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DESTAQUES 

 

Congresso derruba veto de Bolsonaro e obriga União a compensar estados com 

recursos para saúde e educação 

Poder Legislativo | 15/12/2022 – 15h40min 

 

O Congresso Nacional derrubou na quinta-feira (15) o veto do presidente Jair 

Bolsonaro ao trecho de uma lei que obriga a União a compensar estados para a manutenção 

dos pisos constitucionais de saúde, educação e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica (Fundeb). Em junho, Bolsonaro sancionou uma lei aprovada no 

Congresso que criou um teto para a cobrança do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS) sobre itens como diesel, gasolina, energia elétrica, comunicações e transporte 

coletivo. Com a aprovação da lei, esses itens passaram a ser classificados como essenciais e 

indispensáveis, o que impede que os estados cobrem taxa superior à alíquota geral de ICMS, 

que varia de 17% a 18%, dependendo da localidade. Fonte: G1 Notícias  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Câmara aprova projeto que cria estatuto de simplificação de obrigações tributárias 

Poder Legislativo | 14/12/2022 – 22h09min 

 

A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria o Estatuto Nacional de 

Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias com o objetivo de facilitar o cumprimento 



 
 
 
pelo contribuinte dessas obrigações, como declarações e outras informações. A proposta 

seguirá para o Senado. O Projeto de Lei Complementar 178/21, do deputado Efraim Filho 

(União-PB), foi aprovado na forma do substitutivo da relatora, deputada Paula Belmonte 

(Cidadania-DF). Pelo texto, em até 90 dias deverá ser criado um comitê para simplificar o 

cumprimento dessas obrigações, instituindo a Declaração Fiscal Digital (DFD) com informações 

dos tributos federais, estaduais, distritais e municipais de maneira a unificar a base de dados 

das Fazendas públicas das três esferas de governo (federal, estadual e municipal). A exceção 

das regras será para as obrigações acessórias vinculadas ao Imposto de Renda e ao Imposto 

sobre Operações Financeiras (IOF). Com a unificação e compartilhamento de dados entre os 

Fiscos, será possível apurar tributos, fornecer declarações pré-preenchidas e respectivas guias 

de recolhimento de tributos pelas administrações tributárias. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TRANSIÇÃO DE GOVERNO 

 

Lula convida Camilo Santana para assumir o Ministério da Educação 

Poder Executivo | 15/11/2022 – 15h02min 

 

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, convidou no início da semana o ex-

governador e senador eleito Camilo Santana (PT-CE) para ser o futuro ministro da Educação. 

Ao mesmo tempo, a ideia de Lula é ter a atual governadora do estado Izolda Cela como 

secretária nacional de Educação Básica. Camilo deverá dar uma resposta a Lula nestes 

próximos dias. Inicialmente o nome de Izolda era cotado para assumir a Educação. É que Lula 

quer aproveitar a força de senadores eleitos aliados dentro do Congresso, uma vez que muitos 

bolsonaristas também conquistaram mandatos de deputados e senadores. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

MDB pressiona para ficar com três ministérios com ‘capacidade de entrega’, mas Lula 

resiste 

Poder Executivo | 15/12/2022 – 04h30min 

 

Aliado nos dois primeiros mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva, mas algoz do 

impeachment de Dilma Rousseff em 2016, o MDB tem feito pressão para ter dois ministérios de 

peso, além do que deverá ficar com a senadora Simone Tebet (MS). Emedebistas têm como 

foco assumir pastas com orçamentos robustos e que tenham o que chamam “capacidade de 

entrega”, como Integração Nacional e Cidades. A primeira terá sob seu controle a Codevasf, 

estatal responsável por obras milionárias e que no governo Bolsonaro ficou sob o comando de 

indicados do Centrão, o que pode gerar uma disputa com outros partidos prestes a embarcar 

no futuro governo. Tebet deseja ser ministra do Desenvolvimento Social, que gere o Bolsa 

Família, tese que enfrenta resistência do PT. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Dino anuncia Ricardo Cappelli e Marivaldo Pereira para compor equipe 

Poder Executivo | 14/11/2022 – 20h32min 

 

O futuro ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou na quarta-

feira (14) dois nomes-chave de sua futura equipe. O seu secretário-executivo, e, portanto, o 

número dois da pasta, será o jornalista Ricardo Cappelli. Ex-presidente da União Nacional dos 

Estudantes (UNE), Cappelli militou durante vários anos no Partido Comunista do Brasil 

(PCdoB), mas migrou juntamente com Dino para o Partido Socialista Brasileiro (PSB). Nos 

governos Lula e Dilma, foi secretário nacional de Esporte Educacional e de Incentivo ao 



