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Seria mais fácil discutir PEC da Transição com indicado para Fazenda, afirma senador do 

PSD 

Transição diz que não há recursos para emergência em defesa civil 

Kajuru apoia sugestão de Tasso para garantir Auxílio Brasil em 2023 

Bolsa Família fora do teto de gastos de forma permanente “não encontra ressonância” no 

Congresso, diz Pacheco 

Randolfe relata situação "dramática" na capacidade de investimento em 

Desenvolvimento Regional 

Alckmin defende que nova âncora fiscal deve ser combinação de regras além do teto de 

gastos 

Alckmin anuncia parlamentares para grupos técnicos da transição 

Debate sobre âncora fiscal na PEC de Transição deve ficar mais para frente, diz Camilo 

Santana 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Campos Neto diz que fica no BC até 2024 

Governo Lula deve frear ao menos 7 privatizações 

Nível de transparência de portais públicos é intermediário, diz levantamento 

CONSUMIDOR 

Seis em cada 10 brasileiros não vão comprar nada na Black Friday; maior motivo é 

maquiagem de preços 

Contarato propõe que tempo perdido por consumidor seja indenizado financeiramente 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

Comissão aprova segunda chance de opção ao Simples Nacional 

Campos Neto diz que é importante levar inflação para a meta e que BC vai persistir 

Clima econômico do Brasil tem melhor patamar desde 3º trimestre de 2021, diz FGV Ibre 

IBGE: Necessidade de financiamento do governo geral foi de R$ 201,5 bi em 2021 

Necessidade de Financiamento do Governo recua 77,5% em 2021 

Governo Central terá o primeiro superávit primário em 2022, após oito anos de déficits 

Balança comercial registra novo superávit e chega a US$ 54,84 bilhões no ano 



 
 
 

Previsão de superávit primário sobe para R$ 23,3 bi em 2022, informa Ministério da 

Economia 

JUDICIÁRIO 

STF pode encerrar na quarta-feira (23) julgamento da revisão da vida toda do INSS 

Senado aprova dois novos ministros para o STJ indicados por Bolsonaro 

ORÇAMENTO 

Comissão Mista de Orçamento define critérios para emendas individuais 

Comissão Mista aprova quatro projetos de créditos ao Orçamento de 2022 

Comissão de Orçamento adia votação de projeto que pode desbloquear recursos para o 

orçamento secreto 

PT detalha folga de R$ 105 bilhões para negociar PEC fura-teto 

POLÍTICA 

Após reunião com governo, relator diz que regulamentação de criptomoedas será votado 

na próxima terça-feira 

Comissão do Congresso aprova projeto que destrava pagamento de emendas de relator 

em 2022 

União Brasil e Podemos apoiam Lira, e presidente da Câmara encaminha reeleição em 

2023 

Comissão aprova convocação do ministro do Gabinete de Segurança Institucional 

Aliado de Lira liderará PSB na Câmara em 2023 

Arthur Lira tenta construir chapa única unindo PT e PL por sua reeleição 

Lula e governadores vão ter primeira reunião no início de dezembro; veja o que será 

discutido 

Cresce pessimismo lulista sobre aprovação de PEC fura-teto 

Lula tem que colocar petista na Fazenda para não virar 'rainha da Inglaterra', dizem 

líderes do partido 

Podemos fecha incorporação do PSC para engrossar bancada na Câmara 

Moraes: ação do PL deve abranger dois turnos das eleições 

Líderes da Câmara ignoram PEC da Transição em reunião com Lira 

PDT deve aprovar indicativo de apoio à reeleição de Lira, diz líder do partido na Câmara 



 
 
 

Alckmin diz que Lula vai indicar grupo para Forças Armadas com civis e militares na 

quarta-feira (23) 

Manobra do Centrão para ampliar orçamento secreto em 2022 é inconstitucional para 

técnicos do TCU 

Possibilidade de votação amplia debate sobre projeto que regulamenta atividade de 

lobby 

SAÚDE 

Anvisa aprova vacinas bivalentes para dose de reforço contra Covid-19 

Equipe de Lula vê “nova onda” de Covid e diz que pedirá a Queiroga informações sobre 

vacinação 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

Comissão aprova projeto que prevê conexão wi-fi gratuita obrigatória em todas as 

bibliotecas públicas 

Lançamento do South Summit Brazil 2023 será da tarde de quarta (23) 

Cidadãos avaliam qualidade dos serviços públicos digitais do GOV.BR 

Satélite SPORT será lançado na terça (22) 

TRANSPORTE 

Rodovias federais estão livres de bloqueios e interdições, diz PRF 

 

 

DESTAQUES 

 

Norma estabelece diretrizes para a Estratégia Nacional de Governo Digital 

Poder Executivo | 23/11/2022 – 10h11min 

 

O presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou o Decreto nº 11.260, de 22 de 

novembro de 2022, publicado na quarta-feira (23/11), que estipula o prazo de 15 de novembro 

de 2023 para que a proposta da Estratégia Nacional de Governo Digital (ENGD), conforme 

previsto na Lei de Governo Digital, seja encaminhada para aprovação do presidente da 

República, de forma a ser publicada até dezembro do próximo ano. A norma também prorroga, 

até 2023, o prazo de vigência da Estratégia de Governo Digital (EGD). A iniciativa partiu da 

necessidade de articulação do Poder Executivo federal com estados, Distrito Federal, 

municípios e os outros Poderes para oferta, integração, racionalização e simplificação de 

serviços públicos para o cidadão. Fonte: ASCOM ME 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Reino Unido e GSI lançam campanha sobre segurança cibernética 

Poder Executivo | 23/11/2022 – 11h39min 

 

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2022/novembro/governo-estabelece-diretrizes-para-a-estrategia-nacional-de-governo-digital
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2022/novembro/governo-estabelece-diretrizes-para-a-estrategia-nacional-de-governo-digital


 
 
 

Uma campanha implementada pelo Governo do Reino Unido, em parceria com o 

Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI), pretende 

conscientizar a população brasileira, principalmente os mais jovens, sobre a importância dos 

cuidados com a segurança cibernética e da informação. A ideia da Campanha Cidadania 

Digital é comunicar para educar e tem como público alvo prioritário os adolescentes com idade 

entre 12 e 17 anos, além de pais e professores. A iniciativa é coordenada pela Embaixada 

Britânica no Brasil e faz parte do Digital Access Programme – DAP (Programa de Acesso 

Digital), financiado pelo Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido e que também está 

presente na África do Sul, Indonésia, Quênia e Nigéria. Fonte: ASCOM Governo do Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Anatel quer 1 GB/s de velocidade média de banda larga como meta até 2027 

Poder Executivo | 23/11/2022 – 09h10min 

 

Na segunda-feira (21), a Anatel divulgou o seu plano estratégico que vai de 2023 até 

2027. Com a visão de melhorar a qualidade da internet no Brasil, um ponto que chama a 

atenção no documento é que o órgão quer que a velocidade média da internet de conexões 

banda larga fixa do brasileiro seja de 1 GB/s até 2027. Atualmente, de acordo com dados 

obtidos até setembro de 2022, Roraima foi o estado com melhor velocidade média de internet, 

sendo esta de 369,78 MB/s. Enquanto na região Sudeste do Brasil, São Paulo lidera a média 

com 265,57 Mb/s, mas ainda perde para estados de outras regiões, como o Distrito Federal 

que registra uma média de 283,09 Mb/s. A intenção da Anatel ao aumentar a velocidade de 

internet é melhorar diversas áreas, que englobam desde o uso pessoal até por empresas e 

autoridades. No documento, por exemplo, cita-se melhorar a qualidade de streaming, trabalho 

remoto, ensino a distância e até mesmo a agricultura de precisão. Fonte: TecMasters 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Municípios atualizam Lei de Antenas, mas criam novas taxas e travam o 5G 

Poder Executivo | 22/11/2022 – 20h50min 

 

As novas legislações de antenas estão avançando no País, com 224 municípios em 

18 meses modernizando as respectivas leis, resultando em uma cobertura atual equivalente a 

34% do PIB brasileiro, segundo dados da Associação Brasileira de Infraestrutura para 

Telecomunicações, Abrintel. Mas, em alguns casos, essa evolução tem sido acompanhada de 

passos para trás na forma de cobrança de taxas novas, trazendo um caráter arrecadatório no 

licenciamento. Segundo o conselheiro da Abrintel, Felipe Herzog, é necessário que as regras 

e os valores tenham como objetivo o adensamento da infraestrutura. "O que a gente percebe 

é que, mesmo sendo casos positivos [de modernização da Lei das Antenas], há um 

contrassenso e, portanto, uma oportunidade de sensibilizar os gestores", disse ele na terça, 

22, durante apresentação no Teletime Tec – Redes & Infra. "São medidas que estão sendo 

tomadas por alguns municípios que, de certa forma, vão travar o desenvolvimento do 5G." 

