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DESTAQUES 

 

Comissão de juristas aprova anteprojeto do marco legal da inteligência artificial 

Poder Legislativo | 01/12/2022 – 18h13min 

 

A comissão de juristas que discute o marco legal da inteligência artificial aprovou o 

anteprojeto da nova lei. Uma das principais preocupações foi limitar ou banir tecnologias de 

alto risco para a sociedade. A relatora do colegiado, Laura Schertel, disse que todos os 

sistemas deverão obedecer a princípios como liberdade de escolha, transparência, 

rastreabilidade de decisões, responsabilização, reparação de danos, inclusão e não-

discriminação. O texto final será entregue na terça-feira (06/12) ao presidente do Senado, 

Rodrigo Pacheco, e depois passará a ser discutido pelos senadores. Fonte: Senado Federal 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Decreto é alterado para reforçar a privacidade do cidadão no compartilhamento de 

dados entre órgãos públicos 

Poder Executivo | 02/12/2022 – 08h39min 

 

Os critérios para compartilhamento de dados dos cidadãos entre órgãos públicos 

receberam um reforço na proteção da privacidade de informações pessoais. Isso porque, na 

sexta-feira (25/11), foi reeditado com alterações o Decreto nº 10.046/2019, que assegura 

tratamento pautado nos princípios de privacidade, preservação da intimidade e respeito aos 

dados pessoais, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). As mudanças estão 

contidas no Decreto nº 11.226/2022. Conforme prevê a norma, o compartilhamento de dados 

pessoais entre pessoas físicas ou jurídicas de direito público e privado limitam-se ao mínimo 

necessário para o atendimento da finalidade, com o dever de dar publicidade pelos órgãos ao 

compartilhamento de dados. “As alterações reforçam que o compartilhamento de dados entre 

órgãos públicos deve respeitar os princípios da proteção da privacidade, do compartilhamento 

mínimo, da justificativa e da transparência dos tratamentos realizados, e da pluralidade na 

governança do tema na Administração Pública federal”, explica o secretário de Governo Digital 

do Ministério da Economia, Fernando Coelho Mitkiewicz. E complementa: “O tratamento de 

dados pessoais segue critérios rigorosos, estabelecendo mais responsabilidade a órgãos e 

entidades quanto aos dados particulares compartilhados”. Fonte: ASCOM ME 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Novo MCom deverá ter secretaria de serviços digitais, focada na regulação de 

plataformas 

Poder Executivo | 01/12/2022 – 18h41min 

 

O primeiro relatório final do Grupo de Trabalho de Comunicação da equipe de 

transição do novo governo Lula entregue na quarta-feira, 30, aponta para a perspectiva de um 

novo Ministério das Comunicações, conforme antecipado pelo TELETIME. Há previsão por 

exemplo, de uma secretaria de serviços digitais, totalmente voltada para a Internet. É a partir 

dela que e darão os debates sobre regulação de plataformas no novo governo Lula. Em 
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coletiva realizada semana passada, Cezar Alvarez, um dos coordenadores do GT, defendeu 

a necessidade de uma lei brasileira que venha a regular as plataformas de Internet, respeite 

os direitos do cidadão e seja capaz de identificar os crimes realizados nas redes. Tudo indica 

que o governo vai retirar a Secretaria de Comunicação (Secom) do Ministério das 

Comunicações. Há ainda alguns impasses sobre a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e 

um forte movimento para que ela fique sob a tutela do Ministério da Cultura (MinC), e não do 

MCom. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Abranet: aprovação do PL dos criptoativos traz segurança jurídica 

Mercado | 02/12/2022 

 

A Câmara dos Deputados aprovou, na terça-feira (29/11), o PL 4401/21, conhecido 

como “PL dos Criptoativos”. Como já passou pelo Senado, a matéria segue para sanção 

presidencial ainda no governo Bolsonaro. Em nota oficial divulgada ao mercado, na quinta-

feira, 01/12, a Associação Brasileira de Internet (Abranet) se posiciona de forma favorável ao 

Projeto de Lei (PL) 4401/2021, que regulamenta as operações com ativos virtuais no Brasil. A 

entidade sustenta que a delimitação de conceitos e processos vai proporcionar segurança 

jurídica não somente ao setor de finanças, mas para toda a população brasileira. Segundo a 

entidade, acontece um movimento de incremento nas operações de criptoativos no País e a 

aprovação do PL é oportuno. Fonte: ABRANET 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

