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Popularização da telemedicina impulsiona startups do setor e agiliza atendimento 

Mercado | 28/11/2022 – 14h 

 

O surgimento de healthtechs, startups que inovam nas formas de atendimento aos 

usuários, ajuda a impulsionar a saúde suplementar no Brasil. Entre 2021 e 2022, o setor 

cresceu 3,5%, de acordo com dados da Fenasaúde (Federação Nacional de Saúde 

Suplementar). A plataforma Inovação Aberta, que monitora cerca de 15 mil startups no Brasil, 

mapeou 357 novas healthtechs em 2021, e o número já saltou para 1.023 até a metade de 

2022, de acordo com relatório da plataforma de empreendedorismo Distrito. No mundo, 

gigantes como Amazon, Apple e Meta também investem em healthtechs. De acordo com Caio 

Soares, médico e presidente da Associação Saúde Digital Brasil, em dois anos de pandemia o 

setor cresceu o equivalente a 20 anos. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Regulação cripto branda deixa portas abertas para “nova FTX” no Brasil, diz especialista 

Mercado | 29/11/2022 – 12h45min 

 

Está prevista para terça-feira (29) a votação na Câmara dos Deputados do Projeto de 

Lei 4401/2021, de autoria do deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade), que visa criar um marco 

legal dos criptoativos no Brasil. O PL, que estava há meses parado na Casa, voltou a ganhar 

força após as eleições e em meio à pressão de empresas do setor para que a discussão não 

fosse estendida para 2023, quando assume uma nova legislatura e alguns parlamentares que 

foram chave para o processo levado até aqui, como é o caso do relator do Projeto, o deputado 

Expedito Netto (PSD), deixam o cargo. Neto disse na semana passada que conversou com 

membros do Banco Central, da Casa Civil e da Secretaria de Governo para tratar do tema, e 

que a votação enfim irá acontecer nesta semana. O deputado também acabou com 
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especulações acerca de dois pontos do projeto, um deles o mais polêmico: a obrigação de 

corretoras de aplicarem o que se chama de segregação patrimonial. Fonte: InfoMoney 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TRANSIÇÃO DE GOVERNO 

 

Mourão e Alckmin têm primeiro encontro presencial após eleição e discutem Vice-

Presidência 

Poder Executivo | 29/11/2022 – 13h38min 

 

O vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) e o seu sucessor no cargo, Geraldo 

Alckmin (PSB), se reuniram na terça-feira (29) sob a justificativa de conversar sobre a estrutura 

e os cargos que a Vice-Presidência tem direito. Essa foi a primeira reunião presencial de 

Alckmin e Mourão após as eleições e aconteceu no Palácio do Planalto. Eles já tinham se 

falado por telefone. A reunião acontece em meio a uma tentativa de a equipe de transição de 

Lula (PT) acelerar a indicação de um novo ministro da Defesa para evitar uma crise militar logo 

no início do seu governo. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula diz que será diplomado em 12 de dezembro e só anunciará ministros depois 

Poder Executivo | 29/11/2022 – 13h23min 

 

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou a integrantes do MDB que 

deve ser diplomado no dia 12 de dezembro e só a partir daí anunciará os ministros do seu 

futuro governo. No Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o prazo final para a diplomação é 19 de 

dezembro, mas a data pode ser antecipada, desde que as contas da campanha já estejam 

julgadas e aprovadas. A expectativa na Justiça Eleitoral, segundo apurou o Valor, é que esse 

julgamento ocorra entre os dias 6 e 7 de dezembro. Assim, o ato de diplomação poderia 

ocorrer já no dia 12. Quando o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), tomou posse, a 

diplomação ocorreu em 10 de dezembro de 2018. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Bolsonaro não participa da transição, diz Mourão 

Poder Executivo | 29/11/2022 – 13h22min 

 

O vice-presidente Hamilton Mourão recebeu terça-feira (29) o vice-presidente eleito 

Geraldo Alckmin (PSB) em seu gabinete no Palácio do Planalto. Após o encontro, Mourão 

disse que o presidente Jair Bolsonaro (PL) está triste, mas que apesar disso a transição para o 

novo governo “está andando”. Mourão foi questionado por jornalistas se Bolsonaro deveria 

participar da transição. Ao contrário de outros antecessores, como Fernando Henrique Cardoso 

e Michel Temer, o presidente não recebeu seu sucessor, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no 

Planalto nem participou de conversas com o governo eleito. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Alckmin volta a ser opção para a Fazenda; Haddad, para o Planejamento 

Poder Executivo | 29/11/2022 – 13h20min 

 

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a cogitar o nome do vice-

presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) para o Ministério da Fazenda na terça-feira (29). Antes 

favorito, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) perdeu força por ser visto com 

reservas pelo empresariado e por não ser reconhecido até por aliados como um hábil 
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articulador político. As boas reações sobre a possível nomeação do ex-ministro do TCU 

(Tribunal de Contas da União) José Múcio Monteiro para o Ministério da Defesa provocaram o 

ressurgimento do nome de Alckmin para ser o ministro da Fazenda. Zé Múcio, como é 

conhecido, é visto como alguém que pode ajudar a pacificar a relação de Lula com as Forças 

Armadas, muito identificadas com o presidente Jair Bolsonaro. Ele foi elogiado até mesmo pelo 

vice-presidente, general Hamilton Mourão. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Em menos de 24h, PEC da Transição alcança assinaturas necessárias e passa a tramitar 

no Senado 

Poder Legislativo | 29/11/2022 – 12h20min 

 

Menos de 24 horas após ter sido apresentada pelo senador Marcelo Castro (MDB-PI), 

a proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição alcançou as 27 assinaturas 

necessárias para ser numerada e começar a tramitar no Senado. Pela regra da Casa, é preciso 

que pelo menos um terço dos senadores (27 dos 81) seja signatário de uma proposta de 

mudança constitucional para que esta possa ser analisada pelas comissões e o plenário. No 

caso da PEC da Transição, já foram obtidas 28 assinaturas, uma a mais que o necessário. Os 

parlamentares que deram seu apoio são essencialmente de partidos aliados ao futuro governo 

de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como PT, MDB, PSD, PROS, PDT, Rede e PSB, além dos 

independentes Cidadania e Podemos. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Petistas admitem desidratação de PEC com R$ 100 bi fora do teto 

Poder Legislativo | 29/11/2022 – 11h55min 

 

