
 
 
 

 

 

DESTAQUES 

Comissão aprova regras para prestação de serviços de informática para União 

Comitê Central de Governança de Dados abre processo seletivo 

Após 22 anos, primeiros recursos do Fust serão utilizados para promoção do acesso à 

internet em banda larga 

TRANSIÇÃO 

Lula deve anunciar nomes de ministros na sexta-feira (9), diz Gleisi 

Sob intenso debate, PEC da Transição é aprovada no Senado 

BNDES e Apex serão vinculados ao MDIC no governo Lula 

Grupo técnico apresentará propostas sobre reforma tributária ao futuro ministro da Fazenda, 

diz Mercadante 

Transição: Fazenda, Indústria e Planejamento serão ministérios distintos, confirma 

Mercadante 

REFORMA TRIBUTÁRIA 

Condições para aprovar Reforma Tributária com IVA nunca foram tão favoráveis, diz Garman 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Diogo Guillen apresentará Relatório de Inflação e Presidente do BC falará com imprensa dia 

15 

Pretendemos “deslanchar” parcerias público-privadas, diz Haddad 

Ministro Bruno Dantas é eleito presidente do TCU 

CONSUMIDOR 

Comissão aprova proposta que prevê comprovante de pagamento em papel durável 

 

Edição 187/2022 

Nota Informativa 



 
 
 
ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

BNDES é um hub de desenvolvimento para o Brasil, diz Montezano 

Publicação do TCU traz propostas para impulsionar o desenvolvimento nacional 

EDUCAÇÃO 

Criação de Política Nacional de Educação Digital é aprovada pela CCT 

Comissão debate contingenciamento de recursos das universidades federais 

JUDICIÁRIO 

STF confirma proibição de reeleições ilimitadas para mesa legislativa 

Orçamento secreto: Supremo começa julgamento da constitucionalidade das emendas de 

relator 

ORÇAMENTO 

TCU libera crédito extraordinário para gastos sociais e trabalhistas 

POLÍTICA 

Moraes libera redes de deputados que supostamente publicaram desinformação contra as 

urnas 

PL no Paraná aciona Justiça Eleitoral para cassar mandato de Moro no Senado, diz ex-juiz 

Em almoço com Alckmin e PSB, Lira garante estabilidade ao governo eleito 

Em reunião, MDB endossa recondução de Lira e aprova permanência de Isnaldo na 

liderança da Câmara 

Aprovada urgência para projeto que cria estatuto de simplificação de obrigações tributárias 

PL que trata de audiências telepresenciais na Justiça do Trabalho vai para CCJC 

Estatuto do Aprendiz tem votação adiada para a próxima semana 

Novo sistema facilita a elaboração de emendas a medidas provisórias 

RELAÇÕES EXTERIORES 

Argentina pede a Europa que reveja acordo com Mercosul 

SAÚDE 

Dados e IA desafiam o futuro dos profissionais de saúde 

SEGURANÇA PÚBLICA 

Ministério da Justiça participa da 7ª Mostra BID Brasil 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 



 
 
 

Fórum Pix apresenta novos produtos em desenvolvimento para 2023 

Internet Brasil chega para mais de 6 mil alunos do Nordeste 

Microsoft acelera aplicações de dados e ia para digitalizar agricultura 

Painel do Jusbrasil acompanha evolução da LGPD em tribunais 

Comunicações e BNDES unem-se para ampliar acesso à banda larga no país 

Comissão aprova doação de bens de informática apreendidos a escolas públicas 

"Preparamos o Brasil para o futuro", diz ministro das Comunicações 

2ª Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica auxilia alunos a decidirem 

sobre o futuro 

SPU lança a maratona Hackathon web3 – tokenização do patrimônio da União 

Prefeitura de São Paulo suspende pregão de monitoramento facial 

 

 

DESTAQUES 

 

Comissão aprova regras para prestação de serviços de informática para União 

Poder Legislativo | 08/12/2022 – 10h13min 

 

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

Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que estabelece que os serviços de 

processamento de dados da União sejam prestados apenas por órgão federal, incluindo 

estatal. Pelo texto, a União poderá contratar empresa privada apenas para serviços específicos 

ou de alta complexidade, cuja execução não possa ser fornecida por órgão público por falta de 

infraestrutura, qualificação ou domínio de tecnologia. O texto aprovado é o substitutivo do 

relator, deputado Otto Alencar Filho (PSD-BA), ao Projeto de Lei 2270/21, do deputado André 

Figueiredo (PDT-CE). O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado agora pela 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Comitê Central de Governança de Dados abre processo seletivo 

Poder Executivo | 07/12/2022 – 17h11min 

 

O Comitê Central de Governança de Dados (CCGD) lançou edital que regulamenta o 

processo seletivo para o preenchimento de duas vagas no Comitê Central de Governança de 

Dados do Governo Federal. As vagas são destinadas a representantes de organizações da 

sociedade atuantes na temática de Proteção de Dados Pessoais. Os interessados devem se 

inscrever até o próximo dia 16 de dezembro. O edital publicado na terça-feira (6/12), em edição 

extra do Diário Oficial da União (DOU), foi aberto por meio de resolução regularmente 

aprovada pelo CCGD. O formulário de inscrição está disponível no edital. Os selecionados 

deverão cumprir mandato de dois anos - uma recondução será permitida -, e terão direito a 

voto nas deliberações relativas à gestão e tratamento de dados pessoais. A participação no 

Comitê é considerada prestação não remunerada de serviço público relevante. Os 

representantes devem comprovar experiência na temática de proteção de dados pessoais e 

funcionamento da organização por, pelo menos, um ano. O CCGD é composto por diversos 

órgãos da Esplanada, além de organizações da sociedade civil e, como convidados, membros 

https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2287769
https://www.camara.leg.br/noticias/926152-comissao-aprova-regras-para-prestacao-de-servicos-de-informatica-para-uniao/
https://www.camara.leg.br/noticias/926152-comissao-aprova-regras-para-prestacao-de-servicos-de-informatica-para-uniao/
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=600&pagina=1&data=06/12/2022&totalArquivos=1


