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DESTAQUES 

 

Comissão de juristas aprova texto com regras para inteligência artificial 

Poder Legislativo | 01/12/2022 – 13h08min 

 

A comissão temporária de juristas que está encarregada de apresentar um anteprojeto 

para regular a inteligência artificial no Brasil entregará seu relatório final ao presidente do 

Senado, Rodrigo Pacheco, na próxima terça-feira (6). Na quinta-feira (1º), o colegiado aprovou 

o texto final que servirá para subsidiar a análise de vários projetos de lei relativos ao tema (PL 

5.051/2019, PL 21/2020 e PL 872/2021). Após a apresentação do relatório, o ministro do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) Ricardo Villas Bôas Cueva, presidente da comissão 

temporária, informou que o documento ainda depende de alguns ajustes técnicos e, por isso, 

será divulgado apenas na terça-feira. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Secretaria de Governo Digital lança Guia do Gestor de TI do SISP 

Poder Executivo | 01/12/2022 – 12h59min 

 

Já está disponível para acesso o Guia do Gestor do Sistema de Administração dos 

Recursos de Tecnologia da Informação (Sisp). A página, criada pela Secretaria de Governo 

Digital do Ministério da Economia (SGD/ME), reúne em um só lugar informações e normativos 

que orientam a atuação dos profissionais de TIC no governo federal. O objetivo é facilitar e 

simplificar a rotina de trabalho por meio de conteúdos específicos e legislação atualizada sobre 

a área. A página reúne nove áreas temáticas. São elas: Detalhes o próprio SISP; Plano Diretor 

de TIC (PDTIC); Contratações de bens e serviços; Talentos do SISP, Plano de Transformação 

Digital; Capacitação; Privacidade e Segurança, Plano de Dados Abertos; e Central de 

Qualidade. As informações são detalhadas em linguagem simples e objetiva para facilitar a 

consulta no dia a dia. “O Guia vem consolidar uma série de boas práticas sobre a gestão de 

TICs num local de referência para que o gestor de tecnologia da informação dos órgãos do 

SISP obtenha orientação precisa, atualizada e validada pela Secretaria", explica o secretário de 

Governo Digital, Fernando Coelho Mitkiewicz. Fonte: ASCOM Governo Federal 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Receita Federal lança a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 

Poder Executivo | 01/12/2022 – 13h47min 

 

A Receita Federal lança a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, com o objetivo de 

promover economia de custos com a simplificação e digitalização. O projeto foi desenvolvido 

pela RFB em parceria com instituições como o Serpro, Sebrae, Associação Brasileira das 

Secretarias de Finanças das Capitais (Abrasf), Confederação Nacional de Municípios (CNM), 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/138790
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/138790
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Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia 

(Secex/ME), entre outras. Integram a rede da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica os municípios 

que aderem ao convênio nacional. Atualmente, 15 capitais e muitos municípios já aderiram, o 

que representa 48% do total das notas fiscais de serviços emitidas no país. O evento de 

lançamento ocorrerá na quinta-feira (1º/12), às 15h00, pelo canal da Receita Federal no 

Youtube, com a participação de várias instituições que contribuíram para a criação do serviço. 
Fonte: ASCOM ME 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TRANSIÇÃO DE GOVERNO 

 

PL vai dificultar tramitação de PEC da Transição no Senado 

Poder Legislativo | 01/12/2022 – 5h01min 

 

Líder do governo Jair Bolsonaro no Senado, Carlos Portinho (PL-RJ) já tem uma 

estratégia para anular os esforços do PT para que a PEC da Transição tenha tramitação 

acelerada na Casa. Petistas creem que a PEC pode ser aprovada na semana que vem. Mas 

Portinho diz que, antes da votação, pedirá audiência pública com economistas, com o objetivo 

de entender os impactos fiscais da medida, além de vistas. O percurso alongado foi informado 

a Wellington Dias (PT-PI), que procurou o líder do PL para tentar um acordo de votação. Ouviu 

que o futuro governo se açodou em protocolar a proposta sem negociar antes e que, como o 

tempo é curto, não terá êxito na estratégia de pedir alto (R$ 200 bi) para fechar num meio-

termo (R$ 150 bi). Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Manutenção de 'superministério' de Justiça e Segurança Pública avança na transição; 

Dino é o mais cotado 

Poder Executivo | 01/12/2022 – 4h30min 

 

Promessa de campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a divisão 

do Ministério da Justiça e da Segurança Pública em dois não deve acontecer. Principal nome 

cotado para assumir a pasta, o senador eleito Flávio Dino (PSB-MA) afirmou em entrevista ao 

GLOBO, que a “tese majoritária” dentro da equipe de transição é manter o formato atual. 

Segundo ele, porém, caberá a Lula bater o martelo. — Eu já tenho uma posição conhecida, 

fruto da experiência de juiz, de que a integração é melhor. Se você coloca dois ministros, fica 

mais difícil, torna mais trabalhosa a efetivação de ações — disse o ex-governador do 

Maranhão, que coordena o grupo de Justiça e Segurança Pública na transição de governo. 
Fonte: O Globo 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lira e Lula acertam aprovação de PEC com brecha para liberar emendas em 2022 

Poder Executivo | 01/12/2022 – 4h 

 

A PEC (proposta de emenda à Constituição) da Transição foi um dos principais 

assuntos tratados pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com Arthur Lira (PP-

AL), que comanda a Câmara dos Deputados, na quarta-feira (30). Segundo integrantes da 

cúpula do PT, Lira afirmou ao petista que os deputados vão aprovar o texto que for 

encaminhado pelo Senado, por onde a proposta começará a tramitar. De acordo com petistas, 

está "pacificado" que a PEC garantirá a liberação de recursos para atendimento de emendas 

de relator já em 2022, uma demanda de Lira. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Governo de transição defende revogação de portaria que ampliou poderes da PRF  

Poder Executivo | 30/11/2022 – 23h09min 

 

O grupo da Justiça e Segurança Pública do governo de transição vai sugerir a 

revogação da portaria que ampliou os poderes da PRF (Polícia Rodoviária Federal). A norma 

publicada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública autoriza que agentes atuem fora das 

rodovias federais e participem de operações conjuntas com outras corporações. Fonte: Folha de S. 

Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Haddad: PEC da Transição é para ganhar tempo necessário para a tributária encaminhar 

novo arcabouço 

Poder Executivo | 30/11/2022 – 20h52min 

 

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

Haddad (PT) afirmou na quarta-feira, 30, que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da 

Transição, além de abrir espaço fiscal no Orçamento do ano que vem, é para ganhar tempo 

necessário para aprovar a reforma tributária no Congresso Nacional e, então, encaminhar ao 

Parlamento um novo arcabouço fiscal. “Estamos, justamente, ganhando com a PEC de 

Transição o tempo necessário para abrir discussão com sociedade [sobre âncora fiscal]. 

Temos perspectiva boa de aprovar a reforma tributária ano que vem”, declarou Haddad em 

Brasília. “O ideal é que, com reforma tributária, a gente paralelamente remeta para o 

Congresso um novo arcabouço fiscal, porque aí vai ser coerente com a reforma que terá sido 

feita”, acrescentou. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Consultores estimam impactos da PEC da Transição sobre a dívida pública 

Poder Legislativo | 30/11/2022 – 19h51min 

 

Nota técnica elaborada pela Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados 

(29/2022) sobre a PEC da Transição (PEC 32/22) afirma que a dívida pública poderia passar 

de 79% do PIB em 2022 para 89,8% em quatro anos, caso todo o aumento de gastos permitido 

pela proposta seja suportado pela emissão de títulos públicos. Os técnicos sugerem a 

aprovação conjunta de alguma regra que sinalize para uma trajetória decrescente da dívida. 

“Quanto mais se posterga o ajuste para conter o aumento da dívida, maior o esforço requerido 

para reconduzi-la à trajetória anteriormente desejada”, afirma a nota. A PEC retira do teto de 

gastos despesas de quase R$ 200 bilhões, principalmente com o Auxílio Brasil. O total da 

despesa prevista no Orçamento de 2023 é de R$ 1,8 trilhão. De acordo com os técnicos, uma 

percepção de risco maior aumenta o custo da rolagem da dívida com juros mais elevados. Em 

setembro de 2022, a dívida era de R$ 5,7 trilhões com custo médio de 10,8% ao ano. Para 

2023, o projeto do Orçamento de 2023 (PLN 32/22) estima que cada 1% de aumento na taxa 

de juros básica custará R$ 29,8 bilhões. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Em nota, PSD diz ser favorável à ‘PEC da Transição’ de ‘forma unânime’ 

Poder Legislativo | 30/11/2022 – 19h14min 

 

O bloco PSD/Republicanos no Senado afirmou ser favorável à “PEC da Transição”, que 

viabilizará o cumprimento das promessas de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, “de forma 

unânime”. O anúncio foi feito por meio de nota, assinada pelo líder do PSD na Casa, o senador 

Nelsinho Trad (MS). A bancada do bloco se reuniu com o senador Marcelo Castro (MDB-PI), 

relator-geral do Orçamento e autor da proposta de emenda à Constituição, que explicou 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/11/governo-de-transicao-defende-revogacao-de-portaria-que-ampliou-poderes-da-prf.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/11/governo-de-transicao-defende-revogacao-de-portaria-que-ampliou-poderes-da-prf.shtml
https://www.estadao.com.br/economia/fernando-haddad-pec-da-transicao-novo-arcabouco-fiscal/
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detalhadamente os pontos técnicos do texto. “A partir do momento que todo mundo 

compreendeu isso, o PSD decidiu, com o Bloco formado com o Republicanos, os 13, que nós 

vamos apoiar a PEC da transição”, afirmou o senador Nelsinho Trad em nota. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Transição de governo proíbe divulgação de documentos e relatórios técnicos 

Poder Executivo | 30/11/2022 – 17h02min 

 

A coordenação dos grupos técnicos (GTs) enviou comunicado aos integrantes da 

transição de governo proibindo a divulgação de relatórios e documentos obtidos no âmbito dos 

trabalhos. As minutas dos levantamentos que poderão embasar as políticas do governo eleito 

precisam ser mantidas em sigilo, sob pena de punição. "A divulgação externa de materiais 

ainda em elaboração no âmbito do Gabinete de transição prejudica a consistência e a 

uniformidade dos trabalhos dos Grupos Técnicos - GTs, desafiados pelo exíguo prazo e 

singular complexidade. Além disso, as atividades e os trabalhos dos GTs precisam ser 

validados pela Coordenação dos Grupos Técnicos", diz o comunicado. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula mantém negociações políticas em hotel e se reúne fora da agenda com Lira e 

Pacheco 

Poder Executivo | 30/11/2022 – 16h11min 

 

