 17/11/2022 – 16h42min 

 

Empresas do segmento aéreo, incluindo a brasileira Embraer, querem mais tempo 

para as medidas de mitigação na banda C para evitar interferência do 5G em sistemas de 

segurança de aviões. Várias entidades setoriais enviaram nesta semana uma carta ao governo 

dos Estados Unidos, à agência federal de aviação norte-americana (FAA) e à associação de 

telecomunicações NTIA pedindo pela extensão para até o final de 2023 dos prazos originais 

de dezembro de 2022 para pequenas aeronaves e julho de 2023 para a atualização de 

equipamentos da frota. A Associação das Indústrias Aeroespaciais (AIA) enviou ao TELETIME 

a carta, no qual outras associações e empresas do setor, como a Boeing e a Airbus, afirmam 

que não seria possível cumprir os prazos, apesar de esforços empreendidos – especialmente 

com as operadoras norte-americanas AT&T e Verizon. Fonte: Teletime 
Leia mais 
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Varejistas brasileiros de comércio eletrônico perderam R$ 1,3 bilhão em receitas na 

primeira metade de 2022 devido a problemas com pagamentos on-line 

Mercado | 17/11/2022 

 

Quase a metade dos consumidores online (47%) no Brasil relataram desistir de uma 

compra online durante o primeiro semestre deste ano devido a problemas com o processo de 

pagamento do comércio eletrônico, de acordo com uma nova pesquisa publicada pela fintech 

Zimpler. A pesquisa da Zimpler mostrou que 78% das compras abandonadas devido a 

problemas de pagamento eram de valores menores, abaixo de R$300. As compras acima de 

R$1000 representaram apenas cerca de 5% do total da amostra, mas foram responsáveis por 

mais de 20% das perdas totais. "Nosso estudo mostra que o custo de transações on-line 

frustradas foi de pelo menos R$ 1,3 bilhões – e potencialmente muito mais alto", diz Johan 

Strand, CEO da Zimpler. Fonte: TI Inside 
Leia mais 
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Brasil sai na frente e abre dados de infraestrutura de fibra óptica 

Mercado | 17/11/2022 

 

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

Bogdan-Martin, anunciou na quinta-feira, 17/11, pelo Twitter, que o Brasil é o primeiro país a 

tornar público os dados da infraestrutura de rede terrestre. A Anatel replicou a informação 

também no microblog. 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. Fonte: ABRANET 
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Brasil terá centro integrado para segurança cibernética para órgãos federais 

Mercado | 16/11/2022 
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Alvos preferenciais de ataques cibernéticos, os órgãos públicos federais que utilizam 

recursos de tecnologia da informação terão um centro específico para tratamento e resposta 

a incidentes. O anúncio foi feito na quarta, 16/11, durante o Smarter Cities & Digital ID Forum, 

organizado pela Networks Eventos e Convergencialatina. “Na linha de prevenção a incidentes, 

a gente vem trabalhando no projeto de um centro integrado de segurança cibernética para os 

órgãos do SISP, em conjunto com o CTIR-Gov, mas de forma a ter essa frente de apoio aos 

órgãos nessa prevenção e na mitigação de incidentes. Acredito que no começo do ano a fase 

inicial estará em produção”, revelou a coordenadora geral de proteção de dados da Secretaria 

de Governo Digital do Ministério da Economia, Loriza Melo. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 
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