Petistas e aliados responsáveis pela negociação da PEC (Proposta de Emenda à 

Constituição) fura-teto no Congresso admitem que o prazo de vigência de 4 anos do texto e a 

retirada de R$ 198 bilhões do teto de gastos serão alterados durante a tramitação da proposta 

no Congresso. A expectativa é de que o prazo seja reduzido a 2 anos e o valor fique em torno 

de R$ 100 bilhões. O senador e relator do Orçamento de 2023, Marcelo Castro (MDB-PI), 

apresentou na 2ª feira (28.nov.2022) a proposta, que permitirá ao futuro governo de Luiz Inácio 

Lula da Silva (PT) manter o pagamento de R$ 600 do Auxílio Brasil (que deve voltar a se 

chamar Bolsa Família) e cumprir outras promessas de campanha. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PT cogita negociar antecipação do uso de receitas extraordinárias na PEC da transição 

Poder Executivo | 29/11/2022 – 11h35min 

 

O líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, afirmou há pouco que não vê dificuldade 

na antecipação de receitas extraordinárias para que os recursos sejam aplicados já em 2022. A 

medida, afirmou, será discutida no Congresso no âmbito da PEC da Transição, que já prevê 

em seu texto original a retirada de 6,5% das receitas extraordinárias do teto, mas somente a 

partir de 2023. “O texto é para debate, evidente que o acerto se dará no plenário do Senado. 

Ainda tem muito debate pela frente. Eu não vejo dificuldade alguma, se for necessário para 

fechar o ano fiscal de 2022, antecipar a aplicação dos 6,5% de receitas extraordinárias de 2021 

em 2022. Será a sexta vez que o governo Bolsonaro precisará quebrar a lei do teto para sair 

dos crimes de responsabilidade fiscal", disse o líder do PT. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Ministro da Defesa e comandantes das Forças Armadas devem ser anunciados na 
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próxima semana 

Poder Executivo | 29/11/2022 – 08h15min 

 

O presidente eleito Lula (PT) avisou a aliados que anunciará na próxima semana o 

futuro ministro da Defesa e os nomes dos novos comandantes das Forças Armadas. 

Coordenador dos grupos técnicos da transição, o ex-ministro da Casa Civil Aloizio Mercadante 

já adiantou que um civil será o ministro da Defesa. E o blog apurou que o mais cotado é o ex-

ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) José Múcio Monteiro. Além disso, também são 

cotados: general Júlio César de Arruda deve ser indicado o novo comandante do Exército; 

almirante Aguiar Freire deve ser indicado o novo comandante da Marinha; brigadeiro Marcelo 

Damasceno deve ser indicado novo comandante da Força Aérea. Na segunda (28), Lula 

discutiu o assunto em uma reunião na qual estavam o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, 

Mercadante, o próprio José Mucio e ex-comandantes das Forças Armadas, como Juniti Saito 

(Aeronáutica), Enzo Peri (Exército) e Nivaldo Rossato (Aeronáutica). Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Comissão discute Orçamento do próximo ano com equipe econômica do atual governo 

Poder Legislativo | 29/11/2022 – 08h08min 

 

A Comissão Mista de Orçamento reúne-se na terça (29) com a equipe econômica do 

atual governo, chefiada pelo secretário do Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, para 

explicar os principais pontos do projeto orçamentário do ano que vem (PLN 32/22). Esse 

projeto deve ser modificado pela chamada PEC da Transição, protocolada no Senado na 

segunda-feira (28) pelo relator do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro (MDB-PI). O 

texto retira do limite do teto de gastos do setor público o custo do Auxílio Brasil de R$ 600 mais 

a parcela de R$ 150 por filho menor de 6 anos. A proposta, entretanto, coloca um limite de 

quatro anos para a medida, ou seja, até 2026. "Nós temos a perspectiva de votação de uma 

PEC que pretende alterar o teto de gastos para o ano que vem. E a deliberação do Orçamento 

está umbilicalmente ligada à discussão desta PEC", disse o presidente da CMO, deputado 

Celso Sabino (União-PA), na semana passada. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Haddad: Vou integrar grupo de economia da transição; não recebi outro convite 

Poder Executivo | 29/11/2022 – 06h31min 

 

Favorito para assumir o Ministério da Fazenda, o ex-prefeito de São Paulo Fernando 

Haddad (PT) afirmou na noite de segunda-feira, 28, que, a pedido do presidente eleito Luiz 

Inácio Lula da Silva (PT), vai integrar o grupo de economistas do governo de transição a partir 

de quarta-feira (30) e que não recebeu qualquer outro convite. “Eu fui convidado 

exclusivamente para interagir com o grupo de economia que fez a transição ate aqui, não 

recebi nenhum outro convite”, declarou Haddad ao deixar o Centro Cultural Banco do Brasil 

(CCBB), onde estava reunido com a cúpula petista. “O presidente me pediu para acompanhar 

tanto quanto fosse possível as reuniões do grupo da economia”, acrescentou. O grupo de 

economia da transição é composto pelos economistas Nelson Barbosa, Guilherme Mello, 

André Lara Resende e Persio Arida, com quem Haddad já sinalizou nos bastidores a intenção 

de trabalhar em dobradinha, como antecipou o Broadcast Político. Haddad afirmou que vai se 

reunir pela manhã com o economista Gabriel Galípolo, integrante do governo de transição e 

cotado para o BNDES, e, à tarde, com Mello. “Estou autorizado pelo presidente Lula a interagir 

com integrantes do grupo de economia. Fonte: InfoMoney 
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Tucano busca se credenciar para assumir Agricultura 

Mercado | 29/11/2022 – 05h 

 

Próximo ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), o ex-deputado Nilson Leitão 

(PSDB-MT) tem trabalhado para viabilizar seu nome como opção para comandar o Ministério 

da Agricultura em 2023, apesar do histórico de distanciamento do presidente eleito, Luiz Inácio 

Lula da Silva. Em 2017, quando era presidente da bancada ruralista, ele foi autor de um projeto 

de lei polêmico que criava novas regras trabalhistas para o campo, mas que não avançou. O 

texto previa “remuneração de qualquer espécie” ao empregado rural. Para os críticos, isso 

permitia trocar o salário por moradia e alimento. Leitão é presidente do Instituto Pensar 

Agropecuária (IPA), braço técnico da bancada ruralista em Brasília, grupo que ele também 

comandou em 2017. No Congresso, foi líder da oposição a Dilma Rousseff (PT). O ex-

parlamentar permanece ligado à diretoria da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 

(CNA), que dinamitou as pontes com o PT em agosto, ao chamar Lula de ladrão e declarar 

apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Fonte: Valor Econômico  
Leia mais 
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Seria ‘imprudência’ aprovar PEC da Transição com validade de um ano, diz Marcelo 

Castro 

Poder Legislativo | 28/11/2022 – 22h16min 

 

Autor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição apresentada na 

segunda-feira (28), o senador Marcelo Castro (MDB-PI) disse a jornalistas que o texto a ser 

aprovado pelo Congresso deve ter validade de ao menos dois anos, para o governo “ter 

tranquilidade para governar” em 2023. Ele conversou com a imprensa após encontro com o 

presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no gabinete de transição, em Brasília, e disse 

que seria uma “imprudência” dar ao texto a validade de apenas um ano. Seria muito 

inconveniente, seria quase uma imprudência aprovar essa PEC apenas por um ano”, afirmou. 