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu na quarta-feira, 30, pela 

segunda vez com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo 

Pacheco (PSD-MG), para dar continuidade às negociações do novo governo. O petista tem tido 

reuniões com líderes legislativos sobre a construção de uma base de apoio no Congresso que 

garanta a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição. Desta vez, 

os encontros individuais de Lira e Pacheco com Lula ocorreu a portas fechadas, fora da 

agenda oficial, no hotel em que Lula está hospedado, em Brasília. No último dia 9, na primeira 

passagem por Brasília após o resultado das eleições, Lula teve encontros com Lira e Pacheco 

nas respectivas residências oficias da Câmara e do Senado, num movimento de aproximação 

do Palácio do Planalto com o Congresso. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Transição deve propor que Planejamento e Indústria e Comércio saiam da Economia e 

sejam ministérios à parte, diz Barbosa 

Poder Executivo | 30/11/2022 – 14h59min 

 

A equipe de transição deve propor o desmembramento do atual Ministério da Economia 

em três pastas, do Planejamento, da Economia e da Indústria e Comércio Exterior, informou na 

quarta-feira (30) o integrante da transição na área econômica, Nelson Barbosa, ex-ministro da 

Fazenda no governo Dilma Rousseff. "Houve um pedido da coordenação geral da campanha 

para que se estudasse a divisão do ministério da Economia em três: o ministério do 

Planejamento, da Economia e da Indústria e Comércio. Então esses três grupos estão fazendo 

suas propostas e serão enviadas à coordenação de campanha, mas é uma proposta preliminar 

para ser discutida e reformulada", declarou ele. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Transição vê apagão na indústria e quer profissões hightech reconhecidas pelo MEC 

Poder Executivo | 30/11/2022 – 14h55min 
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A equipe de transição da Indústria apresentou para o grupo de Educação uma bomba 

que explodirá nos próximos cinco anos: falta de mão de obra qualificada para tarefas de alta 

complexidade. Coordenados pelo ex-ministro Mauro Borges, os integrantes do grupo 

responsável pelo Desenvolvimento, Indústria e Comércio querem um plano de governo para 

que as novas profissões sejam contempladas na grade curricular do Ministério, forma de 

permitir que a indústria do futuro —chamada de 4.0— tenha mão de obra qualificada. O 

próximo passo será discutir o tema com o núcleo da Educação. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 
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REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

Governo Lula deve enviar nova regra fiscal em 2023 com a reforma tributária, diz Haddad 

Poder Executivo | 30/11/2022 – 20h30min 

 

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad afirmou na quarta-feira (30) que a 

expectativa do novo governo é encaminhar uma proposta para um novo arcabouço fiscal no 

ano que vem, com a aprovação de uma reforma tributária. Cotado para ser o ministro da 

Fazenda do governo Lula, Haddad explicou que não há tempo para essa discussão nesse 

momento, junto com a PEC da Transição, mas que a Proposta de Emenda à Constituição irá 

dar tempo ao novo governo para fazer essa discussão. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Conselho Consultivo da Anatel se reúne na quinta-feira (01) 

Poder Executivo | 01/12/2022 – 09h26min 

 

O Conselho Consultivo da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) se reúne 

na quinta-feira, 1º de dezembro, a partir de 14h, por videoconferência. Haverá transmissão da 

reunião pelo canal da Agência no YouTube. A pauta será a seguinte: Abertura da 210ª Reunião 

do Conselho Consultivo; Alinhamentos e discussões sobre novo Regulamento Geral de Direitos 

do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC); Alinhamentos e discussões sobre 

compartilhamento de uso de postes; Alinhamentos e discussões sobre Regulamento de Uso de 

Espectro de Radiofrequências e nova Consulta Pública 79; Outros assuntos. Órgão de 

participação institucionalizada da sociedade nas atividades e nas decisões da Agência, o 

Conselho Consultivo é integrado por 12 membros, designados por decreto do presidente da 

República. Fonte: ASCOM Anatel 
Leia mais 
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Automação de lojas físicas atrai consumidores digitalizados 

Mercado | 01/12/2022 

 

Os consumidores estão retornando às lojas físicas em números semelhantes ao 

período pré-pandemia. Mais digitalizados, eles utilizam serviços como o Pix, ferramentas de 

autoatendimento e compras pelo celular. É o que indicam os resultados da 15ª Pesquisa Global 

Anual de Consumidores realizada pela Zebra Technologies Corporation, especializada em 

soluções digitais. Embora a inflação tenha afetado a percepção de compras para 90% dos 

consumidores no Brasil, eles estão voltando às lojas para as compras de Natal. No entanto, os 

entrevistados relataram querer sair rapidamente das lojas e estão dispostos a usar a tecnologia 

de autoatendimento para agilizar o processo. De acordo com o estudo, o envolvimento do 

comprador com esses tipos de soluções continua aumentando, com 69% dos consumidores 
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afirmando que já utilizaram ferramentas de autoatendimento e self-checkout. Fonte: Mercado & 

Consumo 
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Receita Federal prorroga prazo para adesão aos Editais de Transação 

Poder Executivo | 01/12/2022 – 15h11min 

 

Foram publicados, em edição extra do Diário Oficial da União do último dia 29 de 

novembro, os termos aditivos com a prorrogação de prazo dos Editais de Transação por 

Adesão nº 1/2022, que trata da transação no contencioso administrativo fiscal de créditos 

tributários considerados irrecuperáveis, e do nº 2/2022, voltado à transação no contencioso 

administrativo fiscal de pequeno valor. Anteriormente, o prazo vencia em 30 de novembro de 