GOVERNO DE TRANSIÇAO 

 

Lula quer encontro com presidente do Banco Central 

Poder Executivo | 02/12/2022 – 07h41min 

 

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou a aliados que quer encontrar 

o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Lula manifestou o desejo em reunião 

com economistas na terça-feira (27) em Brasília. Campos Neto é próximo de Persio Arida, que 

compõe o grupo da transição na economia. A expetativa é a de que Lula procure o presidente 

do BC na próxima semana. Também na reunião de terça, da qual participaram Fernando 

Haddad, provável futuro ministro da Economia, Gleisi Hoffmann e Aloizio Mercadante, entre 

outros, ficou decidido que nos próximos dias o grupo deve procurar o ministro da Economia, 

Paulo Guedes. A ideia é que um integrante do grupo de trabalho peça o encontro com o 

ministro já na semana que vem. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Transição redesenha Esplanada e Lula pode ter 34 ministros 

Poder Executivo | 02/12/2022 – 03h 

 

Os grupos temáticos do governo de transição apresentaram, ao longo desta semana, 

os relatórios preliminares com o diagnóstico da situação de suas respectivas áreas. 

Simultaneamente, prepararam propostas para o redesenho da Esplanada dos Ministérios, que 

deverá ressuscitar pastas e ganhar novas, a partir da posse do presidente eleito Luiz Inácio 

Lula da Silva (PT), em janeiro. Algumas mudanças estão praticamente definidas, como a cisão 

do superministério da Economia em três: Fazenda; Planejamento e Orçamento; e Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços. Outra pasta que teve a divisão aprovada pelo grupo temático é 

a da Agricultura, que deverá perder o comando das políticas públicas voltadas para a produção 

familiar. O novo mapa da Esplanada começará a ser definido na semana que vem, pelo 
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presidente eleito, segundo informou o coordenador dos grupos técnicos da transição, Aloizio 

Mercadante (PT-SP). Fonte: Correio Braziliense 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula decide não dar ministério a Gleisi, que segue no comando do PT 

Poder Executivo | 01/12/2022 – 20h22min 

 

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva decidiu manter Gleisi Hoffmann como 

presidente nacional do PT. A decisão foi comunicada a senadores e deputados petistas em 

uma reunião na tarde da quinta-feira (1) no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil). Com a 

permanência de Gleisi no comando do partido, ela não irá ocupar um ministério, uma vez que 

o estatuto do PT proíbe o acúmulo de funções. Segundo um parlamentar que estava na 

reunião, Lula fez muitos elogios a Gleisi pela atuação dela na presidência do partido e na 

campanha eleitoral. Disse ainda que ela não será ministra porque tem muita importância no 

partido. Gleisi é presidente do PT desde 2016 e tem mandato até ano que vem. A ex-senadora 

tem prestígio e confiança junto a Lula porque, nos anos em que o ex-presidente esteve preso, 

ela bancou internamente que o PT deveria centralizar sua atuação na busca pela inocência 

dele. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Equipe de Lula diz que orçamento secreto ‘desvirtuou’ governo, mas não propõe fim 

do esquema 

Poder Executivo | 01/12/2022 – 19h13min 

 

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

desenvolvimento regional, admite que o orçamento secreto “desvirtuou” as ações do ministério 

responsável pelo setor, mas não propõe o fim da prática. Como revelou o Estadão, o esquema 

gestado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) criou uma moeda de troca do 

Executivo com o Congresso baseada em repasses de recursos para bases eleitorais de 

parlamentares aliados, sem a adoção de critérios técnicos e sem transparência. A equipe de 

Lula diz que o País precisa “discutir” o orçamento secreto e criar um “pacto” para usá-lo em 

ações prioritárias. “O País precisa debater isso. Nós não estamos aqui questionando que tem 

emendas parlamentares. Mas tem que ter um pacto, para que as emendas sejam 

direcionadas, especialmente em condições críticas, àquilo que é prioridade absoluta de cada 

ministério. Não pode pulverizar em asfalto quando não tem Defesa Civil”, afirmou o ex-ministro 

Aloizio Mercadante, coordenador técnico da transição. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Congresso discute misturar PEC da Transição e proposta de Tasso, diz relator do 

Orçamento 

Poder Legislativo | 01/12/2022 – 18h59min 

 

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

quinta-feira, 1º, que há uma discussão no Congresso sobre “misturar” a Proposta de Emenda 