“Porque traria grande dificuldade administrativa para o próximo governo. Nós teríamos que 

enviar uma outra PEC, antes de abril, para quando mandasse a LDO (Lei de Diretrizes 

Orçamentárias) já com base em uma nova PEC. Evidente que isso não seria razoável. 

Técnicos dizem que a PEC tem que ser aprovada por pelo menos dois anos para poder o 

governo ter tranquilidade e governar o próximo ano”. Fonte: Valor Econômico  
Leia mais 
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Grupo de transição vai propor imposto menor em troca de implantação mais rápida do 

5G 

Poder Executivo | 28/11/2022 – 21h12min 

 

O Grupo Técnico de Comunicações da Transição deve propor ao novo governo a 

possibilidade de redução de impostos sobre serviços de comunicação em troca da ampliação 

mais rápida da oferta de 5G e corte do preço de pacotes de serviços para a população, disse 

na segunda-feira (28) o ex-ministro Paulo Bernardo, um dos membros do grupo. Bernardo 

deixou claro que não há possibilidade de se tentar mexer nos termos dos contratos acertados 

com as operadoras no leilão do 5G do ano passado, mas afirmou que o novo governo pode 

conversar com as empresas para tentar ampliar o serviço mais rapidamente em troca de 

incentivos. Em outra ocasião, o ex-ministro já havia declarado que os impostos na área de 

comunicação são muito altos. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Se aprovada como está, PEC da Transição levaria dívida para 90% do PIB até 2026, 

dizem economistas 

Mercado | 28/11/2022 – 20h51min 

 

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição protocolada na segunda-

feira (28), se aprovada como está, elevaria a dívida bruta do governo geral (DBGG) para 

aproximadamente 90% do Produto Interno Bruto (PIB) até o fim do mandato do presidente 

eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os cálculos são de especialistas em contas públicas 

ouvidos pelo Valor. A XP Investimentos calcula que o texto, que tira do teto de gastos 

aproximadamente R$200 bilhões por ano, aumentará a DBGG, principal indicador de estoque 

da dívida pública, para 93% do PIB. O número representaria uma alta de aproximadamente 17 

pontos percentuais em relação ao patamar atual. “Isso (elevação da dívida) em algum 

momento exigirá um ajuste, seja por meio do corte de outras despesas, pela elevação de 

impostos ou pelo aumento da inflação, nesse último caso prejudicando exatamente a 

população mais pobre”, diz Tiago Sbardelotto economista da XP Investimentos. Ele também 

destaca negativamente “a falta de sinalização quanto à instituição de uma nova âncora fiscal 

[para substituir o teto de gastos]”. Fonte: Valor Econômico  
Leia mais 
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PEC da Transição mostra necessidade de resdicutir regras fiscais, diz diretora do IFI 

Poder Legislativo | 28/11/2022 – 20h10min 

 

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição apresentada na segunda-

feira (28) pelo senador Marcelo Castro (MDB-PI) deixa clara a importância de se discutir as 

novas regras para as contas públicas, avaliou Vilma Pinto, diretora da Instituição Fiscal 

Independente (IFI). Ela pontua que a proposta de Castro difere da apresentada pelo governo 

eleito de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um único ponto: a exclusão do Bolsa Família do teto 

de gastos somente até 2026. Fonte: Valor Econômico  
Leia mais 
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OTTs, escolas, universalização, telebras. eis a lista do gt de comunicações 

Poder Executivo | 28/11/2022  

 

O GT de Comunicações da transição tem recebido diariamente os mais diversos 

interlocutores do setor enquanto elabora o documento com “alertas” sobre as prioridades que 

entende deverão ser tratadas pelo novo governo. A finalização do documento irá ocorrer na 

segunda semana de dezembro e, até lá, o grupo continua a aprimorar a lista de temas que, 

entende, deverão estar na agenda setorial do próximo governo. Além dos assuntos prioritários, 

estuda-se também como deveria ser a nova estrutura do Ministério das Comunicações (que 

deverá ficar sem a Secom, que poderá retornar para o Palácio do Planalto). Consolida-se a 

ideia de que deverá ser criada uma secretaria, além das já existentes atualmente, para tratar 

especificamente dos serviços digitais sobre as redes de telecomunicações, ou mais conhecidas 

pelo setor como empresas “Over The Top”. ” Ninguém sugere que o Uber deva ser regulado, 

mas sim que não pode mais haver o limbo legal para a atuação das mega corporações da 

internet”, afirma Jorge Bittar, um dos integrantes do GT de Comunicações. Fonte: ASCOM MTur 
Leia mais 
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Francisco Gaetani: Reforma administrativa precisa melhorar serviços à população 

Mercado | 29/11/2022 – 07h24min 

 

É preciso chamar a atenção para a importância de uma reforma administrativa, em 

meio ao processo de transição do governo Jair Bolsonaro (PL) para um novo governo Luiz 

Inácio Lula da Silva (PT), afirma o economista Francisco Gaetani, professor da Fundação 

Getulio Vargas (FGV) e doutor em administração pública pela Escola de Economia e Ciência 

Política de Londres (LSE, na sigla em inglês). O objetivo não seria economizar gastos com a 

máquina estatal, mas melhorar a qualidade e aumentar a eficiência das despesas com os 

serviços públicos oferecidos à população – ajudando, portanto, com o equilíbrio das contas 

públicas. Secretário executivo dos ministérios do Planejamento e do Meio Ambiente nos 

governos do PT, Gaetani ainda não vê sinais de que o gabinete de transição de governo dará a 

importância necessária a uma reforma administrativa – e orçamentária. Fugindo da pergunta 

sobre a possibilidade de participar do gabinete de transição ou de voltar ao governo, o 

economista diz preferir colaborar com ideias. Fonte: InfoMoney 
Leia mais 
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Poder de compra mais fraco derruba confiança do comércio, diz FGV 

Mercado | 29/11/2022 – 12h31min 

 

O poder de compra do consumidor opera em baixa em novembro, e isso foi notado 

pelo empresariado do comércio - que amargou a pior queda de confiança no setor em 18 

meses. A avaliação é de Rodolpho Tobler, economista da Fundação Getulio Vargas (FGV) ao 

falar da retração de 10,8 pontos no Índice de Confiança do Comércio (Icom) de novembro ante 

outubro, para 87,2 pontos. O recuo, o segundo consecutivo e que levou o indicador ao menor 

patamar desde abril (85,9 pontos), foi o mais forte desde março de 2021 (18,5 pontos), afirmou 

Tobler. Como as razões que levaram à queda do indicador não são de rápida resolução, o 

especialista não descartou novos recuos no Icom, nos próximos resultados do índice. Fonte: Valor 

Econômico 
Leia mais 
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Orçamento dos brasileiros para compras está 21% maior do que em 2021, aponta 

pesquisa 

Mercado | 29/11/2022 – 11h29min 

 

O brasileiro pode até não ter gastado tanto na Black Friday – já que as atenções 

estavam voltadas para a Copa do Mundo –, mas ainda deve ir às compras neste fim de ano. 