 
 
 
Esporte. Flávio Dino também anunciou o nome de Marivaldo Pereira, presidente do Partido 

Socialismo e Liberdade (Psol) no Distrito Federal. Ele estará à frente de uma nova secretaria, a 

Secretaria de Acesso à Justiça, tendo como principal desafio coordenar a interlocução do 

ministério com os movimentos sociais. Fonte: Congresso em Foco 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Debate da PEC da Transição opõe bases de Lula e de Bolsonaro 

Poder Legislativo | 14/12/2022 – 20h09min 

 

O debate da PEC da Transição (PEC 32/22) colocou em lados opostos a futura base 

parlamentar do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e deputados favoráveis ao presidente 

Jair Bolsonaro, que deixará o posto em 1º de janeiro. Os deputados discutiram a proposta de 

maneira informal na quarta-feira (14), já que o relatório do deputado Elmar Nascimento (União-

BA) só deverá ser apresentado na quinta-feira (15). Como a votação será híbrida, só poderão 

discutir a matéria a partir de quinta os deputados que estiverem dentro do Plenário. A PEC da 

Transição é a primeira proposta apoiada pelo presidente eleito. A PEC assegura recursos fora 

da regra do teto de gastos e prevê uma nova regra fiscal, por meio de lei complementar, a 

partir de 2024. O objetivo é garantir o pagamento de benefícios sociais como o Bolsa Família 

no valor de R$ 600 com adicional de R$ 150 para crianças. O deputado José Guimaraes (PT-

CE) afirmou que a proposta deverá ser votada na quinta-feira para garantir o calendário de 

votação do Orçamento incluindo os valores reajustados do Bolsa Família e do salário mínimo. 
Fonte: Agência Câmara 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministro de Bolsonaro participa de jantar para Bruno Dantas com integrantes do governo 

Lula 

Poder Executivo | 14/12/2022 – 17h 

 

Coordenador da campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, o ministro das 

Comunicações, Fábio Faria (PP), encontrou na noite de terça-feira, em um jantar em Brasília, 

com integrantes do governo eleito, de Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o Valor apurou, ele 

manteve conversas cordiais com eles e petistas presentes. E desejou boa sorte a Aloizio 

Mercadante, futuro presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES). O jantar foi em homenagem ao novo presidente do Tribunal de Contas da União, 

Bruno Dantas, na casa do também ministro do TCU Walton Alencar. Faria encerra em fevereiro 

um período de 16 anos como deputado federal e sempre manteve boa interlocução com os 

partidos do campo político de Lula. Chegou a ser parte da base aliada dos governos Lula e 

Dilma Rousseff. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula prepara anúncio de mais cinco ministros 

Poder Executivo | 14/12/2022 – 15h28min 

 

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deve anunciar nos próximos dias 

mais um bloco de ministros que não envolva negociação direta com partidos aliados. O Valor 

apurou que existe a expectativa de oficialização de Jorge Messias (Advocacia-Geral da União), 

Vinícius Marques de Carvalho (Controladoria-Geral da União), Alexandre Padilha (Secretaria 

de Relações Institucionais), Josué Gomes da Silva (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior) e Nísia Trindade (Saúde). O petista também pretendia anunciar já na 

próxima leva o escolhido para o Ministério da Educação. No entanto, depois conversa com o 

senador eleito Camilo Santana (PT), a indicação pode ser adiada. Santana, que demonstra nos 

bastidores interesse no Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), defende a nomeação 



 
 
 
da governadora Izolda Cela (sem partido) para a pasta. “No MEC, depois da conversa entre 

Lula e Camilo, a coisa ficou meio travada”, disse ao Valor, em reserva, uma fonte do entorno 

de Lula. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Lei das Estatais: Haddad diz que, com fiscalização adequada, tanto faz se diretores 'são 

da carreira ou vêm de fora' 

Poder Executivo | 14/12/2022 – 15h24min 

 

O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou na quarta-feira (14) a 

mudança aprovada pela Câmara na Lei das Estatais. A alteração facilita nomeações políticas 

para as empresas do Estado. Segundo Haddad, se houver fiscalização e controle adequados, 

tanto faz se um diretor de estatal seja um funcionário de carreira ou chegue de fora. A 

mudança na lei evita, por exemplo, contestação à indicação de Aloizio Mercadante para o 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A indicação foi anunciada 

na terça (13) pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

AGRONEGÓCIO 

 

Tendências de tecnologia para o agronegócio em 2023 

Mercado | 14/11/2022 

 