2022. Agora o novo prazo passa a ser 31 de março de 2023. A medida representa uma 

oportunidade para que os contribuintes pessoas físicas e pessoas jurídicas que estejam dentro 

dos critérios de adesão regularizem suas pendências perante a Receita Federal, com a 

possibilidade de uma vantajosa redução de multa e de juros e a chance de pagar o saldo com 

prazos maiores que o parcelamento convencional. Além disso, para as empresas que 

apresentarem requerimento de adesão à transação de débitos tributários considerados 

irrecuperáveis, há a possibilidade de utilização de prejuízo fiscal ou de base de cálculo 

negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) como parte do pagamento. Essa 

iniciativa da Receita Federal, além de permitir a regularização de contribuintes perante a 

Fazenda Pública, também favorece a redução de litígios e, ainda, garante a entrada de 

recursos necessários às políticas públicas, como as relacionadas ao pagamento de benefícios 

sociais – a exemplo do auxílio emergencial –, à saúde, à educação, à segurança pública e ao 

transporte, entre outras. Fonte: ASCOM ME 
Leia mais 
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Economia brasileira cresce 0,4% no terceiro trimestre deste ano 

Poder Executivo | 01/12/2022 – 13h29min 

 

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, que é a soma de todas as riquezas produzidas 

pelo país, cresceu 0,4% na passagem do segundo para o terceiro trimestre deste ano. Com 

esse resultado, o indicador econômico chega ao maior patamar da série histórica, iniciada em 

1996. Na comparação com o trimestre anterior, é a quinta taxa positiva. O PIB totalizou R$ 

2,544 trilhões em valores correntes no terceiro trimestre. Os dados são do Sistema de Contas 

Nacionais Trimestrais, divulgado na quinta-feira (1) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Além de atingir o maior nível da série, o PIB ficou 4,5% acima do patamar 

pré-crise sanitária da Covid-19, registrado no quarto trimestre de 2019. De acordo com o IBGE, 

no terceiro trimestre, a variação positiva foi influenciada pelos resultados dos Serviços e da 

Indústria, enquanto a Agropecuária recuou. Nos Serviços, setor que responde por cerca de 

70% da economia e que cresceu 1,1% no trimestre, os destaques foram Informação e 

comunicação (3,6%), Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados (1,5%) e 

Atividades imobiliárias (1,4%). O único segmento dos serviços que ficou negativo foi o 

Comércio, que variou -0,1% no terceiro trimestre. A Construção, que está entre as atividades 

industriais, avançou 1,1% no período. Fonte: ASCOM Governo Federal 
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Brasil tem potencial para ampliar mercado de crédito, afirma a SPE 

Poder Executivo | 01/12/2022 – 10h43min 
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A publicação World Bank Enterprise Surveys – Brazil (em tradução livre, Pesquisas de 

Empresas do Banco Mundial – Brasil) mostra que 45,2% das empresas brasileiras identificaram 

o acesso ao crédito como a maior restrição para empreender. Já a OCDE Data – Household 

debt (também em tradução livre, Dados da OCDE – Dívidas Domésticas), da Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), citando dados de 2019 aponta que o 

endividamento das famílias brasileiras representa 55% da sua renda disponível, proporção 

inferior ao verificado em muitos países-membros da entidade. Essas são algumas das 

informações de destaque na Nota Informativa – Os benefícios do Novo Marco de Garantias 

para os brasileiros (PL nº 4.188/2021), produzida pela Secretaria de Política Econômica (SPE) 

do Ministério da Economia, e que confirmam, segundo a Pasta, que existe potencial para o 

crescimento do mercado de crédito no Brasil.. Fonte: ASCOM ME 
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Governo Central registra superávit de R$ 30,8 bilhões em outubro 

Poder Executivo | 01/12/2022 – 10h24min 

 

O resultado primário do Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e 

Banco Central) foi superavitário em R$ 30,8 bilhões em outubro de 2022. O número foi melhor 

do que a mediana das expectativas da pesquisa Prisma Fiscal, do Ministério da Economia, que 

indicava superávit primário de R$ 29,3 bilhões. Em outubro do ano passado, o superávit 

primário havia sido de R$ 28,5 bilhões, em termos nominais (sem ajuste pela inflação). Os 

dados fazem parte do Resultado do Tesouro Nacional (RTN) de outubro, divulgado pela 

Secretaria do Tesouro Nacional na terça-feira (29) em entrevista coletiva. “É o terceiro melhor 

resultado primário, para outubro, desde 1997”, destacou o secretário do Tesouro Nacional do 

Ministério da Economia, Paulo Valle. No mês passado, o Tesouro Nacional e o Banco Central 

foram superavitários em R$ 46,8 bilhões, enquanto a Previdência Social (Regime Geral de 

Previdência Social — RGPS) apresentou déficit de R$ 15,9 bilhões. Em termos reais, em 

outubro a receita líquida totalizou um aumento de 2,8% (R$ 4,7 bilhões) e a despesa aumentou 

3,1% (R$ 4,2 bilhões), quando comparadas a outubro de 2021. Já o acumulado entre janeiro e 

outubro 2022 totaliza um superávit primário de R$ 64,4 bilhões para o Governo Central, em 

termos nominais, ante enquanto déficit de R$ 53,0 bilhões no mesmo período de 2021. O 

resultado positivo do acumulado do ano alcançaria R$ 88,3 bilhões, se excluído o encontro de 

contas relativo ao Campo de Marte, explicou Valle. Em 18 de agosto, a União e a Prefeitura de 