Um levantamento feito pelo Institute for Business Value (IBV) da IBM mostra que o orçamento 

voltado para as compras aumentou 21% em 2022, em comparação com o ano passado, 

enquanto a média global subiu 8%, de acordo com a previsão econômica da Bain. Ao todo, o 

IBV entrevistou mais de 12 mil adultos em nove países, incluindo o Brasil. Por aqui, cerca de 

40% dos consumidores começaram a busca pelos presentes de Natal ainda em outubro, o 

dobro do percentual registrado no mesmo período de 2021. Essa tendência de consumo mais 

disperso ao longo dos meses já era esperada pelos varejistas, que entendiam que os jogos do 

Mundial poderiam ter impacto no comércio, em especial, na estreia da seleção canarinho (que 

coincidiu com o dia da Black Friday). Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Consumidores antecipam compras, e varejistas têm Black Friday ‘morna’; veja números 

Mercado | 28/11/2022 – 16h25min 
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As varejistas acertaram em parte na estratégia de antecipar as promoções e fazer uma 

“Black Friday prolongada” durante o mês de novembro, pois as vendas na sexta-feira (25) 

foram de “mornas” a ruins, indicam diferentes levantamentos divulgados entre sábado (26) e 

segunda-feira (28). Ainda que analistas tenham destacado a dificuldade de comparar dados 

com anos anteriores, porque neste ano a data caiu no meio da Copa do Mundo (e no dia 

seguinte à estreia da Seleção Brasileira no torneio), as ações das varejistas brasileiras estão 

entre as maiores quedas da bolsa na segunda. Por volta das 15h, as ações de Americanas 

(AMER3) despencam 9,41% — a maior queda do Ibovespa, que tem leve alta de 0,06%. Os 

papéis da Via (VIIA3), dona das marcas Casas Bahia e Ponto, recuam 5,36% e são a terceira 

maior queda do índice. Já a Magazine Luiza (MGLU3) cai 2,34%. O InfoMoney tem mostrado, 

desde outubro, que as empresas estavam se preparando para a data levando 100% em 

consideração o “efeito Copa” — antecipando parte das promoções, mas ao mesmo tempo 

tentando se aproveitar do maior torneio de futebol do planeta. O receio era que a Black Friday, 

que é uma das mais importantes do ano para o varejo nacional, fosse ofuscada pela Copa do 

Mundo. Fonte: InfoMoney 
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Senacon participa de campanha global com Inmetro pela segurança de produtos on-line 

Poder Executivo | 28/11/2022 – 07h 

 

Com a proximidade das festas de fim de ano, a Secretaria Nacional do Consumidor 

(Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), participa, em parceria com o 

Inmetro, de uma ação global pela segurança de produtos on-line. A campanha “Segurança em 

primeiro lugar” é coordenada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) e conta com 21 países. Ela se baseia em uma análise realizada em 2021, 

nos países envolvidos, incluindo o Brasil, que identificou venda de produtos irregulares e não 

adequados no ambiente on-line, sobretudo em marketplaces. Com a proximidade do Natal e, 

consequentemente do consumo, a ação visa orientar os consumidores para que possam fazer 

escolhas assertivas no momento de suas compras e também para que saibam como proceder, 

caso aconteça de comprar algum produto considerado inseguro. O resultado da varredura no 

Brasil acendeu um sinal de alerta: brinquedos banidos por oferecer riscos ainda sendo 

comercializados. De 2017 a 2019, brinquedos e jogos estavam entre os três principais grupos 

de produtos recolhidos em todo o mundo. Fonte: ASCOM MJSP 
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Em dois anos, programa Brasil Mais já atendeu 117 mil empresas em todo o país 

Poder Executivo | 29/11/2022 – 13h25min 

 

Brasil Mais ajuda os micro e pequenos negócios a aumentar produtividade, reduzir 

custos e a realizar sua transformação digital. O Sebrae já realizou 112 mil atendimentos na 

modalidade Produtividade e está atendendo outras três mil empresas na modalidade 

Transformação Digital. Os negócios atendidos tiveram aumento médio de 22% na 

produtividade e 8% no faturamento. O presidente da instituição, Carlos Melles, celebra esse 

marco de atendimentos, destacando a importância dos mais de mil agentes locais de inovação, 

que trabalham diretamente na gestão dos pequenos negócios atendidos pelo Brasil Mais. “O 

aumento de produtividade e faturamento das empresas participantes reforça, para nós, o 

estímulo à inovação como uma prioridade do Sebrae”, afirma Melles. Para melhorar a 

produtividade nas indústrias, o Brasil Mais conta com a execução do Senai.  Desde o início da 

implementação do programa, forram envolvidos mais de 640 especialistas-consultores do 
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Senai em todas as regiões do país. De 2019 a 2022, foram realizados 1.776 mil atendimentos. 

Destes, as empresas participantes atingiram resultados de 68% de aumento de produtividade, 

68,9% em redução de movimentação e 31% em redução de perdas materiais. Fonte: ASCOM ME 
Leia mais 
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Atuação da PGFN junto ao Supremo evita perda de R$ 472 bilhões 

Poder Executivo | 29/11/2022 – 12h43min 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) definiu, por maioria, em plenário virtual encerrado 

no sábado (26), os contornos constitucionais da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e à 

Cofins, e validou regras previstas em duas leis que tratam de aproveitamento de crédito e da 

não cumulatividade do PIS/Cofins. A decisão evitou um impacto orçamentário de 

aproximadamente R$ 472 bilhões para a União, além de uma perda de arrecadação de R$ 100 

bilhões anuais. “Essa foi uma importante decisão do STF sobre os contornos constitucionais da 

contribuição ao PIS/Cofins”, afirmou o coordenador-geral da Atuação Judicial da Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN) perante o STF, Paulo Mendes de Oliveira. Ele destacou a 

atuação conjunta e coordenada dos servidores do órgão. A PGFN defendeu não haver 

qualquer inconstitucionalidade na regulamentação feita pelo legislador da não-cumulatividade 

das contribuições ao PIS e à Cofins. E, ainda, que a base econômica sobre a qual incidem o 