A tecnologia seguirá sendo uma grande aliada do agronegócio em 2023. O especialista 

no assunto, Bruno Barros, account manager da dataRain, explica que o foco do setor será 

aumentar a eficiência nos cultivos, visando mais produtividade com menos custos. As 

tendências que podem contribuir com estes resultados estão ligadas à ampliação da 

conectividade, que pode proporcionar soluções de Internet das Coisas (IOT), Edge Computing 

(ou computação de borda), Big Data e Analytics. Todas elas têm a nuvem computacional como 

base para que possam ser viabilizadas. Barros, que atua na consultoria parceira da AWS, 

plataforma de nuvem mais adotada no mundo, destaca os avanços em conectividade e os 

esforços e programas que ampliam este acesso no Brasil. A ampliação da cobertura 5G é um 

dos exemplos. Fonte: TI Inside 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

CONSUMIDOR 

 

Retrato do cliente do e-commerce no Brasil 

Mercado | 15/12/2022 

 

A pandemia impulsionou o e-commerce e essa adesão foi se consolidando, com 

praticamente todos os consumidores e estabelecimentos comprando e vendendo online. A 

Opinion Box realizou uma pesquisa sobre os hábitos dos consumidores que oferece dados e 

insights para embasar estratégias para vender mais e melhor pelo e-commerce em 2023. O 

primeiro desafio para montar um plano eficiente é conhecer as características do consumidor 

no ambiente virtual, seus hábitos e motivações. A Opinion Box entrevistou pessoas que fizeram 

compras nos últimos seis meses. Nesse grupo, chama atenção que a maioria já compra mais 

online do que presencialmente: 6 em cada 10 entrevistados dizem comprar mais pela internet 

do que em lojas físicas. E apenas 22% mais em lojas físicas do que na internet. 4 em cada 10 



 
 
 
entrevistados já compram online há pelo menos 5 anos, e 19% têm essa experiência há uma 

década. Fonte: Consumidor Moderno 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Pesquisa revela que Brasil já supera Estados Unidos no uso de carteiras digitais 

Mercado | 15/12/2022 

 

O estudo “De Pandemia para Endemia: Entendendo o próximo estágio no uso de 

cartões-presente brasileiros”, realizado pela Blackhawk Network Brasil, líder em soluções de 

pagamento como os gift cards, revelou que os brasileiros já estão à frente dos estadunidenses 

em alguns usos das chamadas carteiras digitais, utilizadas principalmente em smartphones. A 

pesquisa, que ouviu cerca de 4 mil pessoas em março de 2022, mostra que 96% dos 

brasileiros já usaram cartões-presente em carteiras digitais, contra 72% dos americanos. Os 

cartões-presente são códigos que podem ser adquiridos nos mais diversos e-commerces, 

varejos e marketplaces de bancos de todo o país, oferecendo acesso a créditos que podem ser 

gastos em produtos e serviços de grandes marcas, como Xbox, iFood, Netflix, Uber, entre 

outras. A Blackhawk Network Brasil foi a pioneira desse mercado no país, há 11 anos, e hoje é 

a líder do setor. A presença dos cartões-presente nas carteiras digitais se justifica: a pesquisa 

mostra que 51% dos consumidores usam os gift cards como dinheiro em compras virtuais, 

enquanto 60% defendem que é uma maneira mais rápida, fácil e segura de pagar por coisas. 

Os dados sobre carteiras digitais revelam uma tendência trazida pela pandemia e que deve 

permanecer mesmo após a retomada total da economia. Em 2020, no auge das restrições 

sanitárias, outra pesquisa da Blackhawk Network Brasil já mostrava o Brasil à frente dos EUA 

nessa modalidade de pagamento, ainda que a adesão fosse bem menor: 62% dos brasileiros 

usaram uma carteira digital naquele ano, contra 43% dos americanos. Fonte: ABEMD 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Ipea eleva projeções para IPCA e INPC de 2023, de 4,7% para 4,9% 

Poder Executivo | 15/12/2022 – 12h16min 

 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) revisou ligeiramente para cima suas 

estimativas para a inflação no País em 2023. A projeção para o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) passou 

de alta de 4,7% para 4,9%. Já a previsão para a inflação da baixa renda, medida pelo Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor (INPC, também do IBGE), também foi revista de alta de 

4,7% para 4,9% no ano que vem. O instituto manteve as projeções para inflação de 2022 em 

5,7% para o IPCA e em 6,0% para o INPC. "Os dados mais recentes mostram que a melhora 

do cenário de inflação no país, iniciada no segundo semestre do ano, vem se mantendo nos 