Diretor de novos de produtos da American Tower, Janilson Bezerra também ressaltou o 

problema durante painel. Para ele, com as novas legislações, o poder público tem começado 

a entender que instalar mais antenas é necessário para o desenvolvimento, mas ainda há 

"pontos de atenção" nessas localidades com taxas extras. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Receita esclarece regras para renegociação de dívidas por meio da transação 

tributária 

Poder Executivo | 22/11/2022 – 19h30min 

 

https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2022/11/reino-unido-e-gsi-lancam-campanha-sobre-seguranca-cibernetica
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2022/11/reino-unido-e-gsi-lancam-campanha-sobre-seguranca-cibernetica
https://tecmasters.com.br/anatel-gb-s-de-velocidade-banda-larga-ate-2027/
https://tecmasters.com.br/anatel-gb-s-de-velocidade-banda-larga-ate-2027/
https://teletime.com.br/22/11/2022/municipios-atualizam-lei-de-antenas-mas-criam-novas-taxas-e-travam-o-5g/
https://teletime.com.br/22/11/2022/municipios-atualizam-lei-de-antenas-mas-criam-novas-taxas-e-travam-o-5g/


 
 
 

Foi publicada no Diário Oficial da União de terça-feira (22/11) a Portaria RFB nº 

247/2022, de 21 de novembro de 2022, que esclarece aspectos do processo de renegociação 

de dívidas por meio da transação tributária. A nova portaria, que passa a disciplinar o tema, 

assegura a segurança jurídica para que tanto o fisco quanto os contribuintes possam ampliar 

a clareza quanto a este instrumento, que reforça a possibilidade de uma solução consensual 

para os litígios tributários, o que contribui para a melhoria do ambiente de negócios do país. 

Entre as novidades do normativo estão a definição precisa dos recursos capazes de instaurar 

o contencioso administrativo fiscal e de quais matérias são passíveis de recurso. Além dos 

débitos sujeitos ao Processo Administrativo Fiscal (PAF), também é possível transacionar 

débitos referentes à compensação considerada não declarada, ao cancelamento ou não 

reconhecimento de ofício de declaração retificadora – comumente conhecidas por malha 

DCTF e malha PGDAS-D – e a parcelamentos que se encontrem em contencioso prévio à sua 

exclusão, conforme previsto no tema 668 do Supremo Tribunal Federal (STF). Fonte: ASCOM ME 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Lula participará remotamente de reuniões da equipe de transição 

Poder Executivo | 23/11/2022 – 15h47min 

 

O deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP), um dos cotados para assumir o 

Ministério da Fazenda e aliado próximo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), diz que o presidente 

eleito está ativo e se sentindo muito bem após a cirurgia para retirada de uma lesão na 

garganta no domingo (20). "Ele está ativo, bem de saúde, com recuperação muito boa. A 

orientação para ficar em São Paulo é para poupar mais a voz. Ele vai participar remotamente 

de reuniões da equipe de transição, de áreas temáticas que peçam para participar", afirma 

Padilha, que é médico. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Na expectativa por ministério, Márcio França convida deputados do PSB para almoço 

Poder Legislativo | 23/11/2022 – 13h51min 

 

Na expectativa de assumir um ministério no ano que vem, o ex-governador de São 

Paulo Márcio França (PSB) convidou os deputados federais do PSB para um almoço na 

quarta-feira (23) na Fundação João Mangabeira, ligada ao partido e presidida por ele. Segundo 

parlamentares convidados, a intenção é construir uma unidade no partido e aproximação com 

os deputados. França integra a equipe de transição do governo eleito, no grupo técnico de 

Cidades. França espera assumir um ministério em janeiro, mas ainda aguarda a definição. Ele 

era candidato ao governo de São Paulo e abriu mão para que o partido apoiasse a eleição de 

Fernando Haddad (PT). França concorreu ao Senado. Ambos foram derrotados pelos 

bolsonaristas Tarcísio Freitas (Republicanos), que será o novo governador, e o ex-ministro da 

Ciência Marcos Pontes (PL), que assumirá no Senado em fevereiro. Fonte: Valor Econômico  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Funai deve permancer sob gestão do Ministério da Justiça, diz Sônia Guajajara 

Poder Executivo | 23/11/2022 – 13h04min 

 

Integrante do grupo técnico dos povos originários, a deputada Sônia Guajajara (Psol) 

afirmou que a Fundação Nacional do Índio (Funai) deve permanecer sob a gestão do Ministério 

da Justiça. Da mesma forma, a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) deve seguir 

ligada à pasta da Saúde. “Estamos com uma equipe pra discutir a criação do ministério dos 

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2022/novembro/receita-esclarece-regras-para-renegociacao-de-dividas-por-meio-da-transacao-tributaria
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2022/novembro/receita-esclarece-regras-para-renegociacao-de-dividas-por-meio-da-transacao-tributaria
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2022/11/lula-participara-remotamente-de-reunioes-da-equipe-de-transicao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2022/11/lula-participara-remotamente-de-reunioes-da-equipe-de-transicao.shtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/11/23/na-expectativa-por-ministerio-marcio-franca-convida-deputados-do-psb-para-almoco.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/11/23/na-expectativa-por-ministerio-marcio-franca-convida-deputados-do-psb-para-almoco.ghtml


 
 
 
povos indígenas, a Funai, Sesai e toda a política indigenista. A princípio a Funai fica no 

ministério da Justiça e a Sesai na Saúde também”, afirmou a parlamentar. A deputada disse 

que a equipe está discutindo como será a atuação do futuro Ministério dos Povos Originários, 

prometido pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha. “Precisamos 

definir se vai ser um ministério somente de articulação ou um ministério executivo. Acho que 

o ministério dos povos indígenas traz muito uma demanda de articulação internacional, 

inclusive pra captação de recursos”. Fonte: Valor Econômico  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PEC da transição patina e aliados indicam dificuldade para aprovar prazo de quatro 

anos 

Poder Legislativo | 23/11/2022 – 13h01min 

 

A reunião do conselho político da transição ampliou a preocupação do governo eleito 

sobre o período de validade da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que retira o Auxílio 

Brasil (Bolsa Família) do teto de gastos. Líderes de partidos aliados ouvidos pelo Valor 

indicaram ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e à presidente do PT, Gleisi Hoffmann, 

que não há, no momento, disposição no Congresso para aprovar a retirada por quatro anos – 

alternativa adotada após resistências ao prazo indeterminado, que era defendido inicialmente. 

Diante da falta de consenso, a apresentação do texto final será adiada mais uma vez. Os mais 

pessimistas acreditam que a PEC só chegará na semana que vem. Isso não altera, na prática, 

o período de tramitação, ponderou Gleisi. A petista argumenta que, mesmo que chegue ao 

Senado na ter, o texto só seria discutido dentro da Casa a partir da próxima segunda-feira. Os 

parlamentares mais fiéis ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva alertam que a validade 

por apenas um ano deixaria o novo governo refém do Congresso já na arrancada. Fonte: Valor 

Econômico  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Aliados de Lula tentam acordo para apresentar PEC da Transição 

Poder Legislativo | 23/11/2022 – 08h32min 

 

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, considera a falta de um prazo e um valor 

de R$ 200 bilhões fora do Teto de Gastos como os pontos divergentes para a apresentação 

da PEC da Transição. O texto pode ser entregue na quarta-feira (23) se houver consenso. O 

líder do governo, senador Carlos Portinho (PL-RJ) descartou a liberação de R$ 200 bilhões. 

Já o líder do PT, senador Paulo Rocha (PA), defende um valor maior para recompor as verbas 

de programas federais que estão sem recursos previstos no Orçamento de 2023. Fonte: Agência 

Senado 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Integrantes dos grupos da transição deverão assinar termo contra vazamento de 

informações 

Poder Executivo | 23/11/2022 – 05h01min 

 

Os integrantes da equipe de transição de governo terão que assinar um termo de 

integridade. O documento vai determinar que informações sensíveis não poderão ser vazadas 

nem utilizadas em benefício pessoal. A assinatura do termo será uma condição para que os 

convidados permaneçam no grupo. A iniciativa partiu do grupo de Transparência, Integridade 

e Controle. A minuta do texto ficou pronta na terça-feira (22) e foi entregue para análise do 

vice-presidente eleito e coordenador da transição, Geraldo Alckmin. O vice-presidente vai 

analisar o texto e sugerir eventuais mudanças. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/11/23/funai-deve-permancer-sob-gesto-do-ministrio-da-justia-diz-snia-guajajara.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/11/23/funai-deve-permancer-sob-gesto-do-ministrio-da-justia-diz-snia-guajajara.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/11/23/pec-da-transicao-patina-e-aliados-indicam-dificuldade-para-aprovar-prazo-de-quatro-anos.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/11/23/pec-da-transicao-patina-e-aliados-indicam-dificuldade-para-aprovar-prazo-de-quatro-anos.ghtml
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2022/11/aliados-de-lula-tentam-acordo-para-apresentar-pec-da-transicao
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2022/11/aliados-de-lula-tentam-acordo-para-apresentar-pec-da-transicao
https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/11/23/integrantes-dos-grupos-da-transicao-deverao-assinar-termo-contra-vazamento-de-informacoes.ghtml