à Constituição da Transição com a PEC apresentada pelo senador Tasso Jereissati (PSDB-

CE). Como revelou o Estadão, os negociadores do governo de transição já têm duas minutas 

de PEC que consideram a mesma sistemática da proposta do senador tucano, só que uma 

com valor de R$ 150 bilhões e de R$ 175 bilhões. O tucano propôs elevar o teto de gastos – 

a regra que limita o crescimento das despesas do governo à inflação – em R$ 80 bilhões para 

garantir o pagamento do Bolsa Família, enquanto a equipe do presidente eleito Luiz Inácio 

Lula da Silva (PT) quer tirar todo o programa de transferência de renda da regras fiscal. Um 
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meio-termo, de acordo com o que está em debate, é elevar o teto em determinado valor e 

“excepcionalizar” o restante. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Estamos dispostos a conversar, diz líder do PT sobre 'PEC da Transição' de R$ 150 bi 

Poder Legislativo| 01/12/2022 – 16h44min 

 

O líder do PT no Senado, Paulo Rocha (PA), disse na quinta-feira (1) que o novo 

governo "aceita conversar" sobre a possibilidade de uma "PEC da Transição" com impacto de 

R$ 150 bilhões, mas alertou que isso vai demandar cortes. Ele também reconheceu reduzir o 

prazo do Bolsa Família fora do teto de gastos de quatro para dois anos, prazo citado pelo ex-

ministro Aloizio Mercadante — um dos coordenadores da transição — como necessário para 

o governo construir um novo arcabouço fiscal para o país. Hoje, a PEC tem um custo de R$ 

198 bilhões. — Tem gente propondo também que seja R$ 150 bilhões. Sim, esses R$ 150 

bilhões vão mexer onde? Desde que não mexa no Bolsa Família, nós estamos dispostos a 

conversar. Nós estamos prevendo, dos R$ 105 bilhões, R$ 21 bilhões para investimentos. Em 

vez de ser R$ 21 bilhões, vamos descer para R$ 10 bilhões, por exemplo? — disse o líder do 

governo. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PT crê que excesso de arrecadação para investimentos seja aprovado na PEC para 

destravar orçamento secreto 

Poder Legislativo | 01/12/2022 – 13h54min 

 

Após a reunião entre o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente 

da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), o PT ficou mais otimista de que a proposta de 

usar até R$ 23 bilhões adicionais para investimentos, caso ocorra excesso de arrecadação no 

ano anterior, será aprovada na PEC da Transição. Sem essa autorização, afirma um 

importante líder do partido, a PEC não destravará recursos para pagar R$ 7,7 bilhões em 

emendas de relator, também conhecidas como "orçamento secreto", ainda este ano. O 

dinheiro está bloqueado porque houve crescimento das despesas obrigatórias acima do 

estimado pelo Executivo - o congelamento alcança, ao todo, R$ 15 bilhões, no qual também 

estão incluídos gastos dos ministérios do governo Bolsonaro (PL). Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Mercadante diz que teto de gastos acabou e defende nova regra fiscal 

Poder Executivo | 01/12/2022 – 21h26min 

 

O ex-ministro Aloizio Mercadante afirmou, na quinta-feira, que o gasto acima do teto 

em 2022 já está em torno de R$ 150 bilhões e, mesmo assim, ainda faltam recursos para 

vários programas. Para Mercadante, o governo precisa que o Bolsa Família seja retirado do 

teto por pelo menos dois anos, tempo para construir uma nova regra fiscal. "O teto de gastos 

acabou, nenhum governo cumpriu. O teto de gastos no Brasil não funcionou, precisamos de 

novo arcabouço fiscal", enfatizou o ex-ministro petista. Na função de coordenador dos grupos 

técnicos da equipe de transição, Mercadante reforçou a necessidade de aprovação da PEC. 