últimos meses, conjugando forte queda dos preços administrados e recuo mais ameno dos 

preços livres", justificou o Ipea, em Carta de Conjuntura. Fonte: Diário do Grande ABC 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

BC revisa PIB de 2022 de alta de 2,7% para 2,9% e mantém 2023 em 1,0% 

Poder Executivo | 15/12/2022 – 09h55min 

 

O Banco Central elevou sua estimativa para o crescimento do Produto Interno Bruto 

(PIB) de 2022, de 2,7% para 2,9%, conforme o Relatório Trimestral de Inflação, divulgado há 

pouco. Pelo lado da oferta, a melhora foi puxada pelo setor de serviços cuja previsão de 

crescimento saltou de 3,4% para 4,1%. Esse desempenho mais que compensou a mudança 



 
 
 
para a agropecuária de zero para queda 2,0%, e a revisão para a indústria de alta de 2,4% 

para 1,9%. Em relação aos componentes da demanda, o RTI informou alteração de 3,9% para 

4,2% na expectativa de crescimento do consumo das famílias e de 0,7% para 1,6% na previsão 

de alta do consumo do governo. O documento de quinta-feira (15) indica ainda que a projeção 

para 2022 da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) – indicador que mede o volume de 

investimento produtivo na economia – passou de queda de 0,4% para alta de 0,7%. Todas as 

estimativas anteriores constavam do RTI divulgado em setembro. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Haddad defende destravar PPPs e nova âncora fiscal para substituir teto de gastos; veja 

principais trechos 

Poder Executivo | 14/12/2022 – 17h24min 

 

O futuro ministro da Fazenda do governo Lula, Fernando Haddad (PT), disse na quarta-

feira (14) que "todo mundo sabia que o teto de gastos era uma saída precária, não era 

sustentável". Ele defendeu uma nova âncora fiscal no começo do ano, a ser feita por lei 

complementar, e quer ainda "destravar" as Parcerias Público-Privadas (PPPs) como meio de 

fazer mais investimentos. Na terça (13), Haddad anunciou durante entrevista coletiva os nomes 

de dois integrantes de sua futura equipe: o economista e ex-banqueiro Gabriel Galípolo, que 

será o secretário-executivo (número 2 da pasta) e o economista Bernard Appy, que será 

secretário especial para reforma tributária. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

E-commerce em SP deve crescer 26% este ano 

Mercado | 14/11/2022 – 16h41min 

 

O comércio eletrônico paulista deve fechar o ano de 2022 com alta de 26% e alcançar 

o patamar de R$ 66,7 bilhões. O montante representa R$ 13,7 bilhões a mais que o registrado 

no ano passado (R$ 53 bilhões). A projeção é da Pesquisa Conjuntural do Comércio Eletrônico 

(PCCE) elaborada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de 

São Paulo (FecomercioSP) em parceria com a Ebit/Nielsen. A participação do e–commerce nas 

vendas do varejo físico (lojas que comercializam das duas formas) deve alcançar 6%. Este 

bom desempenho ao longo do ano reforça as expectativas da associação para o movimento 

cada vez mais consolidado nas vendas online, principalmente quando há integração entre os 

canais físico e digital. Fonte: Panrotas 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Inflação desacelera em novembro em todas as faixas de renda, diz Ipea 

Poder Executivo | 14/12/2022 – 16h15min 

 

Levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), divulgado na 

quarta-feira (14), mostra que a inflação de novembro ficou abaixo da registrada em outubro 

para todas as faixas de renda. Os dados mostram que as maiores pressões inflacionárias 

foram provocadas por três grupos: alimentos e bebidas, transportes e habitação. O Indicador 

Ipea de Inflação por faixa de renda é divulgado mensalmente. O levantamento considera seis 

categorias de renda domiciliar: muito baixa (menor que R$ 1.726,01), baixa (entre R$ 1.726,01 

e R$ 2.589,02), média-baixa (entre R$ 2.589,02 e R$ 4.315,04), média (entre R$ 4.315,04 e R$ 

8.630,07), média-alta (entre R$ 8.630,07 e R$ 17.260,14) e alta (maior que R$ 17.260,14). Em 

novembro, as menores variações foram registradas para as famílias de renda alta (0,27%) e de 

renda muito baixa (0,33%). Em outubro, nas mesmas faixas, a inflação havia sido 

respectivamente de 1,14% e 0,51%. Já as maiores variações foram observadas nas classes de 