PIS e a Cofins, que é a receita e o faturamento, não autoriza a simples aplicação da noção de 

não-cumulatividade tal qual prevista para alguns impostos incidentes em cadeia. Fonte: ASCOM ME 
Leia mais 
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CAE aprova criação da Frente Parlamentar de Apoio ao Microcrédito 

Poder Legislativo | 29/11/2022 – 12h36min 

 

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou na terça-feira (29) o Projeto de 

Resolução do Senado (PRS) 23/2022, que institui, no Congresso Nacional, a Frente 

Parlamentar de Apoio ao Microcrédito e às Microfinanças. O PRS, do senador Esperidião Amin 

(PP-SC), recebeu parecer favorável do relator, senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO). Agora, 

segue para a Comissão Diretora do Senado Federal (CDIR). Entre os objetivos da Frente, está 

o de realizar encontros, seminários, congressos, reuniões, intercâmbios e outros eventos que 

visem a disseminar experiências e informações referentes à utilização de crédito em 

empreendimentos de micro e pequeno portes e seus impactos socioeconômicos, como a 

geração de emprego e renda. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 
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Confiança de serviços tem pior queda em 18 meses e acende alerta para PIB, diz FGV 

Mercado | 29/11/2022 – 11h58min 

 

A confiança do empresariado de serviços teve em novembro a pior queda em 18 

meses, na leitura da Fundação Getulio Vargas (FGV), e acende sinal de alerta para evolução 

do Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre de 2022, visto que o setor representa mais 

de 70% da economia. A análise partiu de Rodolpho Tobler, economista da FGV, ao falar sobre 

o Índice de Confiança de Serviços (ICS) de novembro da fundação. O ICS caiu 5,4 pontos ante 

outubro, para 93,7 pontos. O recuo, o segundo consecutivo e que conduziu o patamar do 

indicador à mais baixa pontuação desde março (92,2 pontos), foi o pior desde março de 2021 (-

5,6 pontos), informou ele. O mau humor do setor foi "disseminado" esse mês, e sinaliza que o 

movimento de "demanda reprimida" que impulsionou o setor de serviços ao longo de 2022 

perde força e pode estar chegando ao fim. Ao falar sobre o resultado do indicador de 

novembro, o especialista pontuou que houve recuos tanto nas avaliações sobre momento 
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presente quanto nas respostas sobre o futuro. Houve quedas nos dois sub-indicadores 

componentes do ICS: o Índice de Situação Atual (ISA) caiu 3,1 pontos em novembro ante 

outubro, para 96,9 pontos; e o Índice de Expectativas (IE) recuou 7,5 pontos, para 90,7 pontos. 
Fonte: Valor Econômico 
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Ritmo da atividade econômica no 3º tri variou conforme região do país, apura BC 

Poder Executivo | 29/11/2022 – 11h34min 

 

Indicadores recentes da atividade econômica brasileira mostram continuidade do 

crescimento no terceiro trimestre deste ano, "embora com desaceleração e mesmo retração em 

algumas regiões". A avaliação consta do Boletim Regional do Banco Central (BC), divulgado na 

terça-feira. Entre as cinco regiões do Brasil, o Nordeste e o Centro-Oeste apresentaram queda 

da atividade econômica no terceiro trimestre deste ano, de 2,1% e 0,7% respectivamente. O 

desempenho do Nordeste foi puxado por queda na indústria de transformação e no comércio, 

"ainda que, em geral, os serviços tenham se expandido". Na região, segundo o documento, "a 

ocupação segue melhorando tanto no mercado de trabalho formal quanto no informal, com 

recuperação gradual dos rendimentos". Fonte: Valor Econômico 
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Comissão rejeita criação linhas de crédito para microempresas com juro zero 

Poder Legislativo | 29/11/2022 – 11h31min 

 

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

Câmara dos Deputados rejeitou projeto de lei (PL 2064/21) que determina às instituições 

financeiras públicas federais a criarão linhas de crédito para microempresas e empresas de 

pequeno porte com juro zero, carência e 120 meses para pagamento. Pelo proposta, do 

deputado Marcon (PT-RS) e outros parlamentares, as linhas serão equivalentes a pelo menos 

5% das operações mensais de crédito do banco, e as empresas terão 36 meses de carência, 

além de descontos no pagamento das prestações em dia. O desconto seria de 20% ou 30%, 

dependendo do porte. Fonte: Agência Brasil 
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Caged: Brasil gera 159 mil empregos formais em outubro 

Poder Executivo | 29/11/2022 – 11h17min 

 

O Brasil criou 159.454 postos de trabalho em outubro, resultado de 1.789.462 

admissões e de 1.630.008 desligamentos de empregos com carteira assinada. No acumulado 

deste ano, o saldo é de 2.320.252 novos trabalhadores no mercado formal. Os dados são do 

Ministério do Trabalho e Previdência, que divulgou na terça-feira (29) as Estatísticas Mensais 

do Emprego Formal, o Novo Caged. O estoque de empregos formais no país, que é a 

quantidade total de vínculos celetistas ativos, chegou a 42.998.607 em outubro, o que 

representa um aumento de 0,37% em relação ao mês anterior. Para o ministro do Trabalho e 

Previdência, José Carlos Oliveira, o resultado “dá a possibilidade de sonhar” com o fechamento 

do ano com mais de 2,5 milhões de empregos gerados. “É uma felicidade, mais uma vez 

verificamos que a nossa economia está no rumo certo. Nós, o Ministério do Trabalho e 

Previdência, agradecemos a todos os empresários e empreendedores que acreditam e que 

investem no mercado brasileiro. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 
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MEC lança oficialmente a Rede de Inovação para Educação Híbrida em todo o país 

Poder Executivo | 29/11/2022 – 10h54min 

 

O Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Básica (SEB), 

deu um importante passo ao lançar, na tarde da sexta-feira (25), a Rede de Inovação para a 

Educação Híbrida. Prevista na Portaria do MEC nº 865, de 8 de novembro de 2022, a rede tem 

a finalidade de “promover a implementação de estratégias de educação híbrida por todos os 

entes federativos do país, bem como de contribuir para a implementação do Novo Ensino 

Médio de forma equitativa e efetiva”. O lançamento foi realizado no auditório do MEC, em 

Brasília, com transmissão ao vivo pelo canal do MEC no YouTube e contou com a participação 

da secretária-executiva adjunta do MEC, Sylvia Gouveia; do secretário da SEB, Mauro Rabelo; 

das conselheiras da Câmara da Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (CNE), 