 
 
 

Retorno ao índice 

 

Equipe de Lula aceita negociar destino dos recursos da PEC da Transição em troca da 

aprovação 

Poder Executivo | 23/11/2022 – 05h 

 

Após três semanas de negociações, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da 

Transição deve ser protocolada na quarta-feira, 23, no Senado. A equipe do presidente eleito 

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aceitou negociar a destinação de parte dos R$ 105 bilhões que 

ficariam livres no Orçamento de 2023 com os parlamentares em troca da aprovação da 

proposta. O novo governo também concordou em retirar o Bolsa Família do teto de gastos 

públicos por quatro anos, e não mais de forma permanente, mas ainda enfrenta pressão para 

reduzir ainda mais o período de flexibilização da medida e os valores de impacto no 

Orçamento.  Líderes do Congresso cobram uma redução maior do período de flexibilização, 

para no máximo dois anos. Além disso, integrantes do PT negociam reduzir o impacto do 

estouro do teto de gastos, que pode chegar a quase R$ 200 bilhões, para um valor máximo 

de R$ 160 bilhões. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Nova âncora fiscal será proposta só em 2023, diz Alckmin 

Poder Executivo | 23/11/2022 – 05h 

 

Diante da sinalização de que o Congresso não dará aval à retirada do Auxílio Brasil 

do teto de gastos por tempo indeterminado, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) 

afirmou terça-feira (22) que a PEC da Transição contará com dispositivo que obriga a revisão 

do teto de gastos por projeto de lei complementar. Ele disse que devido à necessidade de 

acelerar a tramitação da proposta de emenda constitucional para a ampliação do Orçamento, 

o debate sobre a nova âncora fiscal seria feito apenas em 2023. Alckmin defendeu que haja 

uma flexibilização do teto de gastos, combinando o dispositivo com a avaliação da evolução 

da curva da dívida e o resultado primário. “[Uma nova âncora fiscal] vai ter que ser discutida, 

porque a partir de 2026 a emenda constitucional propõe a revisão. Haverá uma discussão e 

uma revisão”, observou. “O ideal era fazer uma combinação entre o teto, com a evolução da 

curva da dívida e o resultado primário. Se faz uma composição das três coisas.” Fonte: Valor 

Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PEC da Transição é um ‘desastre’, afirma Pastore 

Mercado | 23/11/2022 – 05h 

 

Para o ex-presidente do Banco Central Affonso Celso Pastore, a PEC da Transição, 

elaborada pela equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, “é um desastre” e poderá 

levar a um rápido aumento da dívida pública nos próximos anos. “Estamos falando de R$ 198 

bilhões [fora do teto de gastos] para este ano e, sem discutir o arcabouço fiscal, de mais R$ 

175 bilhões nos anos seguintes. Isso vai provocar um aumento da dívida para 90% do PIB. 

Dívidas desse tamanho são insustentáveis”, afirmou. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Relatório da comissão externa do MEC será encaminhado à equipe de transição 

Poder Legislativo | 22/11/2022 – 19h09min 

 

A comissão externa da Câmara dos Deputados que acompanha os trabalhos do 

Ministério da Educação (MEC) vai encaminhar à equipe de transição do presidente eleito, Luiz 
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Inácio Lula da Silva, a análise da gestão orçamentária e das políticas educacionais 

implementadas na gestão do presidente Jair Bolsonaro. O relatório produzido pela deputada 

Tabata Amaral (PSB-SP) foi aprovado pelo colegiado na terça-feira (22). O texto aponta 

“inaptidão técnica, aversão ao diálogo e improviso” na gestão do MEC nos últimos quatro anos. 

“O que deixa a educação brasileira em estado de alerta e necessitando urgentemente de uma 

reconstrução”, sinaliza o documento. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Seria mais fácil discutir PEC da Transição com indicado para Fazenda, afirma senador 

do PSD 

Poder Legislativo | 22/11/2022 – 18h59min 

 

O senador Omar Aziz (PSD-AM) afirmou que se o presidente eleito Luiz Inácio Lula 

da Silva já tivesse nomeado o ministro da Fazenda, a interlocução para aprovação da PEC da 

Transição seria mais simples. O parlamentar disse ainda não acreditar no fim do teto de gastos 

no futuro. "O presidente tem o tempo dele e temos que respeitar o tempo de quem se elegeu. 

No meu ponto de vista, se nós tivéssemos um nome para fazer interlocução hoje, seria muito 

mais fácil. Não creio que o teto de gastos caia por completo como estão dizendo aí", afirmou 

o senador. Na terça-feira, o nome do senador Jaques Wagner (PT-BA) foi colocado para 

assumir a interlocução da PEC entre o governo eleito e o Congresso Nacional, especialmente 

as articulações no Senado, Casa que iniciará a apreciação da proposta. O anúncio de nomes 

para ministérios não deve ocorrer nesta semana, conforme declarações da presidente do PT, 

Gleisi Hoffmann. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Transição diz que não há recursos para emergência em defesa civil 

Poder Executivo | 22/11/2022 – 18h31min 

 

A equipe de transição do governo eleito alertou na terça-feira (22) sobre a falta de 

orçamento para defesa civil e obras emergenciais contra enchentes, que costumam ocorrer 

no início do ano. O grupo temático de Desenvolvimento Regional, sob o comando do senador 

Randolfe Rodrigues (Rede-AP), se reuniu com ministro da área, Daniel Ferreira, para buscar 

informações sobre o cenário de atuação da pasta. "O primeiro cenário que encontramos inspira 

muitos cuidados, pela situação orçamentária que nós temos na atualidade. Em janeiro, a União 

não terá capacidade nenhuma de investimentos na área de desenvolvimento regional", 

destacou Rodrigues. De acordo com o senador, a principal preocupação está na área de 

emergências hídricas, especialmente com a probabilidade de enchentes de verão que 

costumam ocorrer em diferentes pontos do país no início do ano.  Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Kajuru apoia sugestão de Tasso para garantir Auxílio Brasil em 2023 

Poder Legislativo | 22/11/2022 – 18h13min 

 

Em pronunciamento na terça-feira (22), o senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) 

anunciou apoio à sugestão que o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) fará à chamada PEC 

da Transição, limitando a cerca de R$ 80 bilhões o valor livre das limitações impostas pela 

emenda constitucional do teto de gastos. Segundo Kajuru, com esse montante, o novo 

governo que tomará posse em 1º de janeiro poderá pagar o Auxílio Brasil de R$ 600 e um 

valor extra de R$150 para cada filho com menos de 6 anos de idade pertencente às famílias 

cadastradas no programa, que deverá voltar a se chamar Bolsa Família O senador ainda 

observou que essa exceção à regra do teto de gastos não pode ultrapassar um ano: — Até 
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porque estamos em fase de discussão do orçamento de 2023. Tomando posse em 1º de 

janeiro, com todas as informações sobre a situação orçamentária do país, Lula vai ter pelo 

menos doze meses para elaborar e apresentar ao país sua política para as contas públicas. 

Política, aliás, que já deveria estar esboçada. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 
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Bolsa Família fora do teto de gastos de forma permanente “não encontra ressonância” 

no Congresso, diz Pacheco 

Poder Legislativo | 22/11/2022 – 17h30min 

 

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse na terça-feira (22) estar 

"claro" que a proposta de excluir o Bolsa Família do teto de gastos de forma permanente "não 

encontra ressonância" no Congresso, ou seja, não reúne apoio para ser aprovada. "Me parece 

que a pretensão do governo, de fato, é o maior tempo possível, que seria o prazo de quatro 

anos. A lógica de se ter com o prazo indefinido, ou seja, determinar a retirada do teto de gastos 

o Bolsa Família integralmente, já está claro que não encontra ressonância no Congresso", 

disse Pacheco. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 
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Randolfe relata situação "dramática" na capacidade de investimento em 

Desenvolvimento Regional 

Poder Legislativo | 22/11/2022 – 17h03min 

 

Após a primeira reunião com o atual ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel 

Ferreira, o coordenador do grupo técnico que trata da área na transição de governo, senador 

Randolfe Rodrigues (Rede-AP), disse que a União não terá nenhuma capacidade de 

investimento na área a partir de janeiro e classificou a situação como "dramática" e "caótica". 