São Paulo realizaram acerto contábil relacionado à posse do Campo de Marte. O acordo, no 

valor de R$ 23,9 bilhões, encerrou uma disputa que se arrastava desde o fim da década de 

1950 relacionada à posse do terreno. Fonte: ASCOM ME 
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Serviços é o setor que mais cresceu no 3º trimestre 

Poder Executivo | 01/12/2022 – 09h34min 

 

O setor de serviços se manteve no terceiro trimestre de 2022 como o grande propulsor 

do crescimento da economia brasileira. O IBGE divulgou na quinta-feira (1º) os dados do PIB 

(Produto Interno Bruto) do trimestre encerrado em setembro, que mostrou expansão de 0,4% 

em relação aos três meses anteriores. Com um peso de quase 70% no PIB, os serviços 

cresceram 1,1% no trimestre. A agropecuária recuou 0,9%. O setor responde por 8% do valor 

adicionado ao PIB. A indústria teve crescimento de 0,8%. Nos serviços, se destacam o 

crescimento dos segmentos de informação e comunicação (3,6%), com a alta dos serviços de 

desenvolvimento de software e internet, atividades financeiras, de seguros e relacionados 

(1,5%), imobiliárias (1,4%) e outras atividades (1,4%), que incluem os serviços prestados às 

famílias. Já o comércio (-0,1%) teve variação negativa, o que reflete a realocação do consumo 

das famílias dos bens para os serviços, segundo o IBGE. "As outras atividades de serviços já 
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vêm se recuperando há algum tempo, com a retomada de serviços presenciais que tinham 

demanda represada durante a pandemia", diz a coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, 

Rebeca Palis. Fonte: Folha de S. Paulo 
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Com corte do ICMS, Estados passam a ter déficit primário 

Poder Executivo | 01/12/2022 – 05h 

 

A redução das alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS) sobre combustíveis e outros itens contribuiu, em grande medida, para a piora de R$ 

10,5 bilhões o resultado primário dos governos regionais em outubro, na comparação com o 

mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados pelo Banco Central (BC) quarta-

feira. Os Estados e municípios apresentaram déficit de R$ 3,9 bilhões em outubro, contra 

superávit de R$ 6,6 bilhões no mesmo mês de 2021. “Podemos ver redução de R$ 10,5 bilhões 

de reais no resultado primário dos governos regionais [em relação a outubro de 2021]. Fonte: Valor 

Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Líder do Republicanos diz que não há acordo com PL no Senado 

Poder Legislativo | 01/12/2022 – 15h19min 

 

O senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR) afirmou, na quinta-feira, que há uma 

“tendência” no partido de apoiar a reeleição do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-

RR), no ano que vem. Pacheco deve enfrentar um candidato do PL, sigla do presidente Jair 

Bolsonaro. Mecias, que atualmente é o único integrante do Republicanos, acrescentou ainda 

que não discutiu o tema com a futura bancada, que será reforçada por Damares Alves (DF) e 

Hamilton Mourão (RS) a partir de 2023. “Eu sou muito próximo do Rodrigo Pacheco, gosto 

muito dele. Não há nenhuma conversa dentro do nosso partido ainda, entre mim, Mourão e 

Damares, sobre quem vamos apoiar para presidente do Senado”, disse o senador à Coluna. 

“Há uma tendência, por enquanto, de apoiarmos o Rodrigo à reeleição. Mas essa tendência 

ainda não foi discutida”. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Eleição no Senado deve ter disputa Pacheco X Marinho 

Poder Legislativo | 01/12/2022 – 06h 

 

O senador eleito pelo PL do Rio Grande do Norte, Rogério Marinho, deve lançar sua 

candidatura à presidente do Senado na quarta-feira (7). Ex-ministro do Desenvolvimento 

Regional no governo de Jair Bolsonaro (PL), o futuro congressista terá apoio de todos os 

aliados do atual chefe do Executivo. O adversário de Marinho –e, por ora, o único– será o atual 

presidente da Casa Alta, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O mineiro está apalavrado com 

o PT e apoiadores do futuro governo. Tem como principal cabo eleitoral o ex-presidente do 

Senado Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que planeja retornar ao cargo em 2025. Fonte: Poder 

360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Partido de Bolsonaro acena com o acordo para PT e revezamento na principal comissão 

da Câmara 

Poder Legislativo | 01/12/2022 – 4h30min 
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O PL, sigla do presidente Jair Bolsonaro, e o PT, de Luiz Inácio Lula da Silva, deram 

início à disputa para formar o maior bloco partidário da Câmara dos Deputados, a quem é 

garantida a preferência para ocupar as cadeiras mais importantes da Casa. A legenda do atual 

titular do Palácio do Planalto trabalha para esvaziar as articulações da sigla adversária e, com 

isso, dificultar a governabilidade do futuro chefe do Executivo. Os dois partidos que encabeçam 

a polarização política que divide o país, entretanto, estão do mesmo lado na corrida pela 

presidência da Câmara. Ambos apoiam a reeleição de Arthur Lira (PP-AL). Nesse cenário, um 

grupo de deputados do PL ensaia nos bastidores a disposição de firmar um acordo com o PT, 

o que seria impensável alguns meses atrás. Fonte: O Globo 
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MDB, PSD e União Brasil cobram ministérios para aderir à base de Lula  

Poder Legislativo | 30/11/2022 – 23h02min 

 