 
 
 
renda média-alta (0,49%) e de renda média (0,46%). No entanto, mesmo nessas faixas, a 

inflação foi maior no mês de outubro, registrando respectivamente 0,64% e 0,61%. No 

acumulado do ano, a menor variação é de 4,87% para as famílias de renda média-baixa. Já a 

maior, de 6,27%, foi observada para as famílias de renda alta. O Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

e usado como índice oficial da inflação no país, registra uma variação de 5,13% desde o início 

do ano. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

EDUCAÇÃO 

 

MEC lança parâmetros e aplicativo para promover a Internacionalização na Educação 

Básica brasileira 

Poder Executivo | 15/12/2022 – 13h46min 

 

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

lançou, na última terça-feira (13), duas importantes publicações: “Parâmetros Nacionais para a 

Internacionalização na Educação Básica no Brasil” e “Internacionalização na Educação Básica: 

Práticas no Contexto Brasileiro”. Além desses estudos, o MEC também apresentou o aplicativo 

“Escolas pelo Mundo”, que reunirá, em um só lugar, práticas de internacionalização já 

implementadas nas escolas de todo o país. Esses lançamentos são resultado de uma iniciativa 

inovadora e pioneira no Brasil e no mundo, originada a partir de um ciclo de discussões sobre a 

importância do intercâmbio educacional de boas práticas na formação inicial dos estudantes. 

Entre 2021 e 2022, especialistas brasileiros em diversas áreas e representantes do Banco 

Mundial e da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) debateram, de forma colaborativa, conceitos fundamentais relativos à 

internacionalização, ao contexto brasileiro, às estratégias para a internacionalização na 

educação básica e aos meios de avaliação e monitoramento. Fonte: ASCOM MEC 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

Provas obtidas a partir do acesso a contas da internet são anuladas por Lewandowski 

Poder Judiciário | 14/11/2022 – 20h38min 

 

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), anulou provas 

obtidas a partir do congelamento, sem prévia autorização judicial, do conteúdo de contas 

eletrônicas, como de e-mails, mensagens e videochamadas, de uma investigada por supostas 

irregularidades no Detran do Paraná. A decisão foi tomada no habeas corpus apresentado pela 

acusada. Em 22 de novembro de 2019, o Ministério Público do Estado do Paraná (MP-PR) 

havia solicitado às companhias Apple e Google a preservação dos dados e IMEIs (identificação 

internacional de equipamento móvel) coletados nas contas vinculadas aos sócios da empresa 

Infosolo. A medida teve o objetivo de conseguir elementos de prova para as investigações na 

"Operação Taxa Alta", que envolve o credenciamento de empresas para serviços de registro 

eletrônico de contratos. Fonte: Teletime 
Leia mais 
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Presidente do STF vota contra o orçamento secreto 

Poder Judiciário | 14/12/2022 – 20h09min 

 

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, votou na 



 
 
 
quarta-feira (14) pela inconstitucionalidade das emendas de relator ao Orçamento da União 

chamadas RP9, elaborado pelo Congresso Nacional. As emendas são conhecidas como 

"orçamento secreto". Rosa Weber considerou que esse tipo de emenda é inconstitucional por 

prejudicar a distribuição de recursos, o direito de parlamentares de participarem do ajuste do 

Orçamento e a sociedade de obter informações sobre a aplicação do dinheiro. O julgamento 

começou na semana passada, quando foram ouvidas as sustentações orais das partes 

envolvidas. Na sessão de quarta-feira (14), a ministra, que é relatora das ações julgadas, 

proferiu seu voto. No entendimento da relatora, os parlamentares têm poder para tratar de 

questões relacionadas ao orçamento, mas as medidas não podem servir a "projetos de poder". 
Fonte: Agência Brasil 
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ORÇAMENTO 

 

Bolsonaro assina MP que libera R$ 7,5 bi de crédito extraordinário para a Previdência  

Poder Executivo | 15/12/2022 – 08h21min 

 

O presidente Jair Bolsonaro (PL) editou uma medida provisória na quinta-feira (15) para 

liberar um crédito extraordinário de R$ 7,5 bilhões a fim de pagar benefícios previdenciários. A 

liberação ocorre depois de o governo ter feito uma consulta ao TCU (Tribunal de Contas da 

União) sobre até que ponto pode recorrer ao mecanismo para honrar compromissos em meio 

ao apagão orçamentário vivido pelo Executivo, cenário que chegou a afetar a fabricação de 

passaportes e bolsas de estudo. A corte de contas, no entanto, foi genérica ao responder e 

disse apenas que é cabível a abertura de crédito extraordinário por meio de MP "desde que 

atendidas as condições de relevância, urgência e imprevisibilidade da despesa". Fonte: Folha de S. 