"Em janeiro, a União não terá capacidade nenhuma de investimento em Desenvolvimento 

Regional. Para eventualidades de Defesa Civil que geralmente ocorrem em janeiro, não há 

dotação orçamentária", disse. Segundo Randolfe, o problema é que os recursos da pasta não 

estão direcionados a obras do ministério, e sim fragmentados nas emendas de relator, também 

conhecidas como orçamento secreto. "A distribuição de recursos nesta área cria uma ausência 

de sintonia sobre a execução orçamentária. Tem quase R$ 2 bilhões destinados à Codevasf 

e falta recursos para Defesa Civil", pontuou. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Alckmin defende que nova âncora fiscal deve ser combinação de regras além do teto 

de gastos 

Poder Executivo | 22/11/2022 – 16h18min 

 

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin diz que o governo de transição defende a 

criação de uma nova regra fiscal que substitua o teto de gastos atrelada ao resultado das 

contas públicas e à sustentabilidade da dívida. Mas, segundo ele, essa discussão será feita 

após a posse do novo governo Luiz Inácio Lula da Silva. “O ideal seria fazer uma combinação 

entre o teto – e se define a melhor fórmula – com a curva da dívida e do resultado primário”, 

afirmou Alckmin em coletiva no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB). “A âncora fiscal 

vai ter que ser discutida, haverá sim uma discussão e uma revisão”, acrescentou. Fonte: O Estado 

de S. Paulo 
Leia mais 
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Alckmin anuncia parlamentares para grupos técnicos da transição 

Poder Executivo | 22/11/2022 – 16h11min 
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O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, comparou o processo de transição entre os 

governos Bolsonaro e Lula a uma corrida de revezamento. “Isso aqui é uma continuidade, uma 

corrida de revezamento. Um vai passando o bastão para o outro”, disse Alckmin ao anunciar, 

na terça-feira (22), em Brasília, os nomes de deputados federais e senadores que vão compor 

os grupos técnicos temáticos responsáveis por discutir o que Alckmin classificou como os 

“temas mais relevantes do ponto de vista jurídico e orçamentário” para a gestão federal. 

Faltando 40 dias para a posse de Lula e Alckmin, o vice-presidente eleito assegurou não haver 

pressa para o anúncio dos futuros ministros. Segundo ele, a prioridade, no momento, é 

“resolver” o orçamento de 2023. Coordenador técnico do gabinete de transição, o ex-ministro 

Aloizio Mercadante complementou a fala de Alckmin afirmando que a equipe do futuro governo 

estuda reincluir a exigência de uma revisão periódica do teto de gastos na chamada Proposta 

de Emenda Constitucional (PEC) da Transição. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 
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Debate sobre âncora fiscal na PEC de Transição deve ficar mais para frente, diz 

Camilo Santana 

Poder Legislativo | 22/11/2022 – 15h06min 

 

Membro do grupo técnico de desenvolvimento regional, o senador eleito Camilo 

Santana (CE) afirmou que o objetivo com a PEC da Transição é garantir o valor de R$ 600 do 

Auxílio Brasil por quatro anos. Ele ainda disse que o debate sobre uma possível inclusão da 

âncora fiscal deve ficar mais para frente. “Se será através dessa PEC a garantia dos quatro 

anos é um debate que a Câmara e o Senado deverão realizar nos próximos dias. Alguns têm 

debatido isso (âncora fiscal dentro da PEC), mas a ideia é que isso seja discutido em um 

segundo momento”, afirmou o ex-governador na chegada ao Centro Cultural do Banco do 

Brasil (CCBB), onde acontece a transição de governo. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Campos Neto diz que fica no BC até 2024 

Poder Executivo| 23/11/2022 – 14h04min 

 

O presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto, disse que ficará no 

comando da autoridade monetária até dezembro de 2024, quando se encerra o 1º mandato. 

Ele disse que a autonomia do BC será testada com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva 

(PT). Ele participou na 4ª feira (23) de um evento do BlackRock Brasil, empresa de gestão de 

investimentos e serviços financeiros, em São Paulo. Campos Neto chegou na manhã de 4ª 

feira (23) do México, onde participou de eventos com investidores e autoridades do FMI (Fundo 

Monetário Internacional). Segundo ele, a independência do BC é muito “recente”. O texto que 

viabilizou a autonomia da autoridade monetário foi sancionado em fevereiro 2021 pelo 

presidente Jair Bolsonaro (PL). Fonte: Poder 360  
Leia mais 
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Governo Lula deve frear ao menos 7 privatizações 

Poder Executivo | 23/11/2022 – 06h04min 

 

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve frear ao menos 7 privatizações e 

rever a desestatização do Porto de Santos, segundo levantamento do Poder360 a partir de 

informações divulgadas pela equipe de transição. O número considera as refinarias à venda 
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pela Petrobras e a TBG (Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil), ainda sem 

fechamento dos contratos, além da privatização dos Correios e da Dataprev. No caso da 

Petrobras, a intenção agora é suspender processos em estágio inicial e reavaliar os 

desinvestimentos. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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Nível de transparência de portais públicos é intermediário, diz levantamento 

Mercado | 22/11/2022 – 23h15min 

 

Levantamento feito pela Atricon, associação que reúne os tribunais de contas do país, 

mostra que o nível de transparência pública de portais mantidos pelos órgãos públicos é 

apenas intermediário. O estudo analisou portais de instâncias dos três Poderes, nas três 

esferas da administração pública (União, estados e municípios) para fazer um diagnóstico. No 

total, foram avaliados 7.939 portais de 4.191 municípios, incluindo governos estaduais, 

prefeituras, Assembleias, Câmaras, Tribunais de Contas e instâncias da Justiça e do Ministério 

Público. Foram analisados 106 critérios comuns a todas as instituições e 21 critérios 

específicos. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 
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Seis em cada 10 brasileiros não vão comprar nada na Black Friday; maior motivo é 

maquiagem de preços 

Mercado | 23/11/2022 – 12h29min 

 

Quase 60% dos brasileiros não vão comprar na Black Friday deste ano, em parte, 

porque os preços são “maquiados” durante o evento ou porque não confiam nas ofertas. 

Pesquisas informadas pelo Valor nesta semana mostram projeção de alta nas vendas, em 

termos nominais, de 2% a 9% neste ano sobre 2021 durante a data, a depender da associação 

ou empresa de pesquisa que faz os cálculos. A Black de 2021 foi a mais fraca da história, 

desde a criação do evento no país, em 2010. Pesquisa realizada pelo Reclame Aqui, empresa 

digital de pesquisas e reputação do país, entre os dias 11 e 13 de novembro, com 13,7 mil 

usuários do site, mostra que 56,7% dos consumidores decidiram não fazer compras, sendo 

que a principal razão para isso (20,8% das respostas) refere-se ao fato de as lojas 

comercializarem produtos com preços manipulados. Nos últimos anos, consumidores vêm 

reclamando de empresas que elevam os preços antes da Black Friday e, na semana do 

evento, reduzem para mostrar um falso desconto. A segunda principal razão para os 

consumidores decidirem não comprar nada é não confiar nas ofertas (19,5%) e a terceira razão 

é que não estão com dinheiro sobrando para isso (13,4%). Apenas em quarto lugar está o 

endividamento (12,9%). Fonte: Valor Econômico  
Leia mais 
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Contarato propõe que tempo perdido por consumidor seja indenizado financeiramente 

Poder Legislativo | 23/11/2022 – 11h16min 

 

Projeto de lei apresentado pelo senador Fabiano Contarato (PT-ES) determina que 

seja indenizado financeiramente o tempo perdido pelo consumidor no relacionamento com 

empresas. A proposta incorpora na lei brasileira um direito que já tem sido reconhecido em 

decisões judiciais. "Baseado na Teoria do Desvio Produtivo, tese explorada pelo autor Marcos 

Dessaune, o projeto considera o tempo um bem jurídico essencial para o desenvolvimento das 

atividades existenciais do consumidor, sendo assegurado o direito à reparação integral dos 
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danos patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes de sua lesão", afirma Contarato. Em 2018, 

a Teoria foi aplicada em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Em ação para que 

uma empresa privada sanasse vício em produtos comercializados por ela no prazo máximo 

de 30 dias sob pena de substituição do produto ou do abatimento proporcional do preço, a 

ministra relatora apontou que o fornecedor tem o dever de participar ativamente do processo 

de reparo do bem, intermediando a relação entre cliente e fabricante, diminuindo a perda do 

tempo do consumidor. Fonte: Folha de S. Paulo  
Leia mais 
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ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Comissão aprova segunda chance de opção ao Simples Nacional 

Poder Legislativo | 23/11/2022 – 15h06min 

 

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da 

Câmara dos Deputados aprovou proposta que permite que microempresas e empresas de 

pequeno porte que não aderiram ao Simples Nacional no mês de janeiro, em virtude de algum 

impedimento, possam fazê-lo no mês de julho do mesmo exercício, desde que o fato que 

impediu a adesão tenha sido sanado. De autoria do deputado Eduardo Bismarck (PDT-CE), o 

Projeto de lei Complementar (PLP) 8/22 recebeu parecer favorável do relator, deputado Helder 