O plano do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de formar uma base política 

com MDB, PSD e União Brasil dependerá da negociação de ministérios no novo governo. Logo 

que Lula assumiu a articulação política, líderes desses partidos cortejados pelo petista 

passaram a traçar cenários, já com nomes de possíveis indicados, para o espaço que podem 

ter na Esplanada a partir de janeiro. Aliados de Lula dizem que não há postos suficientes no 

primeiro escalão para o número de pedidos que têm sido feitos. O presidente eleito ainda irá 

montar a nova formação de ministérios com base na governabilidade e não há garantia que 

todos os pleitos dos aliados de centro serão atendidos. Fonte: Folha de S. Paulo 
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Bolsonaro envia ao Congresso projeto que autoriza governo a cancelar emendas do 

orçamento secreto 

Poder Executivo | 30/11/2022 – 22h44min 

 

O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Congresso na quarta-feira (30) um projeto 

de lei para alterar o Orçamento deste ano e permitir que as emendas de relator -- conhecidas 

como orçamento secreto -- e as emendas de comissões sejam canceladas por ato do 

Executivo. Para que tenha eficácia, porém, o texto precisa ser aprovado em sessão conjunta 

do Congresso Nacional. Segundo o governo, a medida seria necessária para viabilizar o 

pagamento de despesas obrigatórias sem desrespeitar o teto de gastos, regra que limita o 

crescimento das despesas da União à inflação do ano anterior. Devido a essa regra, que é 

considerada a principal âncora fiscal do país, a atual equipe econômica vem realizando uma 

série de bloqueios no Orçamento de 2022. No total, já são R$ 15,4 bilhões congelados - desse 

montante, R$ 7,7 bilhões correspondem a emendas de relator. Fonte: G1 Notícias 
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Por aprovação de PEC, Lula se reúne com PSDB e Cidadania 

Poder Legislativo | 30/11/2022 – 20h05min 

 

Os deputados Adolfo Viana (PSDB-BA) e Alex Manente (Cidadania-SP), líderes de 

seus partidos na Câmara, se encontraram na quarta-feira (30) com o presidente eleito Luiz 

Inácio Lula da Silva (PT) em Brasília. O encontro se deu para debater sobre a PEC (Proposta 

de Emenda à Constituição) fura-teto, que propõe retirar R$ 23 bilhões do teto de gastos para 

investimentos, em caso de excesso de arrecadação. O objetivo é acomodar o pagamento do 

Auxílio Brasil de R$ 600 no Orçamento de 2023. A jornalistas, Manente afirmou que a posição 

da Federação do PSDB com o Cidadania irá apoiar o governo Lula, mas que deve se manter 

independente para discordar. Segundo o deputado, a atitude com a próxima gestão será a 
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mesma que tiveram no governo Bolsonaro. Fonte: Poder 360 
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Parlamentares veem brecha para desbloquear R$ 7,7 bi do orçamento secreto por meio 

de PEC da Transição 

Poder Legislativo | 30/11/2022 – 13h22min 

 

Em meio às negociações da PEC da Transição, parlamentares veem a possibilidade de 

incluir na proposta um trecho que, na prática, desbloquearia gastos dentro do Orçamento deste 

ano, inclusive R$ 7,7 bilhões em emendas de relator. Essas emendas são chamadas de 

orçamento secreto devido à falta de transparência em relação aos critérios de distribuição e à 

ausência de fatores técnicos no momento da alocação do dinheiro. Nem sempre é possível 

verificar a real autoria das indicações, ou seja, qual político está beneficiando seu reduto 

eleitoral com obras ou outros tipos de investimento. A manobra, que ainda não foi oficializada 

na proposta, seria feita da seguinte maneira: o texto permitiria antecipar para 2022 

investimentos públicos e abrir uma folga no orçamento. Assim, despesas atualmente 

congeladas seriam desbloqueadas, entre elas os R$ 7,7 bilhões do orçamento secreto. Fonte: G1 

Notícias 
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PT não se opõe a orçamento secreto em votação de comissão no Congresso 

Poder Legislativo | 30/11/2022 – 11h53min 

 

Em votação na Comissão Mista de Orçamento (CMO) na quarta-feira, apenas dois 

deputados — do PSOL e do PSB — foram a favor da extinção das emendas de relator em 

2023, primeiro ano do governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que prometia acabar 

com essa moeda de troca no Congresso. O PT não se manifestou na votação. A proposta para 

acabar com o orçamento secreto foi feita pela deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS). Só 

ela e o deputado Elias Vaz (PSB-GO) registraram voto a favor de acabar com as emendas. Os 

deputados do PT presentes na sessão, Enio Verri (PR), Rui Falcão (SP), Leonardo Monteiro 

(MG), Waldenor Pereira (BA), Nilto Tatto (SP) e Paulo Guedes (MG), não se manifestaram no 

momento da votação. Fonte: O Globo 
Leia mais 
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GOV.BR foi destaque na Reunião Ministerial de Governo Digital da América Latina 

Poder Executivo | 01/12/2022 – 12h02min 

 

O Ministério da Economia marcou presença na 7ª edição da Reunião Ministerial de 

Governo Digital da América Latina e Caribe, realizada junto com a 16ª Reunião Anual da Rede 

Interamericana de Governo Digital – Red Gealc, no início de novembro, em Lima, capital do 

Peru. O evento, que teve como tema principal a “Transformação Digital para a Reativação 

Econômica e Social”, foi organizado com o apoio da Organização dos Estados Americanos 