 
 
 
dos Poderes Legislativo e Judiciário. A Secretaria-Executiva do Comitê fica a cargo da 

Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo 

Digital do Ministério da Economia (SEDGG), órgão encarregado de dar publicidade às 

resoluções do Comitê. Fonte: ASCOM ME 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Após 22 anos, primeiros recursos do Fust serão utilizados para promoção do acesso à 

internet em banda larga 

Poder Executivo | 07/12/2022 – 17h33min 

 

O Ministério das Comunicações (MCom) e o Comitê Gestor do Fundo de 

Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) vai repassar R$ 796,7 milhões para 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para investimentos no 

setor, especialmente no acesso à banda larga. A assinatura do contrato com o agente 

financeiro foi realizada na quarta-feira (7), no Palácio do Planalto. Esta será a primeira 

utilização efetiva da história do Fust, desde que foi criado, em 2000. "Por muitos anos a 

utilização do Fust ficou restrita a cobrir a parcela não rentável da prestação do serviço de 

telefonia fixa no âmbito das concessões. O Fust nunca foi utilizado de forma efetiva, sendo 

aplicado na maioria das vezes para promover o superávit primário. Foi só com as alterações 

recentes na legislação que se permitiu sua utilização para outros serviços de 

Telecomunicações e, consequentemente, para a promoção do acesso à internet em banda 

larga", explicou Fábio Faria. Desse total, R$ 7 milhões deverá ser investido em projetos na 

modalidade não-reembolsável, que visem a expansão, o uso e a melhoria das redes e dos 

serviços de telecomunicações. Em recursos reembolsáveis o Fust tem disponível mais de R$ 

789 milhões. Em ambos os casos o acesso à internet em banda larga está no centro da política 

pública. Fonte: ASCOM MCom 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Lula deve anunciar nomes de ministros na sexta-feira (9), diz Gleisi 

Poder Executivo | 08/12/2022 – 13h05min 

 

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), afirmou que o presidente eleito, 

Luiz Inácio Lula da Silva, deverá anunciar "alguns nomes" que irão compor o seu ministério na 

sexta-feira (9). "O presidente deve começar amanhã a divulgar [nomes]. Ele acabou de me 

chamar para o final da tarde [de quinta] para conversar, está querendo pelo menos amanhã 

anunciar alguns nomes de ministros. Ele estava querendo deixar para depois da diplomação, 

mas tem muita especulação, muita coisa. Aquilo que ele já tem certeza, que está certo, ele 

quer divulgar amanhã", afirmou. Já são ventilados nomes cotados pelo presidente para ocupar 

ministérios como o de Flávio Dino na Justiça, o de Fernando Haddad na Fazenda e o de José 

Múcio Monteiro na Defesa. Fonte: Folha de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Sob intenso debate, PEC da Transição é aprovada no Senado 

Poder Legislativo | 07/12/2022 – 23h35min 

 

O Plenário do Senado aprovou na quarta-feira (7) a PEC da Transição (PEC 32/2022), 

que libera R$ 145 bilhões para o novo governo, fora do teto de gastos, pelo prazo de dois anos. 

Enquanto alguns senadores defendiam prazo e valores menores, outros pediam a manutenção 

do texto que havia sido aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na terça-feira 

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2022/dezembro/comite-central-de-governanca-de-dados-abre-processo-seletivo
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2022/dezembro/comite-central-de-governanca-de-dados-abre-processo-seletivo
https://www.gov.br/mcom/pt-br/noticias/2022/dezembro/apos-22-anos-primeiros-recursos-do-fust-serao-utilizados-para-promocao-do-acesso-a-internet-em-banda-larga
https://www.gov.br/mcom/pt-br/noticias/2022/dezembro/apos-22-anos-primeiros-recursos-do-fust-serao-utilizados-para-promocao-do-acesso-a-internet-em-banda-larga
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/12/lula-deve-anunciar-nomes-de-ministros-nesta-sexta-feira-diz-gleisi.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/12/lula-deve-anunciar-nomes-de-ministros-nesta-sexta-feira-diz-gleisi.shtml
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/155248


 
 
 
(6). Ao fim de quatro horas de discussão intensa, a PEC foi aprovada com 64 votos a favor e 

16 contrários, no primeiro turno, e confirmada por 64 a 13 votos, no segundo turno de votação. 

A PEC agora será enviada para a análise da Câmara dos Deputados. Para o relator da 

proposta, senador Alexandre Silveira (PSD-MG), o valor de R$ 145 bilhões é o mínimo 

necessário para fazer face “às necessidades da sociedade brasileira”, que estaria “em séria 

crise econômica e social”. Ele fez questão de destacar que os recursos serão destinados ao 

Bolsa Família, que atende a parcela mais carente da população, para a recomposição de 

investimentos em áreas sociais e para o aumento real do salário mínimo. Silveira ainda disse 

que até o mercado reagiu bem a seu relatório, por entender que os valores serão direcionados 

para quem mais precisa. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

BNDES e Apex serão vinculados ao MDIC no governo Lula 

Poder Executivo | 07/12/2022 – 18h34min 

 

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Social) e a Apex (Agência de 

Promoção à Exportação) serão vinculados ao MDIC (Ministério da Indústria, Comércio Exterior 

e Serviços). A pasta será recriada no 3º governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Atualmente, 

a agência é vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, enquanto o banco estatal está 

ligado à pasta da Economia. “É uma determinação do presidente. Ele acompanhou o papel que 

a Apex teve de ampliar o mercado para os produtos brasileiros no passado. Ele acha que 

precisa de uma política ofensiva de comércio exterior e que não se confunde com o papel do 

Itamaraty na diplomacia”, disse o ex-ministro e coordenador técnico do governo de transição, 

Aloizio Mercadante, em entrevista a jornalistas na 4ª feira (7). Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Grupo técnico apresentará propostas sobre reforma tributária ao futuro ministro da 

Fazenda, diz Mercadante 

Poder Executivo | 07/12/2022 – 18h23min 

 