Salomão (PT-ES). O texto aprovado altera o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, que hoje 

determina que a opção pelo Simples Nacional deverá ser realizada em janeiro. O projeto abre 

a possibilidade de uma segunda chance de opção ao regime tributário especial. Fonte: Agência 

Câmara 
Leia mais 
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Campos Neto diz que é importante levar inflação para a meta e que BC vai persistir 

Poder Executivo | 23/11/2022 – 13h44min 

 

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, voltou a apontar que a inflação 

cheia no Brasil mostrou uma melhora incipiente, mas reforçou que a mensagem de que a 

autoridade monetária “vai persistir”, ao enfatizar a importância de levar a inflação de volta para 

a meta. "A parte do IPC [índice de preços ao consumidor] cheio, a gente tem visto no Brasil 

uma melhora incipiente e qualitativa. Existe toda uma preocupação hoje de passar essa 

mensagem de que a gente vai persistir, de que é importante trazer a inflação para a meta, que 

esse é um ganho social. Inflação alta distorce preços na economia, atrapalha investimentos, 

atrapalha investimentos estrangeiros, a formação de capital no longo prazo", disse ao 

participar quarta (23) de evento da gestora BlackRock. Durante sua apresentação, o dirigente 

repetiu que a autoridade monetária espera uma desaceleração da atividade econômica em 

2023, após um desempenho positivo neste ano, e destacou que parte dessa desaceleração 

vem do exterior e a outra parte, do aperto monetário já feito. Fonte: Valor Econômico  
Leia mais 
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Clima econômico do Brasil tem melhor patamar desde 3º trimestre de 2021, diz FGV 

Ibre 

Mercado | 23/11/2022 – 13h39min 

 

Impulsionado por melhora em contexto macroeconômico, o clima econômico brasileiro 

mensurado entre especialistas da América Latina registrou a mais favorável avaliação em mais 

de um ano, mas há dúvidas sobre a continuidade da atual percepção positiva, segundo Lia 

Valls, pesquisadora do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV 

Ibre) ao comentar os resultados da Sondagem da América Latina, divulgada na quarta-feira 
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(23) pela instituição. Na pesquisa, o Índice de Clima Econômico (ICE) do continente latino-

americano subiu de 54,7 pontos para 66,5 pontos entre terceiro e quarto trimestres, puxado 

pela melhor percepção de mercado no período da economia brasileira. No caso do Brasil, o 

ICE do país saltou de 54,5 pontos para 84,5 pontos, maior pontuação desde terceiro trimestre 

de 2021 (118,5 pontos). Sinais de arrefecimento em inflação e ritmo maior de abertura de 

vagas formais no Brasil influenciaram o resultado, detalhou Lia. Fonte: Valor Econômico  
Leia mais 
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IBGE: Necessidade de financiamento do governo geral foi de R$ 201,5 bi em 2021 

Poder Executivo | 23/11/2022 – 10h51min 

 

O governo geral do país – que inclui governo central, Estados e municípios – teve 

necessidade de financiamento líquida de R$ 201,5 bilhões em 2021, um recuo de 77,5% ante 

2020. O resultado reflete crescimento de 25,8% da receita total frente à alta de 1,8% dos 

gastos das três esferas de governo frente a 2020. Os dados são das Estatísticas de Finanças 

Públicas, divulgadas na quarta-feira (23) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) e feitas em parceria com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e o Banco Central 

(BC). Além disso, a formação bruta de capital fixo (FBCF, medida de investimento no cálculo 

do Produto Interno Bruto, o PIB) apresentou aumento de 7,6%, passando de R$ 112,6 bilhões 

em 2020 para R$ 121,2 bilhões em 2021. O comportamento da receita teve impacto positivo 

de todos os seus componentes, com avanços de 28,2% na receita de impostos; de 12,1% das 

contribuições sociais; e de 43,9% de outras receitas. Fonte: Valor Econômico  
Leia mais 
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Necessidade de Financiamento do Governo recua 77,5% em 2021 

Poder Executivo | 23/11/2022 – 10h 

 

Em 2021, as finanças públicas apresentaram evolução em comparação com o ano 

anterior, quando sofreram forte influência da crise provocada pela pandemia da COVID-19. A 

necessidade de financiamento líquida do governo geral foi de R$ 201,5 bilhões, o que 

representa uma queda de 77,5% em relação a 2020. Esse resultado reflete principalmente o 

crescimento de 25,8% da receita total frente ao aumento de 1,8% dos gastos computados nos 

três níveis de governo. Os dados são das Estatísticas de Finanças Públicas, divulgadas quinta-

feira (23), pelo IBGE. O comportamento da receita se deve à variação positiva de todos os 

seus componentes: receita de impostos (28,2%), contribuições sociais (12,1%) e outras 

receitas (43,9%). Fonte: IBGE 
Leia mais 
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Governo Central terá o primeiro superávit primário em 2022, após oito anos de déficits 

Poder Executivo | 22/11/2022 – 20h51min 

 

O Ministério da Economia ampliou a projeção de superávit primário do Governo 

Central em 2022 para R$ 23,36 bilhões, representando 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB). 

A nova projeção significa melhora da situação fiscal de R$ 9,81 bilhões em comparação à 

avaliação do bimestre anterior, que apontava superávit primário de R$ 13,54 bilhões. “Será o 

primeiro superávit do Governo Central nos últimos oito anos”, declarou o ministro da 

Economia, Paulo Guedes, em coletiva de imprensa. Os dados constam do Relatório de 

Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 5º Bimestre de 2022, elaborado pela 

Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento (Seto) e divulgado na terça-feira (22/11). Fonte: 

ASCOM ME 
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Balança comercial registra novo superávit e chega a US$ 54,84 bilhões no ano 

Poder Executivo | 22/11/2022 – 16h48min 

 

Dados divulgados na segunda-feira (21) pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) 

do Ministério da Economia, mostram que a balança comercial registrou superávit de US$ 54,84 

bilhões no acumulado de 2022. Já a corrente de comércio aumentou 22,7%, atingindo US$ 

541,45 bilhões e refletindo um crescimento de 20% das exportações, que chegaram a US$ 

298,14 bilhões, e de 26,2% das importações, totalizando US$ 243,30 bilhões. O resultado é 

relativo ao período de janeiro a novembro e representa uma redução de 1,4%, pela média 

diária, em relação ao período de janeiro a novembro de 2021. Considerando apenas a terceira 

semana de novembro, o superávit foi de US$ 1,833 bilhão e a corrente de comércio alcançou 

US$ 11,144 bilhões, resultado de exportações no valor de US$ 6,489 bilhões e importações 

de US$ 4,655 bilhões. Fonte: ASCOM Casa Civil 
Leia mais 
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Previsão de superávit primário sobe para R$ 23,3 bi em 2022, informa Ministério da 

Economia 

Poder Executivo | 22/11/2022 – 15h06min 

 

O governo federal elevou a sua projeção de superávit primário em 2022 para R$ 

23,361 bilhões, ante R$ 13,5 bilhões calculados anteriormente. A última vez em que o governo 

central registrou superávit foi em 2013. A projeção faz parte do Relatório Bimestral de 

Avaliação de Receitas e Despesas relativo ao quinto bimestre deste ano, divulgado na terça-

feira pelo Ministério da Economia. Os números levam em conta Tesouro Nacional, Previdência 

e Banco Central (BC). O governo federal projeta que a dívida bruta do governo geral terminará 

este ano em 74,3% do Produto Interno Bruto (PIB). A projeção anterior era de 75,8% do PIB. 

Já a projeção para as despesas primárias do governo federal recuou de 18,9% do PIB para 

18,7% do PIB, enquanto para o setor público consolidado o governo federal projeta um 

superávit primário de 0,9% do PIB. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

STF pode encerrar na quarta-feira (23) julgamento da revisão da vida toda do INSS 

Poder Judiciário | 23/11/2022 – 04h30min 

 

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) deve concluir na quarta-feira (23) o 

julgamento da chamada "revisão da vida toda" no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

Pela "revisão da vida toda", todas as contribuições previdenciárias feitas ao INSS pelos 

trabalhadores no período anterior a julho de 1994 podem ser consideradas no cálculo das 

aposentadorias. Com isso, parte dos aposentados poderá aumentar seus rendimentos. Em 

março, o caso estava sendo analisado pelo plenário virtual da Corte quando o julgamento foi 

interrompido por um pedido de destaque do ministro Nunes Marques. Na ocasião, o placar já 

estava definido de maneira favorável aos pensionistas, por seis votos a cinco. Apesar da 

interrupção de Nunes Marques, a expectativa é que na quarta-feira o Supremo apenas 

pronuncie o resultado do julgamento. Isto porque, em junho, a Corte mudou o procedimento a 

respeito dos pedidos de destaque quando o julgamento foi iniciado com voto de ministro 

aposentado, como é o caso. Fonte: O Globo 
Leia mais 
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Senado aprova dois novos ministros para o STJ indicados por Bolsonaro 