(OEA) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Na ocasião, o Brasil ganhou 

menção especial no Prêmio de Excelência em Governo Digital e fechou acordo de assinatura 

digital transfronteiriça. O secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

do Ministério da Economia (SEDGG/ME), Leonardo Sultani, participou do painel “Boas práticas 

dos países do Mercosul”, falando sobre as iniciativas brasileiras de transformação digital. O 

evento também contou com a presença do secretário de Governo Digital do Ministério da 

Economia, Fernando Mitkiewicz, que mostrou as ações do Governo Digital no eixo temático 

“Inovação”. Na ocasião, a delegação brasileira foi composta também por representantes do 
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Ministério de Relações Exteriores e do Instituto de Tecnologia da Informação (ITI). Durante sua 

participação, Sultani apresentou o “Brasil Digital, desenvolvido e efetivado por meio do 

GOV.BR, plataforma de relacionamento do Estado com o cidadão. O secretário destacou os 

principais serviços do GOV.BR, suas facilidades e a segurança que proporciona à população 

ao acessar os serviços públicos pela internet. “Os usuários contam com serviços de 

autenticação, gestão de privacidade, acesso a documentos, certificados e assinatura digital, 

dentre outros serviços. Toda essa performance contribuiu para que o Brasil conquistasse, 

neste ano, a segunda posição no ranking mundial de maturidade em Governo Digital”, 

ressaltou. Fonte: ASCOM ME 
Leia mais 
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Uruguai ignora alerta de Brasil e Mercosul e apresenta termo de adesão ao Acordo 

Transpacífico 

Mercado | 01/12/2022 – 09h06min 

 

O Uruguai apresentou na quinta-feira, 1º (noite de quarta-feira no Brasil), o termo de 

adesão ao Acordo Transpacífico, tratado de livre-comércio que agrega países da Ásia, Oceania 

e América, ignorando o alerta de Brasil, Argentina e Paraguai sobre uma possível retaliação ao 

país platino em caso de negociação de termos comerciais fora do Mercosul. A formalização do 

pedido de ingresso no tratado econômico que reúne potências mundiais como Austrália, 

Canadá e Japão foi anunciado pelo presidente Luis Lacalle Pou, que já havia dito na quarta-

feira, 30, que não iria recuar do plano de internacionalização para atender a pressão dos 

vizinhos continentais. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 
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TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

INPI assina acordo de cooperação técnica com a ANPEI 

Poder Executivo | 01/12/2022 – 13h13min 

 

No dia 30 de novembro, o INPI e a Associação Nacional de Pesquisa e 

Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI) assinaram Acordo de Cooperação 

Técnica (ACT), durante a Conferência ANPEI 2022, na cidade de Campinas (SP). Esse acordo 

visa à disseminação da cultura de inovação e o uso qualificado do sistema da propriedade 

industrial por meio de maior inserção do Instituto junto aos associados da ANPEI, com vistas a 

aumentar a participação, a proteção e a comercialização de ativos intangíveis. Fonte: ASCOM INPI 
Leia mais 
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CCT sugere projetos para ampliar internet no campo 

Poder Legislativo | 01/12/2022 – 12h55min 

 

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) aprovou na quinta-feira (1) o relatório do 

senador Jean Paul Prates (PT-RN) sobre a implantação das redes móveis de quinta geração 

(5G) no Brasil — política pública acompanhada neste ano pelo colegiado. O parlamentar 

sugeriu a apresentação de três projetos para estimular o acesso à internet em áreas rurais; 

incentivar o compartilhamento de infraestrutura entre distribuidores de energia elétrica e 

empresas de telecomunicações; e garantir a participação da CCT na sabatina de indicados 

para a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Pela proposta, seriam zeradas as 

taxas de fiscalização destinadas ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel), à 

Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP) e à Contribuição para o 

Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine). O benefício valeria 
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apenas para estações rádio base e repetidoras do Serviço Móvel Pessoal localizadas em áreas 

rurais. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 
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CVM diz que “pode e deve” regular criptoativos de valores mobiliários 

Poder Executivo | 30/11/2022 – 20h05min 

 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou nota na quarta-feira, afirmando que 

“pode e deve ser o órgão responsável pela regulação dos criptoativos que se enquadrem como 

valores mobiliários”. A mensagem vem um dia depois da aprovação no Congresso do marco 

regulatório dos criptoativos. A lei votada na terça-feira trouxe em seu artigo 1º uma redação 

que tira da CVM a responsabilidade de regular quaisquer ativos virtuais ao dizer que “o 

disposto nesta lei não se aplica aos ativos representativos de valores mobiliários sujeitos ao 

regime da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e não altera nenhuma competência da 

Comissão de Valores Mobiliários”. Fonte: Valor Econômico  
Leia mais 
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Cresce desigualdade de gênero no acesso à Internet em 2022, mostra UIT 

Mercado | 01/12/2022 – 00h15min 

 

Segundo dados da União Internacional de Telecomunicações (UIT) divulgados na 

quarta, 30, caiu a disparidade na penetração dos serviços de Internet em zonas rurais em 

relação às áreas urbanas, mas a desigualdade de gênero no acesso à Internet aumentou. A 

entidade diz que houve um crescimento na diferença entre homens e mulheres com acesso à 

Internet de 20 milhões nos últimos três anos. Considerando a população mundial em 2022, 