O grupo técnico de indústria, comércio e serviços irá apresentar um conjunto de 

propostas ao novo governo sobre a reforma tributária. Segundo o ex-ministro Aloízio 

Mercadante (PT), que coordena a área técnica da transição, já há consenso sobre um conjunto 

de medidas que será levado ao futuro ministro da Fazenda. “Há convergência, por exemplo, 

sobre simplificação de tributos, desoneração da folha de pagamentos, reduzir impacto de 

impostos de consumo e modificar o peso do IR pessoa jurídica para avançar para taxação de 

lucros e dividendos”, exemplificou. O grupo também discute medidas para reindustrializar o 

país e aumentar a competitividade nacional. “Precisamos ter de novo esforço diplomático para 

retomar exportações e dar impulso à industrialização”, pontuou Mercadante. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Transição: Fazenda, Indústria e Planejamento serão ministérios distintos, confirma 

Mercadante 

Poder Executivo | 07/12/2022 – 17h40min 

 

Coordenador técnico da transição de governo, o ex-ministro Aloizio Mercadante (PT) 

confirmou na quarta-feira (7) que o atual Ministério da Economia deve ser repartido em três 

ministérios distintos no novo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT): Ministério da Fazenda; 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços; Ministério do 

Planejamento. A informação foi confirmada em uma coletiva após reunião entre Mercadante e 

o grupo técnico de Indústria, Comércio e Serviços. Na prática, a decisão recria ministérios que 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/12/07/sob-intenso-debate-pec-da-transicao-e-aprovada-no-senado
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/12/07/sob-intenso-debate-pec-da-transicao-e-aprovada-no-senado
https://www.poder360.com.br/governo/bndes-e-apex-serao-vinculados-ao-mdic-no-governo-lula/
https://www.poder360.com.br/governo/bndes-e-apex-serao-vinculados-ao-mdic-no-governo-lula/
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/12/07/grupo-tecnico-apresentara-propostas-sobre-reforma-tributaria-ao-futuro-ministro-da-fazenda-diz-mercadante.ghtml
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existiram nas gestões anteriores do PT. Fonte: G1 Notícias 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

Condições para aprovar Reforma Tributária com IVA nunca foram tão favoráveis, diz 

Garman 

Mercado | 08/12/2022 – 14h27min 

 

As condições políticas para a aprovação de uma Reforma Tributária com a unificação 

de tributos sob um Imposto sobre Valor Agregado (IVA) nunca estiveram tão favoráveis. A 

opinião é de Christopher Garman, diretor para as Américas do Eurasia Group. Segundo ele, 

houve uma maturação desse debate nos últimos anos entre os governadores, que sempre se 

digladiaram a respeito das definições sobre origem e destino dos tributos. “A base de 

contribuição está caindo”, afirmou durante debate no evento Macro Vision 2022, do Itaú. O 

desafio para a aprovação de uma proposta desse tipo é o quanto o governo federal estaria 

disposto a pagar como compensação para os governadores. Fábio Zambeli, analista-Chefe do 

Jota, concordou que as condições estão melhores, mas ainda tem dúvidas se o novo governo 

colocaria sua força política para avançar nesse tema. “É um tema do Geraldo Alckmin (vice-

presidente eleito) e do Fernando Haddad, não é do Lula”, comentou, destacando que a 

Reforma Tributária não surgiu como tema da campanha vitoriosa do petista. Fonte: InfoMoney 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Diogo Guillen apresentará Relatório de Inflação e Presidente do BC falará com imprensa 

dia 15 

Poder Executivo | 08/12/2022 – 10h 

 

O diretor de Política Econômica, Diogo Abry Guillen, apresentará o Relatório Trimestral 

de Inflação na próxima quinta-feira (15/12), às 11h. O texto será divulgado às 8h na página do 

Banco Central na internet. Na sequência, o presidente do Banco Central, Roberto Campos 

Neto, dará entrevista coletiva à imprensa, sobre a condução da política monetária, que faz 

parte da política do BC de tornar sua comunicação mais clara e objetiva. A coletiva de 

imprensa será realizada presencialmente, no Auditório Dênio Nogueira, no Edifício-Sede do 

Banco Central, em Brasília. A apresentação e a coletiva também poderão ser acompanhadas 

pelo Canal do Banco Central no YouTube. Fonte: ASCOM Banco Central do Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Pretendemos “deslanchar” parcerias público-privadas, diz Haddad 

Poder Executivo | 07/12/2022 – 20h04min 

 

O petista Fernando Haddad, principal cotado para assumir o Ministério da Fazenda no 

mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse na 4ª feira (7) que o novo governo fará muitas 

PPPs (parcerias público-privadas). Haddad também afirmou que a falta de recursos para o 

Executivo fechar as contas neste ano é “dramática”, e que a próxima gestão não pode ter um 

Orçamento menor que a atual. O petista falou a jornalistas na entrada do hotel onde ele e Lula 

estão hospedados, em Brasília, o Meliá Brasil 21. Antes, Haddad havia tido uma reunião com 

representantes do Banco Mundial. “A gente pretende deslanchar as parcerias público-privadas, 

sobretudo na área de infraestrutura. E o Banco Mundial se colocou à disposição para continuar 

investindo”, declarou ele. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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Ministro Bruno Dantas é eleito presidente do TCU 

Poder Legislativo | 07/12/2022  

 

Os ministros do Tribunal de Contas da União (TCU) elegeram, na sessão plenária de 

quarta-feira (7/12), o ministro Bruno Dantas como novo presidente da Corte de Contas. Para o 

cargo de vice-presidente, foi eleito o ministro Vital do Rêgo, que também será o corregedor do 

Tribunal. O ministro Bruno Dantas exercerá a Presidência do TCU durante o ano de 2023, 

assim como o vice-presidente, ministro Vital do Rêgo. O exercício do mandato de ambos os 

cargos se inicia a partir de 1º de janeiro, com a possibilidade de reeleição por igual período. 