Paulo 
Leia mais 
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Com recomposição de despesas, Orçamento terá déficit de R$ 231,5 bi 

Poder Legislativo | 14/12/2022 – 17h36min 

 

Além da estimativa de salário mínimo de R$ 1.320 a partir de janeiro, o relatório final ao 

projeto de Orçamento da União para 2023 prevê um déficit de R$ 231,5 bilhões contra os R$ 

63,7 bilhões definidos na proposta do Executivo. O parecer do relator-geral, senador Marcelo 

Castro (MDB-PI), foi entregue na segunda-feira (12) à Comissão Mista de Orçamento (CMO) e 

ainda precisa passar por votação em sessão conjunta do Congresso até o próximo dia 22. De 

acordo com nota divulgada pelo relator Marcelo Castro na segunda, o espaço orçamentário 

criado com a aprovação da PEC da Transição permitiu recompor o orçamento de praticamente 

todas as áreas, que estavam deficitárias na proposta de orçamentária entregue pelo governo 

atual. Sem a PEC, reforçou, o Orçamento ficaria "inexequível", com risco de paralisação de 

várias ações do Estado por falta de recursos. A manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600, com 

um adicional de R$ 150 para cada criança até seis anos, o aumento do Auxílio Gás, do salário 

mínimo e de despesas do setor de saúde são os principais motivos para o crescimento do 

déficit. O relatório de Marcelo Castro ao PLN 32/2022 já considera um cenário de aprovação da 

PEC da Transição (PEC 32/2022). Já aprovada pelo Senado, a proposta ainda depende do 

aval dos deputados. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 
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POLÍTICA 

 

Pacheco não vai votar Lei das Estatais 'a toque de caixa', diz interlocutor 

Poder Legislativo | 15/12/2022 – 13h32min 



 
 
 

 

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), avisou a interlocutores na 

quinta-feira (15) que não irá votar o projeto que flexibiliza a Lei das Estatais a toque de caixa, 

como aconteceu na Câmara dos Deputados. A ideia da cúpula do Senado é ouvir os líderes 

partidários com mais tempo. A informação foi confirmada ao Valor por uma fonte envolvida nas 

negociações. Com isso, a tendência é que a proposta não seja incluída na pauta de quinta-feira 

e fique para o ano que vem. A decisão do Senado deve desagradar, principalmente, o Centrão 

e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), que patrocinaram o avanço da 

matéria na terça-feira (13). O texto aprovado pelos deputados, que chegou ao Senado na 

quarta (14), diminui de 36 meses para 30 dias a quarentena para que pessoas que tenham 

ocupado estrutura decisória de partido ou participado de campanhas eleitorais possam atuar 

como presidentes ou diretores de estatais ou conselheiros de agências reguladoras. Fonte: Valor 

Econômico 
Leia mais 
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Castro apresenta relatório sobre texto que altera orçamento secreto 

Poder Legislativo | 15/12/2022 – 12h55min 

 

Em meio a um julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a 

constitucionalidade das emendas de relator do chamado orçamento secreto, criticadas pela 

falta de transparência, o senador Marcelo Castro (MDB-PI) apresentou na quinta-feira (15) um 

relatório favorável ao Projeto de Resolução (PRN 3/2022) que tem o objetivo de dar 

transparência às emendas. O texto, apresentado em conjunto pelas mesas do Senado e da 

Câmara dos Deputados, estabelece critérios de distribuição das emendas de relator no 

orçamento secreto (RP9) e está na pauta da Congresso marcada para quinta-feira. O parecer 

de Castro sugere a aprovação na forma de um substitutivo. Na prática, da forma como está 

hoje, a decisão sobre o repasse das emendas RP9 fica com o próprio relator do Orçamento e é 

alvo de críticas por não ter critérios objetivos. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 
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Tem muito ministério para indicar, diz Gleisi sobre diversidade 

Poder Executivo | 15/12/2022 – 07h27min 

 

A presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, disse em entrevista à 

GloboNews, na noite de quarta-feira (14), que críticas quanto à falta de diversidade no futuro 

governo e ao grande número de petistas já eram esperadas. A congressista, porém, pediu 

“calma”. “É um pouco natural que os espaços sejam ocupados pelo partido, pois temos muitos 

quadros preparados”, argumentou Gleisi. “Nós já governamos prefeituras, tivemos governos 

nos Estados, tivemos o governo federal por quase 13 anos. (…) Obviamente, num governo da 

nossa linha, os quadros do PT se sobressaem.” Quando questionada por uma frente ampla –

com nomes como o da ex-ministra do Meio Ambiente e deputada eleita Marina Silva (Rede-