"Precisamos de responsabilidade fiscal, muita. Mas precisamos de uma transição diante da 

realidade que recebemos", acrescentou. Fonte: Correio do Povo 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Iniciativa de Mercado de Capitais encerra ciclo 2021/2022 

Poder Executivo | 01/12/2022 – 18h58min 

 

Foi realizada na quinta-feira (1º/12) a reunião de encerramento da Iniciativa de 

Mercado de Capitais (IMK), referente ao ciclo 2021/2022. A IMK é uma ação estratégica – 

coordenada pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia (SPE/ME) – na 

qual órgãos do governo e representantes da iniciativa privada se reúnem com o objetivo de 

propor ações que contribuam para o avanço do sistema financeiro, incluindo o mercado de 

capitais propriamente dito, o mercado de crédito e o setor de seguros e de previdência 

complementar aberta e fechada. No ciclo de 2021 e 2022, participaram das discussões 10 

órgãos do governo federal e 38 associações e entidades do setor privado. Foram definidos 11 

temas, entre eles instrumentos de garantias, internacionalização, hedge cambial, negociação 

de títulos privados e governança corporativa. Na atividade de encerramento, o secretário de 

Política Econômica, Pedro Calhman, fez uma apresentação abordando não somente os 

resultados alcançados no ciclo atual, como também nas edições de 2019 e 2020, que 

contribuíram para a elaboração de importantes aprimoramentos legislativos, tais como a nova 

Nota Comercial e o Voto Plural (Lei do Ambiente de Negócios/Lei nº 14.195/2021); o Marco 

das Garantias (Projeto de Lei nº 4.188/2021); o Sistema Eletrônico de Registros Públicos (Lei 

nº 14.382/2022); o Novo Marco das Securitizações (Lei nº 14.430/2022); e a redução a zero 

da alíquota do imposto sobre a renda e sobre os rendimentos das aplicações financeiras para 

investidores não residentes no país (Medida Provisória nº 1.137/2022). Fonte: ASCOM ME 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

EDUCAÇÃO 

 

Horas depois de liberar verbas, MEC retoma bloqueio 

Poder Executivo | 02/12/2022 – 08h03min 

 

O MEC (Ministério da Educação) voltou a bloquear, na noite de 5ª feira (1º), o 

orçamento de universidades institutos federais, horas depois de ter liberado os montantes. A 

informação foi dada pelo Conif (Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica). O Poder360 enviou e-mail para o MEC 

questionando sobre a retomada do bloqueio, mas não obteve resposta até a publicação deste 

texto. O espaço segue aberto para manifestação. O bloqueio das verbas foi realizado na 2ª 

feira (28). O MEC não informou os valores retidos. Segundo a UNE (União Nacional dos 

Estudantes), R$ 1,68 bilhão foram bloqueados na pasta. Já das universidades, foram retirados 

R$ 224 milhões. Na 5ª feira (1º), a Andifes (Associação Nacional dos Dirigentes das 

Instituições Federais de Ensino Superior) emitiu comunicado afirmando que o MEC voltou 

atrás nos bloqueios. Horas depois, perto das 19h30, a retenção da verba voltou a valer. Fonte: 

Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

Rosa Weber libera ações sobre emendas de relator para julgamento 

Poder Judiciário | 02/12/2022 – 01h02min 

 

A ministra Rosa Weber, presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), liberou para 

julgamento, na 5ª feira (1º), as ações sobre a constitucionalidade das emendas de relator em 

trâmite na Corte, das quais é relatora. Na prática, as ADPFs (Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental) 850, 851 e 854, podem, agora, serem distribuídas na pauta do plenário. 
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A Corte entra em recesso no dia 20 de dezembro e a ministra deve divulgar na 6ª feira (2) as 

pautas da próxima semana. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

PT resiste a dar ministério a Simone Tebet 

Poder Executivo | 02/12/2022 – 10h43min 

 

O PT está resistente em indicar a senadora Simone Tebet (MDB) para assumir um 

ministério, apurou o Poder360. A chance de ela ser indicada a um ministério está condicionada 

ao MDB, que teria de assumir o nome da congressista como a representante do partido no 

governo.  O Poder360 apurou que o MDB não deve tomar essa iniciativa. O PT não quer se 

responsabilizar pela indicação de Tebet, por avaliar que ela é independente da base petista, 

o que poderia causar problemas. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lira concede aposentadoria a Bolsonaro pelo tempo em que atuou como deputado 

federal 

Poder Legislativo | 02/12/2022 – 10h36min 

 

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), concedeu aposentadoria 

ao presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo tempo em que atuou como deputado federal. O chefe 

do Palácio do Planalto deve receber em torno de R$ 30 mil do Congresso Nacional mais o 

salário de R$ 11 mil como capitão reformado do Exército. A medida é de 30 de novembro, mas 

foi publicada somente na sexta-feira (2) no Diário Oficial da União (DOU). Dessa forma, o atual 

chefe do Executivo terá direito a receber "proventos correspondentes a 32,50% do subsídio 

parlamentar, acrescidos de 20/35 da remuneração fixada para os membros do Congresso 