Após a eleição, Bruno Dantas agradeceu a confiança dos demais ministros e destacou o 

orgulho de pertencer à Casa. Fonte: ASCOM TCU 
Leia mais 
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Comissão aprova proposta que prevê comprovante de pagamento em papel durável 

Poder Legislativo | 07/12/2022 – 21h21min 

 

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

na quarta-feira (7) o projeto que obriga as empresas e bancos a emitir comprovantes ou 

cupons fiscais em papel que permita a durabilidade da impressão, desde que não sejam 

disponibilizados em formato eletrônico. O descumprimento da nova regra sujeita o infrator às 

sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor, como advertência, 

multa e suspensão temporária da atividade. O Projeto de Lei 4382/19 é do deputado Mauro 

Nazif (PSB-RO), e foi relatado pelo deputado Eli Corrêa Filho (União-SP), que deu parecer 

favorável. O PL 4382/19 será analisado agora pelas comissões de Finanças e Tributação e de 

Constituição e Justiça e de Cidadania. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

BNDES é um hub de desenvolvimento para o Brasil, diz Montezano 

Poder Executivo | 07/12/2022 – 16h13min 

 

O presidente do BNDES, Gustavo Montezano, disse que nos três anos que passou à 

frente da instituição aprendeu que não se deve subestimar o banco, porque sempre que isso 

ocorreu os resultados foram surpreendentes. De acordo com Montezano, o BNDES tem que 

ser visto como um hub de desenvolvimento multidimensional para o Brasil, onde o capital 

financeiro é importante, mas há a capacidade de absorver e processar informação de forma 

clara, criar e irradiar inovação, não há instituição semelhante para fazê-lo como o BNDES. 

“Não subestime o BNDES. Se o banco fosse uma empresa listada, a gente diria em um termo 

de mercado, não shorteia [o termo vem da palavra short de origem no inglês, para designar 

operações de compra e venda de ativos no mercado de capitais] a nossa ação, porque todas 

as vezes que de alguma forma eu ou qualquer pessoa do banco, funcionário, conselheiro 

subestimou o banco, a gente errou. O banco surpreendeu e surpreendeu para cima”, apontou 

durante a abertura do encontro BNDES Day, promovido pela instituição e pelo Ministério da 

Economia, na sede do banco, no centro do Rio. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 
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Poder Legislativo | 07/12/2022  

 

O Tribunal de Contas da União (TCU) apresenta nova edição da publicação O TCU e o 

Desenvolvimento Nacional - Contribuições para a administração pública. O documento traz os 

resultados das fiscalizações mais recentes do Tribunal, com propostas de medidas a serem 

adotadas em setores estratégicos. O objetivo é contribuir para impulsionar o desenvolvimento 

do País. Cumprindo sua missão constitucional de contribuir para o aperfeiçoamento das 

políticas, ações e programas de governo, o TCU reuniu no documento uma robusta análise 

com seleção de trabalhos desenvolvidos e de julgados mais recentes. São diversas 

proposições atuais e relevantes para o progresso nacional. No dia 16 de novembro, o 

presidente em exercício do TCU, ministro Bruno Dantas, entregou a publicação ao vice-

governador eleito Geraldo Alckmin e à equipe de transição governamental. “Espera-se, assim, 

que o TCU ofereça à administração pública uma contribuição para o aperfeiçoamento dos 

serviços públicos, ao mesmo tempo em que se coloca aberto para o diálogo com o Executivo e 

demais poderes da União, para a formulação de propostas de trabalhos que cooperem para o 

desenvolvimento nacional”, ressaltou Dantas. Fonte: ASCOM TCU 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

EDUCAÇÃO 

 

Criação de Política Nacional de Educação Digital é aprovada pela CCT 

Poder Legislativo | 08/12/2022 – 13h59min 

 

Em sua última reunião de 2022, na quinta-feira (8), a Comissão de Ciência, Tecnologia, 

Inovação, Comunicação e Informática (CCT) aprovou projeto que cria a Política Nacional de 

Educação Digital. O PL 4.513/2020 foi aprovado na forma do substitutivo do senador Jean Paul 

Prates (PT-RN) e seguiu para análise da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE). O 

texto estabelece ações para ampliar o acesso à tecnologia em cinco frentes: inclusão digital, 

educação digital, capacitação, especialização digital e pesquisa digital. Para instituir a futura 

Política Nacional de Educação Digital, o projeto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, para que currículos da educação básica tratem das competências digitais a partir do 

ensino fundamental. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Comissão debate contingenciamento de recursos das universidades federais 

Poder Legislativo | 08/12/2022 – 07h28min 

 

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público promove audiência 

pública na quinta-feira (8) para debater o contingenciamento dos recursos das instituições 

federais de ensino superior e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes). O debate foi solicitado pelo deputado Rogério Correia (PT-MG). Ele afirma 

que os recursos são imprescindíveis ao funcionamento da educação superior federal brasileira. 

"As universidades federais sofreram um confisco de R$ 328,5 milhões, totalizando em 2022 um 

montante de R$ 763 milhões bloqueados", disse. Foram convidados para a audiência pública 

entidades que representam as instituições de ensino superior e profissional, professores e 

alunos. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

STF confirma proibição de reeleições ilimitadas para mesa legislativa 
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Poder Judiciário | 07/12/2022 – 20h58min 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou na quarta-feira (7) a proibição de 

reeleições ilimitadas para as mesas diretoras de assembleias legislativas. Com o resultado do 

julgamento, a Corte definiu que só cabe uma reeleição para a direção do Legislativo estadual. 