Amábile Pacios e Suely Menezes; e do reitor da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), 

Amauri Barros. “Hoje podemos considerar uma virada de chave na transformação de 

paradigma no ensino médio, com a Rede para Educação Híbrida. Temos a convicção de que 

essa entrega fará diferença na vida dos jovens brasileiros. A experiência de outros países com 

esse modelo nos mostra que estamos no caminho certo”, comemorou o secretário Rabelo. Fonte: 

ASCOM MEC 
Leia mais 
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Governo faz lobby no STF para barrar a revisão da vida toda 

Poder Executivo | 28/11/2022 – 19h27min 

 

O governo vive reclamando dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), mas na 

hora de pedir uma forcinha num instante esquece as desavenças. Embora o presidente Jair 

Bolsonaro ande sumido, em compensação o seu principal ministro, Paulo Guedes, tem 

ocupado os bastidores do Supremo. Curiosamente, logo após a corte marcar o segundo 

julgamento da revisão da vida toda. Em uma semana, são duas reuniões marcadas na agenda 

de Cármen Lúcia, a relatora do caso (Tema 1.102). Uma foi marcada minutos antes do 

julgamento da quarta passada, que não ocorreu e foi adiado para o próximo dia 30. 

Novamente, Guedes reservou outra reunião na terça (28) com Cármen Lúcia antes da nova 

pauta. Guedes vai acompanhado do ministro Bruno Bianco da AGU (Advocacia-Geral da 

União), instituição que defende o INSS. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 
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Indicados por Bolsonaro como ministros do Supremo, André Mendonça e Nunes 

Marques deverão ter posturas distintas no governo Lula 

Poder Judiciário | 28/11/2022 

 

Dois únicos indicados ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo presidente Jair 

Bolsonaro, os ministros Nunes Marques e André Mendonça deverão assumir posturas distintas 

a partir de 2023, quando Luiz Inácio Lula da Silva voltará ao Palácio do Planalto. A expectativa 

dentro e fora da Corte é que o primeiro se abra para um diálogo mais fluído com o futuro 

governo, enquanto Mendonça tende a manter uma posição mais distanciada, semelhante à que 

adota hoje. Ambos já foram procurados por integrantes da transição. André Mendonça 

conversou com o advogado criminalista Pierpaolo Bottini, com quem tem proximidade. Bottini 

participou do governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Nunes Marques, por sua vez, falou 

com o senador eleito Flávio Dino, um dos principais nomes da equipe de transição e cotado 

para o Ministério da Justiça. Mendonça e Nunes Marques têm pela frente, respectivamente, 26 

e 25 anos de Supremo, o que torna inviável qualquer tentativa de estreitamento de diálogo sem 

https://www.lex.com.br/portaria-mec-no-865-de-8-de-novembro-de-2022/#:~:text=DAS%20DISPOSI%C3%87%C3%95ES%20GERAIS-,Art.,de%20forma%20equitativa%20e%20efetiva.
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-lanca-oficialmente-a-rede-de-inovacao-para-educacao-hibrida-em-todo-o-pais
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-lanca-oficialmente-a-rede-de-inovacao-para-educacao-hibrida-em-todo-o-pais
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/romulo-saraiva/2022/11/governo-faz-lobby-no-stf-para-barrar-a-revisao-da-vida-toda.shtml
file:///C:/Users/rayssa.matos/Desktop/Foco%20-%20Rayssa/Notas%20Informativas/NOTA%20INFORMATIVA%20Nº%20xxx%20-%20MODELOO.docx%23Indíce


 
 
 
que estejam presentes – o novo governo busca iniciar os trabalhos num ambiente harmônico 

com os demais Poderes. Fonte: O Sul 
Leia mais 
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Governo central tem superávit primário de R$ 30,8 bi em outubro 

Poder Executivo | 29/11/2022 – 14h57min 

 

O governo central registrou superávit primário de R$ 30,8 bilhões em outubro, o 

terceiro maior para o mês em termos reais em toda a série histórica iniciada em 1997, 

conforme divulgado nesta terça-feira pelo Tesouro Nacional. Já o superávit acumulado em 12 

meses ficou em R$ 85,7 bilhões, o equivalente a 1,02% do Produto Interno Bruto (PIB). Os 

dados levam em conta Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central (BC) e excluem 

despesas com a dívida pública. Em outubro de 2021, as contas ficaram positivas em R$ 28,483 

bilhões. No ano passado, por sua vez, o déficit foi R$ 35 bilhões (0,4% do PIB). O resultado de 

outubro deste ano foi formado por superávit de R$ 46,781 bilhões do Tesouro, déficit de R$ 

15,949 bilhões da Previdência Social e déficit de R$ 31 milhões do BC. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Relator do Orçamento de 2023 indica recursos para atender emendas parlamentares 

Poder Legislativo | 29/11/2022 – 12h30min 

 

O relator do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro (MDB-PI), entregou seu 

parecer preliminar sobre o projeto orçamentário (PLN 32/22) com uma reserva de R$ 1,5 bilhão 

para atendimento de emendas parlamentares não impositivas. O relatório preliminar deve ser 

votado na quarta-feira (30) na Comissão Mista de Orçamento. A reserva foi obtida por meio de 

um cancelamento linear de despesas discricionárias de 1,3% do total previsto no projeto. 

Despesas discricionárias são aquelas de custeio e investimentos. O relator propôs que fossem 

atingidas as que tivessem valor superior a R$ 1 milhão suportadas por recursos não vinculados 

a gastos específicos. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 
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Lula convida União Brasil a fazer parte da base do futuro governo 

Poder Executivo | 29/11/2022 – 14h09min 

 

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), convidou na manhã de terça-feira o 

União Brasil para fazer parte da base do futuro governo. O petista se reuniu com os líderes do 

partido na Câmara e no Senado, Elmar Nascimento (BA) e Davi Alcolumbre (AP), no hotel em 

que ele está hospedado, na região central de Brasília. Os parlamentares ouviram a proposta, 

mas não bateram martelo sobre a adesão. Segundo O GLOBO apurou, Lula fará uma série de 

conversas com outros líderes partidários e, só então, retomará essa conversa. Na reunião, 

"questões objetivas" teriam ficado de fora. Ou seja, não houve menção a espaço e participação 

do União Brasil no governo. Fonte: O Globo 
Leia mais 
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Lula se reúne com lideranças do PSD para afinar PEC do estouro 