Nacional". O salário de um deputado federal é de R$ 33.763. Fonte: Correio do Povo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lira tenta resolver disputa entre PL e Republicanos pela vice-presidência da Câmara 

Poder Legislativo | 02/12/2022 – 08h32min 

 

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), tenta resolver um impasse entre os 

presidentes do PL, Valdemar Costa Neto, e do Republicanos, Marcos Pereira, que cobiçam a 

primeira vice-presidência da Casa na legislatura que terá início em 1º de fevereiro. No PL, que 

manterá a maior bancada da Câmara, o filho 03 do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo 

Bolsonaro (SP), e o deputado Sóstenes Cavalcante (RJ) já sinalizaram a Valdemar que 

gostariam de disputar o posto. Em suas negociações, Lira indicou a preferência por um nome 

que não seja visto como radical. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Senadores pressionam por indicação da área econômica para destravar PEC do 

estouro 

Poder Legislativo | 02/12/2022 – 07h50min 

 

Reclamações de senadores indicam que eles não pretendem aprovar a PEC do 

estouro sem antes conhecer quem serão os responsáveis pela área econômica do novo 

governo. E a pressão pela indicação dos ministros fez com que a equipe de transição se 

movimente para apresentar alguns nomes na próxima semana. Um deles deve ser do ex-
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prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), para o Ministério da Fazenda. Para o líder do 

PL no Senado, Carlos Portinho (RJ), a indicação dos nomes deveria ser uma estratégia do 

próprio PT. "Todas as vezes que furamos teto, foi negociado caso a caso e a equipe econômica 

veio ao Senado para explicar os impactos e lastros projetados. A coisa mais importante é 

trazer um ministro da Economia para explicar os impactos". Segundo o senador, isso traria 

velocidade para a aprovação, justamente o que o governo de transição precisa neste 

momento. Fonte: Correio do Povo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Aliados de Arthur Lira tentam reverter bloqueio do orçamento secreto pelo TCU 

Poder Legislativo | 02/12/2022 – 05h 

 

Aliados de Arthur Lira (PP-AL) buscam alternativas para desbloquear o orçamento 

secreto sem precisar da PEC da Transição. Dizem que, como o bloqueio ocorreu em função 

de pagamentos da Previdência, é possível recompor recursos com base em parecer do TCU. 
Fonte: Folha de S. Paulo 

Leia mais 
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PL articula candidatura de ex-ministro de Bolsonaro para enfrentar Pacheco no 

Senado 

Poder Legislativo | 01/12/2022 – 23h03min 

 

O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro (PL), deve oficializar na quarta-feira (7) a 

candidatura do senador eleito e ex-ministro do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho 

(PL-RN) para enfrentar Rodrigo Pacheco (PSD-MG) na disputa pela presidência do Senado, 

em fevereiro do ano que vem. Marinho vem trabalhando há semanas por sua candidatura e 

arregimentou o apoio de Bolsonaro. De acordo com interlocutores, o presidente é um dos 

principais defensores de que o partido —que terá a maior bancada na Casa em 2023— lance 

um nome para se contrapor a Pacheco. Na quinta-feira (1º), o ex-ministro esteve reunido no 

Palácio da Alvorada com Bolsonaro, os líderes do Senado, Carlos Portinho (PL-RJ), e do 

Congresso, Eduardo Gomes (PL-TO), e os senadores Wellington Fagundes (PL-MT) e Flávio 

Bolsonaro (PL-RJ). Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

RELAÇÕES EXTERIORES 

 

Lula vai retomar “integração continental” com uso de recursos do BNDES 

Poder Executivo | 02/12/2022 – 00h01min 

 

Para implementar novamente o modelo de “integração” dos governos passados, que 

provocou corrupção de bilhões, com o uso de recursos do BNDES a pretexto de alavancar o 

desenvolvimento de países parceiros, o presidente eleito Lula (PT) anunciou que vai reabrir 

embaixadas do Brasil que o governo Bolsonaro fechou, na Venezuela, Gana e Libéria. Ele 

também anunciou que vai restabelecer laços com o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. O 

passo seguinte, será suspender o Projeto Acolhida, que recebe venezuelanos famintos, que 

fogem da ditadura venezuelana. Algumas operações do BNDES dos governos Lula e Dilma, 

que se transformaram em escândalos de corrupção e geraram calotes bilionários: Angola (US$ 