O caso começou a ser analisado em março deste ano no plenário virtual da Corte, modalidade 

em que os ministros inserem os votos eletronicamente e não há deliberação presencial. Ao 

retomar o julgamento na sessão presencial de quarta, os ministros decidiram estipular um 

prazo para o cumprimento da decisão. Com a modulação, ficou definido que as composições 

das mesas feitas antes de 7 de janeiro de 2021 não serão afetadas pela decisão. O marco é a 

publicação da ata da decisão do Supremo que, em dezembro de 2020, vetou a recondução de 

presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado dentro da mesma legislatura. Fonte: Agência 

Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Orçamento secreto: Supremo começa julgamento da constitucionalidade das emendas 

de relator 

Poder Judiciário | 07/12/2022 – 20h30min 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar, na quarta-feira (7), quatro 

Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs 850, 851, 854 e 1014), de 

relatoria da ministra Rosa Weber (presidente), questionando o chamado orçamento secreto. Na 

sessão, a ministra leu o relatório e, em seguida, partes, terceiros interessados e a 

Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentaram seus argumentos. Em razão do feriado 

do Dia da Justiça, na quinta-feira (8), o julgamento prosseguirá na próxima quarta-feira (14). Da 

tribuna, representantes dos partidos Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e Partido Verde 

(PV) afirmaram que o orçamento secreto é incompatível com a Constituição. De acordo com os 

partidos, essa prática é escusa e arbitrária e não tem nenhum critério socioeconômico. Outro 

argumento apresentado foi o de que a execução unilateral e secreta do orçamento configuraria 

um esquema ilícito desconectado dos objetivos públicos e orçamentários. Fonte: ASCOM STF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ORÇAMENTO 

 

TCU libera crédito extraordinário para gastos sociais e trabalhistas 

Poder Legislativo | 07/12/2022 – 20h52min 

 

O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou a consulta da Casa Civil para que o 

governo possa abrir crédito extraordinário (fora do teto de gastos) e impeça a interrupção no 

pagamento de benefícios sociais e trabalhistas. Previstos para despesas imprevistas e 

urgentes, segundo a Constituição, os créditos extraordinários estão fora do teto federal de 

gastos. Com a aprovação, o governo poderá editar medida provisória para abrir crédito 

extraordinário para manter o pagamento do Benefício de Prestação Continuada (BPC), do 

seguro-desemprego e de gastos judiciais, entre outras despesas. Segundo a Casa Civil, a 

redução da fila de liberação dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 

resultou num gasto superior ao estimado. No fim de novembro, o governo contingenciou 

(bloqueou) R$ 5,7 bilhões do Orçamento Federal para cumprir o teto de gastos. Desse total, a 

decisão é necessária para pagar R$ 2,3 bilhões adicionais em benefícios da Previdência Social 

e por causa da suspensão da medida provisória que adiava para 2023 o repasse de R$ 3,8 

bilhões de ajudas para o setor cultural da Lei Aldir Blanc. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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POLÍTICA 

 

Moraes libera redes de deputados que supostamente publicaram desinformação contra 

as urnas 

Poder Judiciário | 08/12/2022 – 15h11min 

 

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, determinou na 

quinta-feira (8) que redes sociais liberem as contas de perfis de deputados que publicaram fake 

news contra as urnas eletrônicas. A decisão libera os perfis dos deputados federais Major Vitor 

Hugo (PL-GO), Marcel Van Hattem e dos deputados eleitos Nikolas Ferreira (PL-MG) e 

Gustavo Gayer (PL-GO). Moraes analisou um pedido apresentado pelo presidente da Câmara 

dos Deputados, Arthur Lira por meio do qual solicitou “a reconsideração das decisões que 

determinaram a suspensão de perfis de Deputados Federais nas redes sociais, dada a 

relevância dessa forma de comunicação para o exercício pleno das atribuições do mandato 

parlamentar”. Fonte: CNN Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PL no Paraná aciona Justiça Eleitoral para cassar mandato de Moro no Senado, diz ex-

juiz 

Poder Legislativo | 07/12/2022 – 20h46min 

 

O senador eleito pelo Paraná Sergio Moro (União Brasil) afirmou na quarta-feira (7) que 

os deputados federais do PL Fernando Giacobo e Paulo Martins entraram com uma ação na 

Justiça Eleitoral para cassar o mandato do ex-juiz no Senado. Em outubro, Moro apoiou a 

candidatura de Jair Bolsonaro – também do PL – à reeleição. Giacobo é o presidente da sigla 

no estado, e Paulo Martins disputou cadeira do Paraná no Senado, mas perdeu para Moro. 
Fonte: G1 Notícias 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Em almoço com Alckmin e PSB, Lira garante estabilidade ao governo eleito 

Poder Legislativo | 07/12/2022 – 20h07min 

 

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), almoçou na quarta-feira 

com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) e com representantes do PSB para 

agradecer o apoio do partido à sua reeleição. Participaram do almoço também o presidente do 

partido, Carlos Siqueira, o ex-governador de São Paulo Márcio França, que trabalha para 

assumir um ministério como representante do PSB, e o líder da bancada na Câmara, deputado 

Felipe Carreras (PE). Segundo Carreras, Lira garantiu a Alckmin que, se reeleito, vai trabalhar 

para dar governabilidade e estabilidade ao governo eleito. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Em reunião, MDB endossa recondução de Lira e aprova permanência de Isnaldo na 

liderança da Câmara 

Poder Legislativo | 07/12/2022 – 18h09min 

 

Os parlamentares da bancada federal do MDB aprovaram na quarta-feira a 

permanência de Isnaldo Bulhões (MDB-AL) à frente da liderança do partido na Câmara dos 

Deputados e reforçaram o apoio à recondução de Arthur Lira (PP-AL) no comando da Casa. 

Em 2021, o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi (SP), foi o principal adversário de Lira na 

disputa pela principal cadeira da Mesa Diretora da Câmara. Logo após o segundo turno das 

eleições presidenciais, Lira avançou nas articulações pela sua recondução, o que o colocaram 

como favorito na corrida pelo comando da Casa. Fonte: Valor Econômico 
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Aprovada urgência para projeto que cria estatuto de simplificação de obrigações 

tributárias 

Poder Legislativo | 07/12/2022 – 18h24min 

 

A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o Projeto de Lei 

Complementar 178/21, do deputado Efraim Filho (União-PB), que institui o Estatuto Nacional 

de Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias. A proposta poderá ser votada nas 

próximas sessões do Plenário. O objetivo é desburocratizar o sistema tributário brasileiro, por 

meio da padronização, em nível nacional, das obrigações acessórias dos contribuintes, e 

integração dos fiscos da União, estados e municípios. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 
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PL que trata de audiências telepresenciais na Justiça do Trabalho vai para CCJC 