Poder Executivo | 29/11/2022 – 13h45min 
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O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se reúne, na terça-feira (29), com 

senadores do PSD para discutir a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do estouro. O 

encontro ocorrerá no hotel em que o presidente eleito está hospedado, em Brasília, e faz parte 

da agenda de reuniões com foco na proposta. A informação foi confirmada à reportagem pelo 

senador Otto Alencar (PSD-BA), que participará da reunião. Mais cedo, a bancada do PSD 

reuniu todos os integrantes e definiu apoio à PEC. No entanto, ainda há divergências internas 

quanto ao prazo de validade proposto. "Estamos alinhados, mas não com os quatro anos", 

disse Alencar. Ele acredita que, no âmbito das negociações, é possível que se chegue à 

definição de validade por dois anos. Fonte: Correio do Povo 
Leia mais 
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Lopes: Vejo pouca possibilidade de PEC ser menor do que R$ 150 bilhões 

Poder Legislativo | 29/11/2022 – 07h07min 

 

O líder do PT no Senado, Reginaldo Lopes, avaliou na segunda-feira, 28, que há 

“pouca possibilidade” de o valor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição 

ficar abaixo dos R$ 150 bilhões. Como mostrou o Broadcast Político, o texto da proposta foi 

protocolado na segunda-feira (28) no Senado e abre espaço de R$ 198 bilhões (sendo R$ 175 

bilhões para o Bolsa Família, incluindo benefício extra de R$ 150 por criança) para o presidente 

eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) gastar no próximo ano além do teto de gastos. 

Parlamentares no Congresso pressionam, no entanto, pela redução do valor. “Eu acho que (o 

valor da PEC) tem que ser o valor do Bolsa Família. O orçamento precisa ser corrigido, então, 

o governo precisa do espaço do valor do Bolsa Família porque, ao recompor saúde, educação, 

programas de enfrentamento e combate à fome, ele precisa desse espaço orçamentário que 

vai ser criado a partir da aprovação da PEC do Bolsa Família. Vejo pouca possibilidade de ser 

menor de R$ 150, R$ 160 bilhões”, explicou o senador em entrevista à imprensa.. Fonte: InfoMoney 
Leia mais 
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Governadores aliados de Bolsonaro já buscam diálogo com Lula 

Poder Executivo | 29/11/2022 – 05h 

 

Governadores aliados de Jair Bolsonaro já começaram a se aproximar do futuro 

governo. Enquanto o presidente não reconhece oficialmente a derrota nas urnas, aqueles que 

o apoiaram na campanha tratam o resultado da eleição como fato consumado. As dificuldades 

para equilibrar as contas públicas fazem chefes do Executivo nos Estados recorrerem ao 

presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva em busca de acordos. Pragmáticos, eles também se 

posicionam contra manifestações que defendam intervenção militar. Sob o argumento de que a 

relação com o Palácio do Planalto precisa ser mantida e passa pelas bancadas federais, 

governadores não escondem a preocupação com a redução do ICMS sobre os combustíveis, 

iniciativa que foi tomada por Bolsonaro durante o período eleitoral e atingiu o caixa dos 

Estados. Agora, eles vão pedir ajuda a Lula. O assunto é tratado como prioritário e 

emergencial. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 
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PSDB encolhe e tende a apostar em Leite para eleições de 2026 

Poder Legislativo | 29/11/2022 – 05h 

 

Um dos principais partidos para a redemocratização do país, o PSDB saiu menor das 

eleições deste ano e tem pela frente o desafio de se reinventar depois de desidratar no 

Congresso Nacional e perder o comando de São Paulo pela primeira vez em quase 30 anos. 
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Mas a eleição de três governadores pode dar um fôlego para a renovação e os nomes de 

Raquel Lyra (PE) e Eduardo Leite (RS) despontam nas bolsas de aposta para comandar esse 

processo. Outrora principal adversário do Partido dos Trabalhadores, com quem rivalizou em 

todas as eleições presidenciais entre 1994 e 2014, o PSDB perdeu representatividade e não 

lançou candidato à Presidência da República pela primeira vez desde a sua fundação. O efeito, 

avaliam integrantes da legenda, foi a redução das bancadas na Câmara e no Senado e o 

fracasso eleitoral de Rodrigo Garcia em São Paulo, que nem sequer conseguiu disputar o 2º 

turno em um tradicional reduto tucano. O partido comanda o Palácio dos Bandeirantes de 

forma consecutiva desde 1995, com seis governadores diferentes no período. Como em outros 

Estados, a disputa paulista reproduziu a polarização nacional e Tarcísio de Freitas 

(Republicanos), candidato do presidente Jair Bolsonaro (PL), foi o escolhido para rivalizar com 

Fernando Haddad (PT), candidato lulista. Na Assembleia Legislativa, o PL e o PT conquistaram 

as maiores bancadas, em configuração similar à da Câmara dos Deputados, onde o PSDB 

elegeu apenas 13 dos 18 parlamentares da federação com o Cidadania. Fonte: Valor Econômico  
Leia mais 
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Arthur Lira deixa para 2023 escolha de ministro do TCU 

Poder Legislativo | 28/11/2022 – 16h42min 

 

Depois de algumas idas e vindas, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), decidiu 

deixar para o próximo ano a eleição para ministro do TCU (Tribunal de Contas da União). 

Segundo interlocutores, Lira preferiu evitar que os 219 deputados que não conseguiram se 

reeleger pudessem tumultuar e atrapalhar as chances de Jhonatan de Jesus (Republicanos-

RR), a quem apoia. Sem nada a perder, esses parlamentares poderiam se lançar candidatos e 

acabar pulverizando os votos. A tática evita também que Fábio Ramalho (MDB-MG), outro não 

reeleito e que já vinha correndo por fora, consiga atrair esses votos. Além disso, deixando para 

a próxima legislatura, a cadeira pode entrar no bojo das negociações para a reeleição de Lira 

como presidente da Câmara. Com um grupo bastante amplo de aliados, que deve incluir até o 

PT, ele precisará fazer concessões e acomodações. O cargo no TCU, que é vitalício, poderia 

entrar na oferta. Fonte: Folha de S. Paulo 
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Paim apresenta proposta para assegurar renda básica de cidadania 

Poder Legislativo | 29/11/2022 

 

A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 29/22, de autoria do senador Paulo Paim 

(PT-RS), insere na Constituição, os artigos 203-A, e 121, no Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, para assegurar a renda básica de cidadania. A PEC institui a 

renda básica de cidadania no Brasil. A renda será acrescida à renda familiar, em valor 

suficiente para atender às despesas mínimas de cada pessoa com alimentação, educação e 

saúde. A proposta adiciona que essa renda será implementada gradualmente, a partir de 2023, 

respeitando as possibilidades orçamentárias. O valor mínimo será de R$ 600 mensais por 

unidade familiar e será aumentado, anualmente, de 2024 a 2026. A PEC também tira o 

benefício da meta de resultado primário, que é o Teto de Gastos — sustentado pela EC 

(Emenda à Constituição) 95/16. A proposta aguarda despacho da mesa do Senado Federal. Na 

Casa, a tramitação de PEC começa pela CCJ, onde é aprovada a admissibilidade e o mérito. 