Poder Legislativo | 22/11/2022 – 22h30min 
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O plenário do Senado aprovou na terça-feira (22) dois nomes para o Superior Tribunal 

de Justiça (STJ). Paulo Sérgio Domingues e Messod Azulay Neto vão substituir os ministros 

Nefi Cordeiro e Napoleão Nunes Maia Filho, que se aposentaram. Os nomes foram indicados 

pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Senado em agosto deste ano, dois meses antes da 

eleição. A equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), avalia frear algumas 

indicações para pontos chaves da administração, vagas na Justiça e, principalmente, em 

embaixadas. Mas esse movimento precisa ser feito antes da análise pelos senadores. Fonte: G1 

Notícias 
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Comissão Mista de Orçamento define critérios para emendas individuais 

Poder Legislativo | 22/11/2022 – 20h05min 

 

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou na terça-feira (22) as diretrizes que 

o Comitê de Admissibilidade de Emendas para avaliação das emendas individuais e coletivas 

apresentadas ao projeto de Lei Orçamentária de 2023. No caso das emendas individuais, 

serão 25 por parlamentar no valor máximo de R$ 19,7 milhões. Em caso de emendas para 

obras, os recursos deverão ser suficientes para a conclusão do empreendimento ou de uma 

etapa de execução. No caso das bancadas estaduais, o valor máximo é de R$ 284,8 milhões 

por bancada nas emendas impositivas. Elas devem ter interesse estadual e compatibilidade 

com o Plano Plurianual (PPA) e contemplar uma única obra ou empreendimento. Já as 

emendas de comissão devem ter caráter nacional e serem compatíveis com as atribuições do 

colegiado. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 
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Comissão Mista aprova quatro projetos de créditos ao Orçamento de 2022 

Poder Legislativo | 22/11/2022 – 18h46min 

 

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou na terça-feira (22) dois projetos de 

créditos especiais ao Orçamento de 2022 no valor total de R$ 58,8 milhões. Esses créditos 

são os que abrem novas despesas orçamentárias. Também foram aprovados dois projetos de 

reforços na peça orçamentária atual, chamados de créditos suplementares, no valor de R$ 

307,7 milhões. Todos os créditos são resultados de remanejamentos dentro do Orçamento ou 

superávit financeiro, uma vez que o teto de gastos não permite aumento de despesas. Além 

disso, cada Poder tem um teto próprio que vem sendo atualizado pela inflação desde 2017. 

Um dos textos aprovados (PLN 30/2022) abre crédito suplementar de R$ 279 milhões para 

cobrir despesas com aposentadorias e pensões do Ministério Público da União (MPU). Fonte: 

Agência Senado 
Leia mais 
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Comissão de Orçamento adia votação de projeto que pode desbloquear recursos para 

o orçamento secreto 

Poder Legislativo | 22/11/2022 – 16h20min 

 

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional adiou a votação, na 

terça-feira, do projeto de lei orçamentária (PLN 39) que promove uma mudança contábil com 

vistas a desbloquear o pagamento de emendas parlamentares e de despesas dos ministérios 

na reta final deste ano. Entre as emendas que poderiam ser contempladas pela manobra, 

estariam parte das emendas de relator que foram bloqueadas. Este tipo de emenda ficou 
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conhecida como "orçamento secreto", por servir para atender demandas e fidelizar aliados do 

governo de Jair Bolsonaro (PL). De acordo com um parlamentar envolvido, esse projeto teria 

potencial para liberar entre R$ 10 bilhões e R$ 18 bilhões. Havia entendimento entre os líderes 

do Centrão e do governo Bolsonaro para aprovar o projeto, gestado na Casa Civil, do ministro 

Ciro Nogueira (PP). Fonte: Valor Econômico 
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Retorno ao índice 

 

PT detalha folga de R$ 105 bilhões para negociar PEC fura-teto 

Poder Executivo | 22/11/2022 – 14h52min 

 

A equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mapeou 

alguns dos principais gastos para os quais pretende usar a folga de R$ 105 bilhões aberta no 

Orçamento pela PEC (proposta de emenda à Constituição) fura-teto. A equipe liderada pelo 

PT dá como certo que precisará recompor também a verba do Minha Casa, Minha Vida (hoje 

chamado de Casa Verde e Amarela) e do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes). A definição dos valores finais, na hipótese de aprovação da PEC como proposta 

pelo governo de transição, ficará a cargo do próprio Lula. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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Após reunião com governo, relator diz que regulamentação de criptomoedas será 

votado na próxima terça-feira 

Poder Legislativo | 23/11/2022 – 15h38min 

 

O relator do projeto de lei que regulamenta o mercado de criptomoedas, deputado 

Expedito Netto (PSD-RO), afirmou ao Valor que a proposta será votada na terça-feira (29). 

“Saí de uma reunião com os técnicos dos partidos e com o governo e concordaram com o meu 

parecer. Agora o presidente da Câmara vai reunir os líderes dos partidos na terça-feira e votar”, 

disse. Havia expectativa de que o texto fosse votado esta semana, mas a discussão foi adiada 

para que as últimas reuniões ocorressem. O texto define que o órgão responsável por 

regulamentar as corretoras e fiscaliza-las será o Banco Central (BC), o que garante mais 

segurança jurídica para esse mercado e evita contestações judiciais. O projeto aguarda 

votação pelo plenário da Câmara desde abril. Segundo Netto, há dois pontos de divergência: 

o prazo de entrada em vigor, se imediato, como propõe a versão do Senado, ou se 180 dias, 

como aprovado pela Câmara, e se haverá segregação do patrimônio entre ativos dos clientes 

e dos intermediários das negociações. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Comissão do Congresso aprova projeto que destrava pagamento de emendas de 

relator em 2022 

Poder Legislativo | 23/11/2022 – 15h03min 

 

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou na quarta-feira (23) o projeto (PLN 

39) que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e promove uma mudança contábil com 

vistas a abrir espaço para desbloquear o pagamento de R$ 7,7 bilhões em emendas de relator 

(RP9), apelidadas pelos opositores do governo Jair Bolsonaro de "orçamento secreto". A 

mudança, que agora precisa do aval do Congresso Nacional em votação conjunta de 

deputados e senadores, permite a alteração no cronograma de execução mensal das 

despesas obrigatórias do governo, de forma a não ser preciso cancelar despesas para cumprir 

o limite do teto de gastos, caso haja ajuste de caixa. Especialistas apontam que a manobra 
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poderia se converter em uma “pedalada” para liberar recursos de imediato. Apenas o Partido 

Novo e o PT votaram contra a medida, apontando o risco de inconstitucionalidade do PLN, 

cujo parecer foi feito pelo deputado AJ Albuquerque (PP-CE). Fonte: Valor Econômico 
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União Brasil e Podemos apoiam Lira, e presidente da Câmara encaminha reeleição em 

2023 

Poder Legislativo | 23/11/2022 – 13h30min 

 

A bancada da União Brasil decidiu na quarta-feira (23) apoiar a reeleição de Arthur 

Lira (PP-AL) à presidência da Câmara. Também na quarta (23), o Podemos, que terá uma 

bancada de 18 deputados a partir de 2023, também decidiu apoiar a recondução de Lira. A 

eleição será em 1º de fevereiro. Com o apoio do partido, o presidente da Câmara encaminha 

sua reeleição em 2023. Na terça-feira (22), o Republicanos aprovou a posição pró-Lira e o 

PDT anunciou um indicativo de preferência ao deputado alagoano. Fonte: Folha de S. Paulo 
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Comissão aprova convocação do ministro do Gabinete de Segurança Institucional 

Poder Legislativo | 23/11/2022 – 12h15min 

 

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados aprovou 

na quarta-feira (23) a convocação do ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), 

Augusto Heleno, para prestar esclarecimentos sobre as suspeitas de ataques ao 7 de 

setembro e a escalada da violência política pela extrema direita. O requerimento de 

convocação foi apresentado pelo 1º vice-presidente da comissão, deputado Aureo Ribeiro 

(Solidariedade-RJ). Ele afirmou que a convocação do ministro decorre do descumprimento de 

acordo do governo com o colegiado. O ministro foi convidado a comparecer à comissão na 

terça-feira (22) para falar sobre supostas interferências do governo em investigação da Polícia 

Federal envolvendo Jair Renan Bolsonaro, filho do presidente da República. No entanto, ele 

alegou problemas de saúde para não se reunir com os deputados. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 
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Aliado de Lira liderará PSB na Câmara em 2023 

Poder Legislativo | 23/11/2022 – 11h23min 

 

O PSB, partido que apoiou a eleição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 

decidiu que a bancada na Câmara será liderada no primeiro ano de governo por um dos 

deputados mais próximos ao presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL). Felipe Carreras (PE) 

recebeu aval dos colegas em reunião na terça-feira (22) para representar o partido ao longo 

de 2023. Carreras irá para o terceiro mandato de deputado federal e foi secretário de Turismo, 

Esporte e Lazer do governador Paulo Câmara (PSB), em Pernambuco. No Legislativo, foi 

relator de medidas importantes para o setor de eventos, como a isenção por cinco anos dos 

impostos pagos por empresas de eventos como compensação pelo fechamento na pandemia. 