AC), da senadora Simone Tebet (MDB-MS) e outros que fizeram campanha para o presidente 

eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT)–, Gleisi pediu “calma”, pois “tem muito ministério ainda 

para indicar”. Sobre a falta de diversidade entre as primeiras pessoas confirmadas no futuro 

governo, a líder do PT afirmou que avisou Lula que ele seria criticado por isso. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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Congresso vota na quinta resolução para alterar regras do orçamento secreto 

Poder Legislativo | 15/12/2022 – 06h48min 

 

O Congresso deve votar na quinta-feira (15) um projeto de resolução para alterar as 

regras das Emendas do Relator à Lei do Orçamento Anual, que ficaram conhecidas como 



 
 
 
orçamento secreto. A votação está prevista para acontecer menos de 24 horas após a 

presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, votar pela 

inconstitucionalidade do orçamento secreto. Rosa Weber é relatora de ações que contestam a 

regularidade dessas emendas, criadas em 2019. O orçamento secreto deu ao relator do 

Orçamento da União o poder de distribuir quantias bilionárias em emendas parlamentares. As 

ações que contestam o mecanismo dizem que falta transparência e critérios claros de 

distribuição. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 
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Associações do mercado criticam PL que prevê interferência política em agências 

reguladoras 

Mercado | 14/11/2022 – 21h47min 

 

Entidades que atuam no mercado corporativo e de investimentos de capitais 

divulgaram na quarta-feira, 14, documento manifestando repúdio às alterações que o Projeto 

de Lei 2.896/2022 propõe à Lei 13.303/2016, a lei das Estatais; e ao art. 8-A da Lei nº 9.986 

(Lei das Agências Reguladoras). As mudanças flexibilizam a investidura dos cargos de 

administradores das empresas estatais e diretores das agências reguladoras, permitindo, na 

avaliação das entidades, a interferência política partidária nesses colegiados. O texto tem 

previsão de ser votado até semana que vem no Congresso. Segundo as entidades, a Lei 

13.303/2016 foi fruto de longo processo legislativo, com a interação da sociedade civil, e 

representou avanço substancial na governança corporativa das empresas estatais federais, 

estaduais e municipais e na adoção de blindagem contra o risco de sua captura por interesses 

político-partidários. Dizem que esses interesses ensejaram casos notórios de corrupção, de 

ineficiência de alocação de recursos públicos e de atendimento a objetivos eleitorais e 

privados, em detrimento dos objetivos para os quais as companhias foram criadas. Fonte: Teletime 
Leia mais 
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Mudança em lei abre portas para o centrão em estatais, e deve passar no Senado  

Poder Legislativo | 14/12/2022 – 20h20min 

 

A mudança na Lei das Estatais, aprovada de forma relâmpago na Câmara dos 

Deputados na terça (13), abre as portas para que o centrão e outros representantes da classe 

política ocupem cargos estratégicos nas empresas púbicas e em agências reguladoras e, com 

isso, exerçam influência direta sobre elas. A votação repentina ocorreu no mesmo dia em que o 

presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anunciou o nome de Aloizio Mercadante para o 

comando do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Segundo 

especialistas, a indicação do petista entra em conflito com a Lei das Estatais, que proíbe que 

as diretorias sejam compostas por integrantes das cúpulas dos partidos ou por quem participou 

de campanha eleitoral nos três anos anteriores. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 
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CCJ aprova PEC que prevê reciprocidade como princípio nas relações internacionais do 

Brasil 

Poder Legislativo | 14/12/2022 – 17h17min 

 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados 

aprovou a admissibilidade da Proposta de Emenda à Constituição 264/16, do deputado Arthur 

Oliveira Maia (União-BA), que inclui no texto constitucional a reciprocidade entre os princípios 

que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil. O relator, deputado 

Kim Kataguiri (União-SP), apresentou parecer favorável à PEC, que ainda depende da análise 



 
 
 
de uma comissão especial e, depois, do Plenário. A Constituição já prevê, entre os princípios 

pelos quais o País deve se reger nas suas relações internacionais, a independência nacional, a 

prevalência dos direitos humanos, a defesa da paz, o repúdio ao terrorismo e ao racismo e a 

concessão de asilo político. O autor, Arthur Oliveira Maia, explicou que, apesar de não estar na 

lista de princípios, a Constituição já estabelece a reciprocidade em determinados dispositivos. 