Poder Legislativo | 07/12/2022 – 17h56min 

 

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

Deputados aprovou, na quarta-feira (7/12), o Projeto de Lei (PL) 3.334/20, que altera o 

Decreto-Lei nº 5.452 (Consolidação das Leis do Trabalho), e a Lei nº 6.667/1979, para dispor 

sobre as audiências telepresenciais no âmbito da Justiça do Trabalho em razão da crise 

sanitária decorrente do coronavírus (covid-19). A matéria segue para análise conclusiva da 

Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJC). O texto aprovado foi o parecer do 

relator, André Figueiredo (PDT-CE). O parecer considerou que o funcionamento das audiências 

telepresenciais foi em caráter emergencial e que as medidas propostas pelo autor do PL visam 

a aperfeiçoar o seu funcionamento, de modo a afastar a insegurança jurídica decorrente da 

ausência de uma legislação específica. Fonte: OAB 
Leia mais 
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Estatuto do Aprendiz tem votação adiada para a próxima semana 

Poder Legislativo | 07/12/2022 – 16h13min 

 

Foi adiada para o próximo dia 14 a votação da proposta que cria o Estatuto do 

Aprendiz (PL 6461/19) pela comissão especial na qual o texto está em análise. O parecer do 

relator, deputado Marco Bertaiolli (PSD-SP), deveria ter sido votado e discutido na quarta-feira 

(7), mas alguns parlamentares pediram a retirada de pauta da proposição e mais tempo para 

examiná-la. Bertaiolli apresentou um primeiro parecer ao assunto no início de novembro e 

recomendou a aprovação da matéria na forma de um substitutivo. Depois disso, foi aberto 

prazo para sugestões de modificações e mais de 100 emendas foram apresentadas. O relator 

acatou parte delas, e um novo parecer foi elaborado, porém o assunto ainda não é de 

consenso na comissão. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 
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Novo sistema facilita a elaboração de emendas a medidas provisórias 

Poder Legislativo | 07/12/2022 – 15h42min 

 

A Câmara dos Deputados e o Senado Federal assinaram um ato conjunto para uso do 

LexEdit na elaboração de emendas de medidas provisórias. A iniciativa é resultado de um 

grupo de trabalho que integrou as duas Casas e que já trouxe outros resultados para a 

modernização do processo legislativo. "Esse é um projeto em andamento do Programa 
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Processo Legislativo Digital. Mas, desde já, os gabinetes, tanto do Senado como da Câmara, 

poderão usar a ferramenta de modo piloto e produzirem emendas a medidas provisórias com a 

correta técnica legislativa", afirma Lauro César, da Coordenação de Informática Legislativa e 

Parlamentar do Senado (Colep). O sistema permite que a redação legislativa das emendas 

seja produzida automaticamente, pela intervenção direta no texto da MP. O usuário pode 

navegar pelo texto e fazer as alterações que avaliar necessárias, e essas serão escritas como 

emendas pelo editor de acordo com a técnica legislativa determinada pela Lei Complementar 

95. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 
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RELAÇÕES EXTERIORES 

 

Argentina pede a Europa que reveja acordo com Mercosul 

Mercado | 08/12/2022 – 05h01min 

 

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, pediu à União Europeia (UE) que 

renegocie um acordo comercial histórico com a América do Sul, afirmando que o acordo é 

desequilibrado e uma ameaça às indústrias automobilísticas do Brasil e da Argentina. “O que 

precisamos fazer é sentar e ver como podemos chegar a um acordo em uma base mais 

realista”, disse Fernández na conferência Global Boardroom, promovida pelo “Financial Times”. 

Perguntado sobre quanto tempo esse processo poderia levar, ele disse: “O tempo que as 

partes quiserem. É como o tango. O tango é dançado por um casal, é preciso que as duas 

pessoas queiram dançar, caso contrário, fica difícil”. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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SAÚDE 

 

Dados e IA desafiam o futuro dos profissionais de saúde 

Mercado | 08/12/2022 

 

Os desafios da digitalização no setor de saúde, visto o crescente uso de dados, IA, 

Telemedicina e a integração de novas soluções exigem novas atitudes e conhecimentos para 

os profissionais do setor na estratégia e construção de modelos sustentáveis. Esse foi o debate 

realizado pela vertical Saúde do 5×5 Tec Summit, promovido na quarta-feira, 7. Para Caio 

Soares, presidente da Saúde Digital Brasil e diretor médico na Teladoc Health, houve um 

avanço de 20 anos em dois durante o período da pandemia em termos de tecnologia  no setor 

de saúde e em especial para a telemedicina. “Além das iniciativas existentes e outras que 

surgiram, a demanda dos serviços receberam muita aceitação e sucesso na modalidade não 

presencial. O sistema nunca mais será o mesmo. Ele será modalidade complementar ao 

sistema com benefícios que impactam a saúde individual e populacional. Não dá mais para 

imaginar o sistema de atendimento sem ela.” Segundo o médico, um dos gargalos no sistema 

público e privado é o acesso ao sistema e o tempo que leva entre o atendimento e sua 

resolução. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 
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SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Ministério da Justiça participa da 7ª Mostra BID Brasil 

Poder Executivo | 07/12/2022 – 17h29min 

 

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) participa da 7ª edição da Mostra 
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BID Brasil. Marcada por constantes inovações tecnológicas, o evento reúne os maiores 

fabricantes, exportadores e importadores do mercado de segurança pública. A Mostra acontece 

até quinta-feira (8), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. Nos três dias 

de exposição, a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), por meio da Diretoria de 

Gestão e Integração de Informações (DGI),  apresenta para o público todas as soluções do 

Sinesp. A multiplataforma oferece, de forma gratuita para os estados, a centralização de dados 

e informações que facilitam as rotinas de abordagens, investigações e inteligência policial, bem 

como promove mais segurança aos agentes e demais profissionais envolvidos. Fonte: ASCOM MJSP 
Leia mais 
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TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Fórum Pix apresenta novos produtos em desenvolvimento para 2023 