Outro projeto de destaque relatado por ele foi a legalização dos jogos de azar – um dos textos 

que Lira mais se empenhou para aprovar. Fonte: Valor Econômico  
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Arthur Lira tenta construir chapa única unindo PT e PL por sua reeleição 

Poder Legislativo | 23/11/2022 – 05h01min 

 

https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/11/23/comissao-do-congresso-aprova-projeto-que-destrava-pagamento-de-emendas-de-relator-em-2022.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/11/23/comissao-do-congresso-aprova-projeto-que-destrava-pagamento-de-emendas-de-relator-em-2022.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/11/uniao-brasil-decide-apoiar-lira-e-presidente-da-camara-encaminha-reeleicao-em-2023.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/11/uniao-brasil-decide-apoiar-lira-e-presidente-da-camara-encaminha-reeleicao-em-2023.shtml
https://www.camara.leg.br/noticias/921646-comissao-aprova-convocacao-do-ministro-do-gabinete-de-seguranca-institucional/
https://www.camara.leg.br/noticias/921646-comissao-aprova-convocacao-do-ministro-do-gabinete-de-seguranca-institucional/
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/11/23/aliado-de-lira-liderar-psb-na-cmara-em-2023.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/11/23/aliado-de-lira-liderar-psb-na-cmara-em-2023.ghtml


 
 
 

Arthur Lira (PP-AL) intensificou a ofensiva para tentar formar um grande bloco de apoio 

à sua reeleição na Câmara com a meta de unir até adversários políticos, como PT e PL, além 

de Republicanos, União Brasil e PSD em uma chapa única. A composição daria a Lira o 

comando para definir a divisão de espaços estratégicos na Casa e que selam o destino de 

votações relevantes no Legislativo – seja para fazê-las avançar mais rápido, seja para travá-

las. Pelo arranjo, o União Brasil revezaria pelos próximos quatro anos o comando das 

comissões de Constituição e Justiça e a de Orçamento com o PT e o PL. Ainda não há acordo, 

porém, porque os petistas não aceitam entregar ao partido de Jair Bolsonaro (PL) o comando 

do Orçamento de 2024. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula e governadores vão ter primeira reunião no início de dezembro; veja o que será 

discutido 

Poder Executivo | 23/11/2022 – 05h 

 

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, se antecipou e já convidou todos os 

governadores eleitos para uma reunião, no próximo dia 7 de dezembro, com o presidente eleito 

Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Durante a campanha eleitoral, Lula prometeu que a reunião com 

os governantes estaduais seria uma de suas primeiras medidas após tomar posse. Fonte: O Estado 

de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Cresce pessimismo lulista sobre aprovação de PEC fura-teto 

Poder Executivo | 23/11/2022 – 04h 

 

Está crescendo na equipe de transição de governo o pessimismo sobre a aprovação 

da PEC (proposta de emenda à Constituição) que permite ao presidente eleito, Luiz Inácio 

Lula da Silva (PT), furar o teto de gastos para bancar promessas de campanha. Aprovar a 

PEC no Congresso até o fim deste ano, antes de o novo governo começar, foi a forma 

escolhida por Lula para manter os pagamentos de R$ 600 do Auxílio Brasil, com adicional de 

R$ 150 para famílias com filhos de até 6 anos. Além disso, a proposta também liberaria R$ 

105 bilhões para recompor o orçamento da Farmácia Popular e outros programas –leia mais 

no fim deste texto. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula tem que colocar petista na Fazenda para não virar 'rainha da Inglaterra', dizem 

líderes do partido 

Poder Executivo | 22/11/2022 – 23h 

 

O presidente Lula (PT) precisa indicar um político do PT para o Ministério da Fazenda 

para não virar uma espécie de "rainha da Inglaterra", cercada de toda a pompa, mas sem 

poder algum sobre a condução do país. A constatação é de lideranças do partido – que 

apostam todas as fichas na indicação de Fernando Haddad ou Alexandre Padilha para o cargo. 

Com a Fazenda reservada a uma pessoa diretamente ligada a ele, Lula poderia comandar ao 

menos uma das pernas centrais da política econômica – a fiscal. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Podemos fecha incorporação do PSC para engrossar bancada na Câmara 

Poder Legislativo | 22/11/2022 – 19h30min 

 

O Podemos, presidido pela deputada Renata Abreu (SP), deve fechar na terça-feira 

(22) a incorporação do PSC, de Pastor Everaldo. O objetivo é engrossar a bancada dos 
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partidos no Congresso. O Podemos terá a partir de 2023 12 deputados e 6 senadores --em 

2018, eram 17 deputados e 8 senadores. Já o PSC terá 6 deputados e 1 senador na próxima 

legislatura --eram 8 deputados e 1 senador há quatro anos. Juntas, as legendas terão 18 

deputados federais, formando a oitava maior bancada da Câmara, à frente de PDT, PSB e 

PSDB. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Moraes: ação do PL deve abranger dois turnos das eleições 

Poder Judiciário | 22/11/2022 – 18h10min 

 

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, deu 

prazo de 24 horas para que o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, faça o aditamento da 

petição na qual pede a anulação de votos das eleições. Mais cedo, o PL entrou com 

representação no Tribunal para anular votos de alguns modelos de urnas eletrônicas nas 

eleições do último dia 30 de outubro, data do segundo turno. No despacho, Moraes pede que 

o partido apresente a relação de urnas supostamente defeituosas nos dois turnos, alegando 

que as urnas também foram usadas no primeiro turno. "As urnas eletrônicas apontadas na 

petição inicial foram utilizadas tanto no primeiro turno, quanto no segundo turno das eleições 

de 2022. Assim, sob pena de indeferimento da inicial, deve a autora aditar a petição inicial 

para que o pedido abranja ambos os turnos das eleições, no prazo de 24 horas", decidiu o 

ministro. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Líderes da Câmara ignoram PEC da Transição em reunião com Lira 

Poder Legislativo | 22/11/2022 – 17h29min 

 

Os líderes partidários ligados ao governo ignoraram na reunião com o presidente da 

Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), as discussões sobre a proposta de emenda 

constitucional (PEC) da Transição e trataram apenas da pauta normal de votações da semana, 

uma medida provisória sobre o credito consignado dos servidores públicos e o projeto do 

lobby. Segundo dois participantes, o assunto da PEC não foi tratado por dois motivos: a PEC 

terá a tramitação iniciada pelo Senado, portanto, dependerá das negociações feitas pelos 

senadores; e porque o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) convidou os partidos para 

reunião na quarta-feira justamente para apresentar os termos da proposta. Como destacou o 

presidente da Câmara em evento na segunda-feira, não houve ainda nenhuma reunião formal 

para discutir a PEC com os deputados. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PDT deve aprovar indicativo de apoio à reeleição de Lira, diz líder do partido na 

Câmara 

Poder Legislativo | 22/11/2022 – 16h 

 

O líder do PDT na Câmara, deputado André Figueiredo (CE), afirmou na terça-feira 

que a bancada do PDT deve aprovar na terça-feira (22) o indicativo de que o partido apoiará 

a reeleição do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ao comando da Casa.A expectativa 

é que o embarque do PDT na base de sustentação de Lira seja oficializado em uma reunião 

da Executiva Nacional da legenda, marcada para 6 de dezembro. Ao Valor, o pedetista disse 

que conversou com deputados com mandatos e parlamentares eleitos e que uma “ampla 

maioria” está alinhada com o eventual apoio à recondução de Lira ao comando da Câmara. “É 

quase unânime no PDT o entendimento de que Lira deve ser reconduzido ao comando da 
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Câmara. Ele é um presidente da Câmara forte e pode ajudar na aprovação de propostas 

importantes para o governo”, disse Figueiredo. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Alckmin diz que Lula vai indicar grupo para Forças Armadas com civis e militares na 

quarta-feira (23) 

Poder Executivo | 22/11/2022 – 15h54min 

 

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, coordenador-geral do gabinete de transição 

de governo, afirmou na terça-feira, dia 22, que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva vai 

anunciar na quarta-feira, dia 23, os integrantes do grupo temático indicado para lidar com as 

Forças Armadas. O vice disse que a equipe será composta de civis e militares do Exército, da 

Marinha e da Aeronáutica. Lula é aguardado em Brasília, após passar por procedimento 

cirúrgico. “O presidente Lula teve uma pequena intervenção. Estará vindo agora para Brasília. 