3,273 bilhões), Argentina (US$ 2,006 bilhões), Venezuela (US$ 1,507 bilhão), República 

Dominicana (US$ 1,215 bilhão), Equador (US$ 685 milhões) e Cuba (US$ 656 milhões). Fonte: 

O Sul 
Leia mais 
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Mourão representará o Brasil na Cúpula do Mercosul 

Poder Executivo | 01/12/2022 – 20h16min 

 

A CNN apurou com fontes do Itamaraty que Bolsonaro não irá ao Uruguai para a 

Cúpula do Mercosul, na semana que vem. Em seu lugar, de acordo com essas fontes, devem 

viajar o vice-presidente – e senador eleito pelo Rio Grande do Sul – Hamilton Mourão 

(Republicanos), e o ministro de Relações Exteriores, Carlos França. A 61ª Reunião Ordinária 

do Conselho do Mercado Comum e a Cúpula de Presidentes dos Estados Partes do Mercosul 

e Estados Associados acontecem nos dias 5 e 6 de dezembro, em Montevidéu, capital do 

Uruguai. Fonte: CNN Brasil 
Leia mais 
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SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Parlamentares acionam tribunal de contas e Ministério Público contra projeto de 

reconhecimento facial 

Poder Executivo | 01/12/2022 – 19h51min 

 

A Prefeitura de São Paulo foi acionada junto ao Ministério Público paulista e ao 

Tribunal de Contas do Município por parlamentares que questionam a implementação do 

Smart Sampa, serviço de monitoramento que prevê, entre outros pontos, o uso da tecnologia 

de reconhecimento facial como parte do sistema de segurança pública da capital. De acordo 

com o Executivo municipal, a iniciativa busca modernizar e ampliar o sistema de 

monitoramento por câmeras da cidade. "Com recursos de identificação facial e detecção de 

movimento, as câmeras reconhecerão atitudes suspeitas, pessoas procuradas, placas de 

veículos e objetos perdidos", afirma um portal informativo do órgão municipal. Fonte: Folha de S. 

Paulo 
Leia mais 
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TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

MCom se reúne com gestores da Siga Antenado 

Poder Executivo | 02/12/2022 – 12h25min 

 

Representantes do Ministério das Comunicações (MCom) e os gestores da Entidade 

Administradora da Faixa de 3,5 GHz (EAF), também conhecida como a Siga Antenado, se 

reuniram nessa quinta-feira (1º), em Brasília. A secretária de Telecomunicações, Nathalia 

Lobo, e os diretores de Outorga e Pós-Outorga, William Zambelli, e de Inovação, 

Regulamentação e Fiscalização, Otávio Caixeta, foram recebidos por Leandro Guerra, 

presidente da organização, e avaliaram o andamento das políticas públicas que são 

desenvolvidas pela instituição que foram estabelecidas pela Pasta por meio do leilão do 5G. 

Durante o encontro, foram discutidas as ações da trocas de kits de TV Parabólica da Banda C 

para Ku, a instalação de filtros nas estações profissionais, o andamento da rede subfluvial do 

Programa Amazônia Integrada Sustentável (PAIS) e a implantação da Rede Privativa de 

comunicação da Administração Pública. Até o momento, a entidade já realizou a troca de cerca 

de 10 mil kits de TVs parabólicas para famílias que fazem parte do Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal. Depois de passar pelas capitais, a Siga Antenado já 

iniciou os trabalhos em 26 cidades com mais de 500 mil habitantes. Fonte: ASCOM MCOM 
Leia mais 
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Comissão aprova projeto que dá preferência a startups em financiamento ao 

agronegócio 

Poder Legislativo | 02/12/2022 – 11h29min 

 

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou projeto de 

lei que institui preferência de acesso a crédito, no âmbito do Programa de Incentivo à Inovação 

Tecnológica na Produção Agropecuária (Inovagro), às ferramentas tecnológicas 

desenvolvidas por startups voltadas ao agronegócio. Mantido pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Inovagro financia a incorporação de 

inovações tecnológicas pelas propriedades rurais, com foco no aumento da produtividade e 

melhoria da gestão. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 
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Projeto de IA enquadra alto risco, cria rol de direitos e exige lei para segurança 

Poder Legislativo | 02/12/2022 

 