Poder Executivo | 08/12/2022 – 11h54min 

 

Em 1º de dezembro, o Banco Central (BC) realizou a 18ª reunião plenária do Fórum 

Pix, comitê consultivo permanente que coordena diversos agentes de mercado na construção 

participativa e transparente do Pix. Nesse ambiente, o BC discute a agenda evolutiva do meio 

de pagamento e apresenta novos serviços em desenvolvimento. Entre as novidades para 2023, 

está um dispositivo de segurança para coibir o uso de contas de "laranjas" e o Pix Automático, 

para pagamentos recorrentes. O principal produto a ser trabalhado no próximo ano é o Pix 

Automático. O novo produto vai atender a pagamentos recorrentes, como serviços públicos e 

outras contas que exijam pagamentos periódicos (escolas, academias, assinaturas, serviços de 

streamings entre outros). A função será similar ao que ocorre no débito em conta atualmente, 

mas sem depender de convênios bilaterais, com uma experiência de uso padronizada e 

aprimorada, utilizando todos os benefícios do Pix. Ainda em 2023, o Pix vai contar com um 

novo dispositivo de segurança para marcação de fraude. Atualmente, qualquer conta usada 

para fraudes, as conhecidas "contas laranjas", ficam marcadas como suspeitas. A partir do ano 

que vem, os CPFs dos seus donos serão identificados sob suspeita, o que irá aumentar a 

segurança, pois evita que esses "laranjas" continuem criando e usando novas contas para 

fraudes. Também está previsto o desenvolvimento de uma nova versão do Mecanismo 

Especial de Devolução, o MED 2.0. O propósito é aumentar a eficácia do sistema de devolução 

de recursos que foram objeto de fraude.. Fonte: ASCOM Banco Central do Brasil 
Leia mais 
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Internet Brasil chega para mais de 6 mil alunos do Nordeste 

Poder Executivo | 08/12/2022 – 11h20min 

 

O Ministério das Comunicações (MCom) concluiu a distribuição de chips do Internet 

Brasil para 15 escolas da rede pública de ensino básico nas cidades de Mossoró (RN), Caicó 

(RN), Caruaru (PE), Petrolina (PE), Juazeiro (BA) e Campina Grande (PB). Com o 

equipamento, 6.250 alunos a partir do 3° ano terão 20 gigabytes (Gb) mensais para acessar a 

internet por banda larga móvel. O estudantes dos seis municípios nordestinos fazem parte dos 

10 mil contemplados na primeira fase da Prova de Conceito (PoC) – o projeto-piloto do 

programa, executado pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). A ação beneficia 

também as famílias dos alunos, já que a tecnologia pode ser utilizada dentro e fora das 

unidades escolares. Os chips permitem a ativação ou desativação remota pela RNP, 

viabilizando a mudança de operadora em caso de necessidade. A privacidade on-line também 

está garantida, pois a operação cumpre com todos os requisitos da Lei Geral de Proteção de 

Dados (LGPD) e não é realizado acompanhamento individual da navegação dos usuários. Fonte: 

ASCOM MCom 
Leia mais 
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Microsoft acelera aplicações de dados e ia para digitalizar agricultura 

Poder Executivo | 08/12/2022 

 

A Microsoft implementará novas tecnologias para o campo, segundo Ranveer Chandra, 

CTO de Agri-Food da companhia. Com o aumento da população em 8 bilhões de pessoas, há 

o desafio de aumentar a capacidade de produção de alimentos, mas gerando cada vez menos 

impacto ambiental. Com esse objetivo, a companhia tem desenvolvido soluções para tornar o 

uso de dados e inteligência artificial mais comum entre os produtores rurais. A estratégia é 

trabalhar com a inovação colaborativa, chegando ao campo a partir de parcerias estratégicas 

com pesquisadores, startups e outras empresas do setor. Dessa forma, a Microsoft lançou o 

FarmVibes.AI, um conjunto de soluções com algoritmos de código aberto que ajudam na 

aplicação de tecnologias de dados, inteligência artificial e gêmeos digitais em plantações. Na 

prática, a tecnologia ajuda os produtores a tomarem decisões mais assertivas para a produção 

de alimentos, demandando um uso menor de químicos e de água, por exemplo. Outra 

inovação é o uso de mapas de calor para avaliar as condições de umidade e temperatura do 

solo, a quantidade de carbono, a presença de ervas daninhas e os níveis de nutrientes. O 

objetivo da Microsoft é aumentar seu leque de atuação, utilizando de tecnologia avançada de 

dados, de cloud e IA para a agricultura. Fonte: ASCOM MCTI 
Leia mais 
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Painel do Jusbrasil acompanha evolução da LGPD em tribunais 

Mercado | 07/12/2022 – 22h09min 

 

O Jusbrasil e o IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa) 

lançaram na 4ª feira (7) o Painel LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), com o objetivo de 

acompanhar a evolução e o “amadurecimento” da lei nos tribunais brasileiros. Com o apoio do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o projeto foi apresentado oficialmente 

no Congresso Internacional de Direito Constitucional, de 7 a 8 de dezembro, em Brasília. Este 

foi o 2º ano consecutivo do projeto que, segundo um dos fundadores do Jusbrasil, Luiz Paulo 

Pinho, deve ter continuidade nos próximos anos. O painel já analisou 1.789 documentos da 

justiça brasileira que envolviam o uso da LGPD, de 2020 a 2022. O Tribunal de Justiça de São 

Paulo foi o que mais teve decisões com a lei como tema central, com 110 decisões ao todo. 

São Paulo é seguido pelos Tribunais da Bahia (11), Rio Grande do Sul (10) e Distrito Federal 

(9). Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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Comunicações e BNDES unem-se para ampliar acesso à banda larga no país 

Poder Executivo | 07/12/2022 – 20h17min 

 

O Ministério das Comunicações firmou contrato de R$ 796,7 milhões com o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O recurso foi viabilizado pelo 

Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações (Fust) e será utilizado no acesso 

à banda larga. O contrato foi assinado durante a cerimônia 5G Brasil - o legado de um país 

conectado. Na ocasião, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, anunciou o início da 

distribuição dos chips do programa Internet Brasil, que, nesta primeira fase irá atender 6.250 

alunos da rede pública que fazem parte do Cadastro Único para Programas Sociais. 