69% dos homens e 63% das mulheres utilizam a Internet. Essas taxas foram reduzidas na 

proporção, uma vez que o placar da desigualdade foi de 0.90 para 0.92 em três anos. Mas em 

números absolutos, houve o aumento da disparidade. A única região onde há proporção 

praticamente igual é nas Américas, onde ambos os gêneros da pesquisa mostraram 83% de 

penetração no uso de Internet. Na África, o índice é de 45% para os homens, contra 34% entre 

mulheres. Os dados da UIT mostram que, quanto menor a renda, maior a desigualdade. Fonte: 

Teletime 
Leia mais 
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Em parceria com UFSC e IFSP, ministério lança programas de capacitação de 

professores em novas tecnologias 

Poder Executivo | 30/11/2022 – 19h22min 

 

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) lançou, na quarta-feira (30), 

três iniciativas para capacitar professores da educação básica no uso de realidade aumentada, 

robótica e laboratórios remotos e levar essas tecnologias para o ensino nas escolas. São elas 

os programas RAEscolas e LabRemotos, em parceria com a Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), e o projeto LabIFMaker, com o Instituto Federal de São Paulo (SP).Os 

lançamentos foram feitos durante a programação da 19ª Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia (SNCT), em Brasília (DF), com a participação de representantes da Secretaria de 

Articulação e Promoção da Ciência (SEAPC) do MCTI, a deputada Ângela Amim (PP/SC), o 

superintendente de Projetos da Pró-Reitoria de Pesquisa da UFSC, William Gerson Matias, e o 

diretor-executivo da Agência de Inovação do IFSP, Eder Sacconi. Fonte: ASCOM MCTI 
Leia mais 
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Diretores das 27 unidades vinculadas do MCTI participaram de reunião na 19ª SNCT 

Poder Executivo | 30/11/2022 – 16h42min 
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Na tarde de terça-feira (29), diretores (as) das 27 unidades vinculadas do Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), participaram de um encontro com o ministro Paulo 

Alvim, onde foram apresentadas por cada representante das unidades vinculadas as atividades 

que foram e estão sendo desenvolvidos, assim como apresentação de projetos para 

realizações. Segundo o ministro Paulo Alvim, as unidades vinculadas ao MCTI são importantes 

para que seja disseminada a ciência, tecnologia e inovação. “O encontro com diretores e 

diretoras das nossas unidades vinculadas na 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 

mostra o nosso compromisso em trabalhar cada vez mais na valorização e capacitação das 

crianças e adolescentes que são o futuro da ciência em nosso país”, afirmou. O MCTI é 

composto por 27 unidades vinculadas que tem como objetivo a geração, aplicação e 

disseminação de conhecimentos, bem como o desenvolvimento de tecnologias e a promoção 

da inovação em suas respectivas áreas de atuação. Fonte: ASCOM MCTI 
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Custo da banda larga cai no mundo, mas países de baixa renda sofrem 30 vezes mais 

Mercado | 30/11/2022 – 15h10min 

 

O custo do acesso à Internet caiu em 2022, de 1,9% do PIB per capita para 1,5%, nas 

conexões móveis. Já na banda larga fixa, a queda foi de 3,5% para 3,2%. Os dados foram 

divulgados pela União Internacional de Telecomunicações (UIT) na quarta, 30. Trata-se de uma 

retomada na tendência de queda, após um aumento dos preços em 2021. Tanto a cesta de 

dados de banda larga móvel quanto a de Internet fixa ficaram mais baratas em todas as 

regiões. "Ainda assim, para o consumidor médio na maioria das economias de baixa renda, o 

custo de serviços de banda larga móvel ou fixa continua muito alto", diz a entidade. O preço 

continua a ser um grande obstáculo especialmente considerando ajustes de diferenças de PIB, 

evidenciando um gargalo em relação aos países ricos. Fonte: Teletime 
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Ritmo de adesão ao 5G supera em dois anos o do 4G, diz Ericsson 

Mercado | 30/11/2022 

 

A fabricante de equipamentos para redes móveis Ericsson soltou quinta-feira, 30, nova 

edição do levantamento Mobility Report, no qual afirma que o ritmo de adesão ao 5G já é 

superior ao visto na época do lançamento do 4G. Segundo a empresa, no último trimestre 110 

milhões de pessoas passaram a assinar planos 5G no mundo, chegando-se ao total de 870 

milhões de usuários da quinta geração. Até o final do ano, garante, o planeta terá 1 bilhão de 

assinantes da tecnologia. Tal marca, afirma, será atingida dois anos antes do primeiro bilhão 

de usuários 4G. A Ericsson explica o ritmo mais acelerado pela disponibilidade maior de 

aparelhos 5G para o consumidor final do que havia no 4G. Houve ganhos de escala com 

adesão na China, responsável pela maior parte dos acessos, o que reduziu mais cedo o preço 

dos celulares. Fonte: Telesíntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TRABALHISTA 

 

Comissão aprova certidão para empresa que não contrata ilegalmente menores de 18 

anos 

Poder Legislativo | 30/11/2022 – 19h32min 

 

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou o 
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Projeto de Lei 2385/19, do deputado Marreca Filho (Patriota-MA), que institui a Certidão 

Negativa de Utilização Ilegal do Trabalho da Criança e do Adolescente (CNTCA). Conforme a 

proposta, o documento será destinado às empresas que cumprem a regra constitucional de 

proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer 

trabalho a menores de 16 anos (salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos). A relatora, 

deputada Leandre (PSD-PR), deu parecer favorável ao texto. Segundo ela, o projeto busca dar 

eficácia à proibição do trabalho infantil prevista na Constituição. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 
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