A comissão de juristas criada pelo Senado Federal aprovou na quinta, 1/12, o relatório 

final com o anteprojeto para regular o uso da inteligência artificial no Brasil. A proposta prevê 

a gradação de risco dos sistemas de IA, lista direitos dos afetados por decisões automatizadas 

e prevê um novo órgão governamental para supervisionar o uso das soluções. “Quanto ao 

primeiro pilar da proposta, estamos sugerindo um rol de direitos das pessoas que sejam 

afetadas pelos sistemas de IA e que devem ser observados pelos fornecedores e operadoras 

desses sistemas, e que são ainda oponíveis diante das autoridades administrativas e judiciais 

competentes. Tais direitos se aplicam de forma independente da gradação de risco do sistema, 

bastando que a pessoa seja afetada por esse sistema de IA”, apontou a relatora da comissão, 

a professora Laura Schertel Mendes. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 
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Chamada do MCom para conexão de escolas recebe 27 mil propostas 

Poder Executivo | 01/12/2022 – 21h 

 

A segunda chamada do Ministério das Comunicações (MCom) para conexão de 

Internet em escolas públicas ao lado da RNP recebeu um total de 27,1 mil propostas válidas 

– sendo 18 mil delas baseadas em satélites. O balanço sobre o interesse de provedores foi 

enviado ao TELETIME pela pasta, que busca fornecedores para até 6,9 mil escolas sem a 

conectividade adequada. Não há previsão de terceira chamada: as escolas que não puderem 

ser atendidas nesta etapa serão contempladas por meio do contrato com a Telebras, afirmou 

o MCom. Pelas regras do processo atual, será dada preferência para conexões por fibra óptica, 

seguida pela tecnologia 5G e, por fim, rádio, cabo metálico ou satélite. Fonte: Teletime 
Leia mais 
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CCT quer membro do Senado no GAPE e inclusão nas sabatinas da Anatel 

Poder Legislativo | 01/12/2022 – 20h35min 

 

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) do Senado Federal aprovou na quinta-

feira, 1º, relatório elaborado pelo senador Jean Paul Prates (PT-RN) sobre a implementação 

da política pública do 5G no Brasil. O texto, de mais de 160 páginas, apresenta duas sugestões 

ao Poder Executivo para maior participação da Casa nas estratégias relacionadas à 

implantação da tecnologia. A primeira é a inclusão de um representante do Poder Legislativo 

no Grupo de Acompanhamento do Custeio a Projetos de Conectividade de Escolas (GAPE), 

atualmente formado por representantes do Ministério das Comunicações (MCom), da Anatel, 

do Ministério da Educação (MEC) e das empresas vencedoras da faixa de 26 GHz. "Assim, a 
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presente indicação propõe ao Conselho Diretor da Anatel que inclua, nas reuniões do GAPE, 

um representante do Poder Legislativo, para que colabore com as atividades, apresentando 

as sugestões que entender necessárias para o bom desenvolvimento dos trabalhos", diz o 

Prates. Fonte: Teletime 
Leia mais 
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Cibersegurança deve exigir nova abordagem da Anatel e das teles 

Mercado | 01/12/2022 – 20h08min 

 

A proliferação de dispositivos conectados à rede de telecom e a criticidade crescente 

da infraestrutura de conectividade devem exigir novas abordagens em cibersegurança das 

operadoras e até mesmo da Anatel – que já está avaliando como atuar de forma mais concreta 

no tema. Coordenador do GT de Segurança Cibernética da agência (GT-Ciber) e 

superintendente de controles de obrigações, Gustavo Santana defendeu em evento em São 

Paulo na quinta-feira, 1º, que a rediscussão sobre o papel do Estado (e da própria Anatel) na 

regulação do ecossistema digital deveria passar também pela cibersegurança. A reflexão 

deveria ocorrer antes que a infraestrutura de conectividade se torne ainda mais essencial para 

a sociedade, entende o servidor. Fonte: Teletime 
Leia mais 
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Registros de voos de pilotos passam a ser realizados exclusivamente de forma digital 

Poder Executivo | 01/12/2022 – 17h30min 

 

A partir de quinta-feira (01/12), o registro de voos na versão impressa da Caderneta 