Estudantes de 15 escolas de Mossoró (RN), Caicó (RN), Caruaru (PE), Petrolina (PE), Juazeiro 

(BA) e Campina Grande (PB) foram os primeiros beneficiados. O projeto piloto é executado 

pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). Os chips com internet gratuita podem ser 

usados dentro e fora das unidades escolares e o pacote de dados de 20 gigabytes (Gb) será 

renovado mensalmente, de forma automática. Fonte: Agência Brasil 
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Comissão aprova doação de bens de informática apreendidos a escolas públicas 

Poder Legislativo | 07/12/2022 – 18h 

 

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

lei que destina os produtos de informática abandonados, apreendidos ou confiscados pela 

Receita Federal para as instituições públicas de ensino com iniciativas de uso de tecnologia na 

educação. A proposta aprovada insere a medida no Código Tributário Nacional e no Decreto-lei 

1.455/76, que trata de regras aduaneiras para bagagens. O relator, deputado Luiz Lima (PL-

RJ), deu parecer favorável ao texto. Ele afirmou que os equipamentos de informática 

apreendidos se tornam um problema para os órgãos de governo responsáveis por mantê-los. 

“Normalmente envolvendo produtos de alto valor, esses bens amontoam-se em depósitos por 

todo o País, tendo em vista que não há previsão legal de doação ou destinação praticável”, 

disse. Fonte: Agência Câmara 
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"Preparamos o Brasil para o futuro", diz ministro das Comunicações 

Poder Executivo | 07/12/2022 – 17h25min 

 

"Preparamos o Brasil para o futuro. Estamos entregando um legado, uma garantia que 

nenhum irmão brasileiro sem internet em casa, no celular, ou onde estiver", afirmou o ministro 

das Comunicações, Fábio Faria, na quarta-feira (7), em Brasília. Faria apresentou um balanço 

das ações à frente da Pasta durante a cerimônia '5G Brasil - o legado de um país conectado'. 

Na oportunidade, o Ministério das Comunicações (MCom) firmou contrato de R$ 796,7 milhões 

com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O recurso é o 

primeiro, em 22 anos, viabilizado pelo Fundo de Universalização de Serviços de 

Telecomunicações (Fust) e será utilizado no acesso à banda larga. Ainda no evento, o MCom 

prestou uma homenagem a 50 pessoas e instituições que contribuíram para o avanço do 5G no 

país. Um dos agraciados foi o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), 

Carlos Baigorri. Fonte: ASCOM MCom 
Leia mais 
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2ª Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica auxilia alunos a decidirem 

sobre o futuro 

Poder Executivo | 07/12/2022 – 17h20min 

 

A segunda edição da Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica, 

organizada pelo Ministério da Educação (MEC), reuniu estudantes, familiares, professores e 

diversos atores da educação, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, em Brasília, 

entre os dias 28 de novembro e 4 de dezembro. Com o tema “Inovação e Tecnologia”, o evento 

foi uma oportunidade de aprofundar o conhecimento sobre as ações e os projetos realizados 

por estudantes e pesquisadores das instituições. Na programação, houve palestras, oficinas, 

apresentações de trabalhos acadêmicos e exposições de projetos. Os estudantes puderam ver 

um pouco da prática do aprendizado e das iniciativas no âmbito da Educação Profissional e 

Tecnológica. O ministro da Educação, Victor Godoy, reforçou a importância dessa modalidade 

educacional. “Quantos jovens terminam o ensino médio sem qualquer formação técnica para 

iniciar no mundo do trabalho? Os cursos técnicos profissionalizantes colaboram para que esses 

jovens tenham protagonismo e estejam mais confiantes sobre a sua formação futura.”, 

enfatizou. Fonte: ASCOM MEC 
Leia mais 
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SPU lança a maratona Hackathon web3 – tokenização do patrimônio da União 

Poder Executivo | 07/12/2022 – 16h43min 

 

A Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU) — órgão do 

Ministério da Economia responsável pela gestão do patrimônio da União — lançou mais uma 

iniciativa para a transformação digital dos seus processos de gestão e de relação com 

cidadãos. Em solenidade realizada no sábado passado (3/12), foi realizada a cerimônia oficial 

de abertura do Hackathon Web3 – tokenização do patrimônio da União, uma maratona que 

trata sobre educação e construção de soluções blockchain na web3 para os desafios da 

Administração Pública na gestão do patrimônio da União. O objetivo é fomentar a educação 

sobre o tema da web3, e estimular a co-criação de soluções para desafios da Administração 

Federal nessa área. O tema principal envolve a tokenização de ativos da União em blockchain 

e casos de uso relacionados às seguintes atribuições legais da SPU: Caracterização e 

Incorporação, Destinação dos Bens da União e Gestão de Contratos. A iniciativa conta com a 

parceria do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e da Escola Nacional de 

Administração Púclica (Enap), que uniram expertise com outros parceiros, a Flacso e a 

Fundação Celo. Fonte: ASCOM ME 
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Prefeitura de São Paulo suspende pregão de monitoramento facial 

Poder Executivo | 06/12/2022 

 

A prefeitura de São Paulo suspendeu o pregão eletrônico para contratação de uma 

plataforma de videomonitoramento, com reconhecimento facial, a ser implementada na capital 

paulista. O sistema, chamado de Smart Sampa, foi criticado por parlamentares e entidades 

civis. "A prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, 

informa que, dentro da política de transparência pública, decidiu suspender o pregão eletrônico 

para suprimir toda e qualquer dúvida sobre o programa Smart Sampa, que tem como objetivo 

integrar todos os serviços públicos, permitir o monitoramento de ocorrências em tempo real e a 

segurança pública preventiva em benefício de todos os paulistanos", disse a prefeitura em 

nota. Fonte: TI Inside 
Leia mais 
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