Já temos um esboço com os nomes e aí vamos anunciar o grupo da Defesa, talvez amanhã 

ou no máximo quinta-feira”, afirmou Alckmin. “Está bem discutido. A Defesa é estratégica para 

o País. Estamos amadurecendo propostas, cumprir o programa de governo estabelecido e ter 

bons nomes para sua formação, civis e das três Forças.” Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Manobra do Centrão para ampliar orçamento secreto em 2022 é inconstitucional para 

técnicos do TCU 

Poder Legislativo | 22/11/2022 – 12h42min 

 

Manobra de contabilidade criativa incluída em projeto que será votado no Congresso 

para liberar emendas do orçamento secreto altera o entendimento sobre a forma de apuração 

do teto de gastos e pode ser considerada inconstitucional. Essa é a avaliação de técnicos do 

Tribunal de Contas da União (TCU) e da área econômica do governo ouvidos pelo Estadão, 

que falaram na condição de anonimato devido à sensibilidade política do projeto e os 

interesses que rondam a votação para liberar R$ 7,9 bilhões de emendas do orçamento 

secreto, esquema revelado pelo Estadão que consiste na transferência de verba a 

parlamentares sem critérios de transferência em troca de apoio político. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Possibilidade de votação amplia debate sobre projeto que regulamenta atividade de 

lobby 

Poder Legislativo | 22/11/2022 – 11h36min 

 

O projeto de lei que regulamenta a atividade do lobby no país foi incluída na pauta de 

votações da Câmara de terça-feira (22), mas ainda não há consenso para votação. De um 

lado, entidades afirmam ser preciso ajustar trechos do texto que podem abrir brecha para punir 

a atividade de organizações não governamentais (ONGs). Do outro, defensores do projeto 

rejeitam que a intenção seja essa e afirmam que a proposta confere transparência para a 

atuação de profissionais na "representação de interesses", o que envolve lobby de empresas, 

mas também causas como a ambiental, indígena, antirracista, entre outras. Para o relator do 

projeto, Lafayette de Andrada (Republicanos-MG) a crítica sobre a projeto em debate "não faz 

sentido". Fonte: O Globo 
Leia mais 
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Anvisa aprova vacinas bivalentes para dose de reforço contra Covid-19 

Poder Executivo | 22/11/2022 – 21h14min 

 

A Diretoria Colegiada da Anvisa aprovou, na terça-feira (22/11), o uso temporário e 

emergencial de duas vacinas bivalentes contra Covid-19 da empresa Pfizer (Comirnaty). As 

vacinas aprovadas são para uso como dose de reforço na população a partir de 12 anos. As 

vacinas bivalentes oferecem proteção contra mais de uma cepa de um vírus. As vacinas 

aprovadas protegem contra: Bivalente BA1 – protege contra a variante original e também 

contra a variante Ômicron BA1. Bivalente BA4/BA5 – protege contra a variante original e 

também contra a variante Ômicron BA4/BA5. Segundo a diretora relatora, Meiruze Freitas, o 

objetivo do reforço com a vacina bivalente é expandir a resposta imune específica à variante 

Ômicron e melhorar a proteção da população. “Entretanto, as pessoas, principalmente os 

grupos de maior risco, não devem atrasar sua vacinação de dose de reforço já planejada para 

esperar o acesso à vacina bivalente, pois todas as vacinas de reforço aprovadas ajudam a 

melhorar a proteção contra casos graves e morte por Covid-19”, afirmou a diretora da Anvisa. 
Fonte: ASCOM Anvisa 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Equipe de Lula vê “nova onda” de Covid e diz que pedirá a Queiroga informações 

sobre vacinação 

Poder Legislativo | 22/11/2022 – 10h49min 

 

O senador Humberto Costa (PT-PE) afirmou na terça-feira (22) que pedirá ao atual 

ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informações sobre as providências adotadas pelo o 

governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) diante de uma "nova onda" de Covid-19. Ex-ministro 

da Saúde, Costa integra o grupo técnico da área na equipe de transição do presidente eleito, 

Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o senador, os integrantes do grupo terão uma reunião 

com Queiroga na quarta-feira (23). "O que a gente quer, principalmente, saber é o que o 

Ministério da Saúde está fazendo e está planejando fazer, especialmente, neste momento que 

está ficando evidente que nós estamos tendo um início de uma nova onda da Covid-19", disse 

o senador. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 
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Comissão aprova projeto que prevê conexão wi-fi gratuita obrigatória em todas as 

bibliotecas públicas 

Poder Legislativo | 23/11/2022 – 14h58min 

 

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos 

Deputados aprovou o Projeto de Lei 2657/19, que torna obrigatório o fornecimento de conexão 

wi-fi gratuita em todas as bibliotecas públicas no País. A obrigatoriedade alcançará as 

bibliotecas públicas mantidas pela União, estados, Distrito Federal e municípios. O texto 

permite que o poder público realize parcerias com o setor privado para fornecer o acesso à 

internet. A proposta, do deputado Célio Studart (PSD-CE), exige que a conexão wi-fi tenha 

qualidade suficiente para permitir que estudantes e usuários em geral possam desempenhar 

com fluidez suas atividades. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 
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Lançamento do South Summit Brazil 2023 será da tarde de quarta (23) 

Poder Executivo | 23/11/2022 – 12h30min 
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O governador Ranolfo Vieira Júnior participa do lançamento do South Summit Brazil 

2023 na quarta-feira (23/11), a partir das 17h, no Multiverso Experience, no Cais Embarcadero, 

em Porto Alegre. O ambiente interativo vai proporcionar projeções para os presentes terem 

uma experiência imersiva no evento que terá sua segunda edição na capital entre 29 e 31 de 

março. Também estarão no lançamento por parte do governo do Estado, correalizador do 

South Summit Brazil, o secretário de Planejamento Governança e Gestão, Claudio Gastal, e 

o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia, Alsones Balestrin. Fonte: Governo do Estado do RS 
Leia mais 
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Cidadãos avaliam qualidade dos serviços públicos digitais do GOV.BR 

Poder Executivo | 23/11/2022 – 09h42min 

 

A Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia divulgou, na segunda-feira 

(21/11), o ranking de qualidade dos serviços e órgãos da plataforma GOV.BR. Ao todo, foram 

analisados 672 serviços e 58 órgãos, que receberam mais de 4,7 milhões de avaliações no 

período de novembro de 2021 a outubro de 2022. O objetivo é melhorar o desempenho dos 

serviços públicos digitais oferecidos para o cidadão. A avaliação foi feita na própria plataforma. 

Após a realização de uma etapa ou ao concluir a prestação de um serviço, o usuário era 

convidado a avaliar o atendimento em uma escala de 1 a 5, por meio de um formulário 

padronizado que considerava diversos critérios. Entre os critérios avaliados estão clareza das 

informações, linguagem adequada ao público, facilidade de uso, qualidade dos canais de 

comunicação, custo ou esforço para a obtenção do serviço e disponibilidade, entre outros.  “O 

ranking é um importante passo da transformação digital dos serviços públicos que nos auxilia 

a realinhar esforços e ver pontos que precisamos melhorar para seguir avançando”, afirma o 

secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Fernando Coelho Mitkiewicz. Fonte: 

ASCOM ME 
Leia mais 
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Satélite SPORT será lançado na terça (22) 

Poder Executivo | 22/11/2022 – 17h57min 

 

O satélite SPORT (Scintillation Prediction Observations Research Task) é fruto de uma 

parceria entre a Agência Espacial Brasileira (AEB) vinculada ao Ministério da Ciência 

Tecnologia e Inovações (MCTI) e a Agência Espacial Norte-americana (NASA), assinada em 

18 de março de 2019, em Washington. O lançamento está programado para esta terça, 22 de 

novembro, às 17h54, horário de Brasília. A bordo de um foguete da SpaceX, com decolagem 

a partir do Kennedy Space Center, localizado na Flórida, o SPORT é um CubeSat 6U, com 

capacidade limite de 6 litros e até 9kg, voltado para pesquisas científicas na ionosfera. A 

missão é investigar anomalias magnéticas do Atlântico Sul, coletando dados para o estudo 

dos efeitos das tempestades solares, que ocasionam perturbações como as bolhas de plasma. 

As quais prejudicam as comunicações e os sinais de GPS, com o risco de comprometer a 

segurança e infraestruturas críticas do país. Fonte: ASCOM MCTI 
Leia mais 
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Rodovias federais estão livres de bloqueios e interdições, diz PRF 

Poder Executivo | 23/11/2022 – 08h14min 

 

Não há mais bloqueios ou interdições nas rodovias federais brasileiras, segundo a 

Polícia Rodoviária Federal (PRF). A informação foi divulgada na noite da terça-feira, (22). Os 

atos foram retomados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) na sexta-feira (17), 
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após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar o 

bloqueio de contas de empresários suspeitos de financiar os atos antidemocráticos 

organizados por bolsonaristas depois da derrota para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da 

Silva. Fonte: O Estado de S. Paulo 
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