Em seguida, vai ao plenário, onde deve ser aprovada, em 2 turnos, por 3/5 dos senadores ou 

49 votos. Fonte: DIAP 
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TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Na abertura da 19ª SNCT, ministro do MCTI destaca papel da ciência e educação para o 

futuro do país 

Poder Executivo | 29/11/2022 – 13h59min 

 

Educação, ciência e tecnologia é que constroem o futuro de um país, afirmou o ministro 

da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim, na cerimônia de abertura da 19ª Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), na terça-feira (29), no Pavilhão de Exposições do 

Parque da Cidade, em Brasília (DF). “Aqui nesta feira a gente mostra como temos um papel 

transformador nesse tripé básico de construção de futuro e de prontidão para resolver as reais 

necessidades do país”, disse o ministro. Na solenidade, o ministro do MCTI fez um 

agradecimento às diversas instituições parceiras do evento, como ministérios, Governo do 

Distrito Federal (GDF) e instituições de pesquisa que estão presentes nos mais de 100 

estandes da feira. “A ciência e tecnologia são transversais e estão em qualquer tipo de 

atividade. Isso precisa ser percebido pela sociedade e um evento como esse é a 

oportunidade”, reforçou. Paulo Alvim ressaltou a diversidade de instituições, atividades e 

atrações presentes na SNCT deste ano. Fonte: ASCOM MCTI 
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Google terá alertas de inundações em parceria com Serviço Geológico 

Poder Executivo | 29/11/2022 – 06h08min 

 

Uma parceria entre o Google e o Serviço Geológico do Brasil (SGB), anunciada em 

Florianópolis (SC), vai possibilitar a emissão de alertas de inundações ribeirinhas no país. O 

indicador combina dados como os níveis de água dos rios, indicadores meteorológicos e 

imagens de satélite. Moradores de mais de 60 localidades terão disponíveis informações em 

tempo real. Nos próximos meses, a cobertura de alertas e previsão deverá ser expandida para 

outras regiões. Ao navegar pelo Google Maps, realizar pesquisas na busca ou acessar a nova 

plataforma de enchentes FloodHub, os usuários receberão alertas e previsões sobre as 

condições dos rios. Não fazem parte desse sistema as cheias rápidas, que ocorrem em 

cidades nas cabeceiras ou com as chuvas em grandes centros urbanos. São disponibilizadas 

informações de cheias graduais, sobre as quais é possível enviar dados, por exemplo, de 

quanto a água deve subir em determinado período, permitindo deslocamentos. Relatório da 

Organização das Nações Unidos mostra que os brasileiros estão entre os mais expostos aos 

riscos de inundações ribeirinhas no mundo. Entre 2000 e 2019, mais de 70 milhões de pessoas 

foram afetadas por enchentes no país. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 
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Zero rating para serviços digitais do governo não avançou, mas é muito desejável 

Poder Executivo | 29/11/2022 

 

A aplicação do zero rating- ou seja o acesso aos serviços digitais do governo sem a 

cobrança no pacote de dados do usuário como acontece, hoje, com as redes sociais - é uma 

ação bastante desejável e deveria ser enfrentada, afirmou o secretário de Governo Digital, 

Fernando Mitkiwicz, ao participar do 5x5 Tec Summit Governo, na terça-feira, 29 de novembro. 

O executivo foi provocado pelo presidente da Anatel, Carlos Baigorri, também participante do 

evento. "Nós não conseguimos vencer o zero rating para serviços digitais, mas é desejável. 

Houve conversas com o Ministério das Comunicações e com a Anatel, mas não avançou. Mas 

acho que seria bem desejável que fosse enfrentado", afirmou o secretário de governo digital. O 

presidente da Anatel, Carlos Baigorri, observou que o cidadão que quer fazer uma reclamação 
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do serviço na agência reguladora e usar o 0800, ele não paga a ligação. "Esse custo é pago 

pela Anatel", observou. Mas se a reclamação for feita pelo aplicativo móvel, o custo do acesso 

será descontado do pacote de dados. "Seria muito bom se os serviços do governo pudessem 

ter zero rating e não ser cobrado no pacote de dados do usuário. Essa é uma negociação que 

precisa ser retomada", adicionou Carlos Baigorri. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 
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Empresas de varejo e e-commerce estão entre as mais visadas por cibercriminosos 

Mercado | 28/11/2022  

 

Os criminosos virtuais estão sempre em busca de mercados que possam apresentar 

vulnerabilidades para ciberataques de diversos tipos. O comércio, seja na forma de varejo ou 

mesmo no e-commerce, que segundo dados da Retail X (Reino Unido), já movimentou no 

primeiro semestre de 2022 mais de 81 bilhões de dólares, são alvos constantes de vários tipos 

de ameaças virtuais que podem causar grandes danos a essas empresas e aos consumidores.  

Em relatório publicado pela Apura Cyber Intelligence, empresa de especializada em segurança 

cibernética e apuração de ameaças, entre as táticas mais usadas por cibercriminosos no e-

commerce é o phishing, que visa enganar os usuários para literalmente "pescar" e coletar 

informações pessoais e dados bancários. Em 2021, esse tipo de ataque cresceu cerca de 

295%, muitas vezes através de falsos sites e anúncios de produtos vendidos na internet. Fonte: TI 

Inside 
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Mais da metade dos brasileiros não fica pelo menos uma hora sem mexer no celular 

Mercado | 28/11/2022  

 

Segundo o levantamento da Hibou, realizado em novembro deste ano, 56% dos 

brasileiros não ficam longe do smartphone por mais de 1 hora. No entanto, o percentual já foi 

mais expressivo. Em 2020, 79% não passava pelo menos 60 minutos sem mexer no celular. A 

pesquisa também aponta que 54% dos brasileiros usam seus smartphones em todos os 

períodos do dia. No recorte por horário, a noite é o período no qual mais pessoas acessam os 

dispositivos (33%), seguida por manhãs (6%) e tardes (6%). Apenas 1% usa o celular de 

madrugada. A sondagem ainda identificou que 72% das pessoas continuam com os mesmos 

aparelhos que tinham em 2020, sendo que 5% estão com os mesmos modelos há mais de 

cinco anos. Entre as marcas, a Samsung lidera (43%), seguida por Apple (20%), Motorola 

(17%), Xiaomi (9,8%) e LG (6,5%). Fonte: TeleSíntese 
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