Individual de Voo (CIV) deixará de ser obrigatório. Agora, todos os registros de voo serão feitos 

diretamente na CIV digital. A medida faz parte do Programa Voo Simples da Agência Nacional 

de Aviação Civil (ANAC) e facilita os procedimentos de registro de voo para os pilotos. A 

digitalização do serviço é mais uma ação viabilizada com apoio do Programa Startup GOV.BR, 

do Ministério da Economia. De acordo com a Anac, a mudança foi obtida por meio de 

adaptações feitas no módulo de CIV do Sistema Integrado de Informações da Aviação Civil 

(SACI), que permitem que procedimentos que só podiam ser lançados na CIV impressa agora 

possam ser registrados no documento digital. São eles: - Lançamento de horas de voo para 

pilotos na função de segundo em comando quando a aeronave utilizada para realização do 

voo não demande, por projeto, a presença de piloto segundo em comando; - Procedimento 

para registro de voos realizados em aeronaves estrangeiras; - Procedimento de concessão de 

endosso para liberação de voo de navegação solo na formação de piloto privado (PP). Dessa 

forma, todas as informações previstas e obrigatórias na CIV em papel agora também estarão 

na CIV Digital, trazendo ganhos de praticidade e segurança da informação para as operações 

da aviação civil. Fonte: ASCOM Governo Federal 
Leia mais 
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MCom participa de encontro com representantes do setor elétrico e eletrônico 

Poder Executivo | 01/12/2022 – 17h27min 

 

O Ministério das Comunicações (MCom) marcou presença no Almoço Anual da 

Indústria Elétrica e Eletrônica 2022, promovido pela Associação Brasileira do setor (Abinee) 

na quinta-feira (1º/12), em São Paulo (SP). A secretária de Telecomunicações, Nathalia Lobo, 

e o secretário de Radiodifusão, Maximiliano Martinhão, representaram o ministério no evento. 

Para Nathalia Lobo, as políticas públicas da pasta "só fazem sentido quando associadas às 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), responsáveis pelo acesso final dos serviços 

na ponta". Nesse sentido, segundo a secretária, o setor elétrico/eletrônico "é essencial para 
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viabilizar a implementação das iniciativas do MCom". A secretária também abordou em sua 

participação os programas Norte Conectado e Wi-Fi Brasil, além da chegada da quinta 

geração de redes móveis (5G), o Fundo de Universalização dos Serviços de 

Telecomunicações (Fust) e as iniciativas para levar conectividade às escolas públicas. Fonte: 

ASCOM MCOM 
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Centrais discutem com Lula financiamento de sindicatos e 'reforma da reforma' 

trabalhista 

Poder Executivo | 01/12/2022 – 15h18min 

 

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e representantes de centrais sindicais 

discutiram na manhã da quinta-feira (1º) novas formas de financiamento das entidades e uma 

nova política para reajuste do salário mínimo. Os dirigentes sindicais afirmaram a Lula que são 

contra a revogação da reforma trabalhista, que entrou em vigor em 2017, mas defenderam 

algumas mudanças, como o fim da negociação direta entre empresários e trabalhadores, sem 

intermédio dos sindicatos. Os sindicalistas também esperam que uma nova política para o 

salário mínimo seja anunciada logo no início do próximo ano. Durante a campanha, Lula 

prometeu retomar o aumento real (ou seja, acima da inflação) do valor do mínimo. Fonte: Folha de 

S. Paulo 
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Frentes parlamentares ligadas ao setor produtivo pedem a Lira aumento do teto do 

MEI e do Simples 

Poder Legislativo | 01/12/2022 – 12h15min 

 

Frentes parlamentares divulgaram na quinta-feira (01) manifesto pela aprovação do 

projeto de lei que atualiza o teto de faturamento do microempreendedor individual (MEI) e das 

micro e pequenas empresas do regime tributário do Simples Nacional. Elas pretendem 

entregar o documento ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), na próxima semana. O 

manifesto foi assinado pelos presidentes das frentes parlamentares do Empreendedorismo; 

do Comércio, Serviços e Empreendedorismo; das Micro e Pequenas Empresas; pelo Brasil 

Competitivo; de Economia e Cidadania Digital; pelo Livre Mercado; de Apoio ao Mercado de 

Varejo e E-Commerce; e dos Lojistas e Shoppings Centers. O projeto foi aprovado pelas 

comissões da Câmara, mas é preciso votá-lo no plenário. Além disso, como ocorreram 

mudanças, o texto ainda teria que passar por nova votação pelo Senado. Representantes do 

PT pediram a Lira que não pautasse a proposta, para que pudessem analisar melhor o impacto 

nas contas públicas. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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