Por exemplo, em item que prevê que aos portugueses com residência permanente no País, se 

houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao 

brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 
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Ministro do TSE abre apurações sobre Bolsonaro e aliados por ataques às eleições e 

suposta concessão ilegal de benefícios 

Poder Judiciário | 14/12/2022 – 16h30min 

 

O corregedor-geral eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Benedito 

Gonçalves, abriu na quarta-feira (14) apurações sobre a conduta do presidente Jair Bolsonaro 

e de aliados ao lançar dúvida sobre o resultado das eleições e ao, supostamente, conceder 

benefícios de forma ilegal durante a campanha. As duas ações foram apresentadas ao TSE 

pela coligação que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TCU diz que pressão para afrouxar governança da Petrobras traz alto risco para o 

governo Lula 

Poder Legislativo | 14/12/2022 – 16h26min 

 

A constante pressão pelo afrouxamento das regras de governança da Petrobras foi um 

dos motivos para a inclusão da petroleira entre os setores de alto risco no relatório entregue 

pelo Tribunal de Contas da União para a equipe de transição de Luiz Inácio Lula da Silva no 

início de novembro. Segundo o tribunal, embora a governança da Petrobras tenha registrado 

avanços, "a estatal deve ser fiscalizada continuamente, pois, mesmo em períodos mais 

recentes, verificaram-se medidas pontuais de afrouxamento de normativos e regras". O 

relatório foi escrito com o objetivo de alertar para as principais vulnerabilidades do governo 

federal que serão herdadas do governo Jair Bolsonaro – mas, pelo menos nesse ponto, parece 

ter sido ignorado. Fonte: O Globo 
Leia mais 
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Apetite do PT por ministérios torna futuro de Simone Tebet incerto 

Poder Executivo | 14/12/2022 – 15h53min 

 

Trunfo de Lula (PT) no segundo turno, Simone Tebet (MDB-MS) ainda não tem 

confirmação sobre seu futuro político no novo governo. Hoje, ninguém sabe dizer a Tebet se 

ela ocupará alguma pasta – e, se sim, qual seria. Tebet tentou ao longo da campanha deixar 

claro que não iria ocupar ministérios. Mas, atendendo a um pedido da chapa Lula-Alckmin, 

deixou de lado a ênfase sobre o tema, pois foi avisada de que, se eleitos, os dois precisariam 

dela no governo. Desde o início da transição, Tebet já foi cotada para diversos cargos. Se 

pudesse escolher, ficaria com Educação, mas sempre soube que seria difícil diante do apetite 

do PT. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 
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Sem dar detalhes, Moraes diz que 'ainda tem muita gente para prender e muita multa 

para aplicar' 



 
 
 

Poder Judiciário | 14/12/2022 – 12h55min 

 

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, afirmou na quarta-feira (14) que "ainda tem muita gente 

para prender e muita multa para aplicar". Moraes deu a declaração ao discursar no seminário 

"STF em ação", cujo tema foi "O Guardião da Constituição e a Harmonia entre os Poderes". O 

ministro não deu detalhes nem citou caso específico. Antes de Moraes, discursou o ministro 

Dias Toffoli. O magistrado citou a invasão ao Capitólio, nos EUA, em janeiro de 2021, e afirmou 

que 964 pessoas foram detidas e duas condenadas por conspiração. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 
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RELAÇÕES EXTERIORES 

 

Relação comercial entre Portugal e Brasil pode ser muito aprofundada, diz membro do 

governo português 

Mercado | 14/12/2022 – 23h15min 

 

Bernardo Ivo Cruz nasceu em Lisboa, mas viveu vários anos no Brasil. Em março deste 

ano, foi nomeado secretário de Estado da Internacionalização, sendo responsável pelas 

estratégias de comércio exterior e de investimentos de Portugal. Reforça que o atual momento 

da relação comercial luso-brasileira –com volumes de comércio e investimento baixos e 

incidência em produtos tradicionais alimentares– terá que ser invertido a curto prazo e não 

poderá estar dependente do "mercado da saudade". Em entrevista à coluna, Ivo Cruz revela as 

três linhas estratégicas concretas que deverão permitir um aprofundamento das relações 

comerciais e aposta no maior envolvimento das empresas portuguesas nos setores das 

energias renováveis e hotelaria. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 
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Senado dos EUA aprova Elizabeth Bagley para embaixada no Brasil 

Mercado | 14/12/2022 – 23h12min 

 

O Senado dos Estados Unidos aprovou na quarta-feira (14) a nomeação da diplomata 

Elizabeth Bagley, 70 anos, para a embaixada norte-americana no Brasil. Ela havia sido 

indicada pelo presidente Joe Biden em janeiro de 2022, mas ainda dependia da aprovação dos 

congressistas norte-americanos para ocupar o cargo. A diplomata assumirá o posto do ex-

embaixador norte-americano Todd Chapman, que deixou o cargo no país em julho de 2021 

para se aposentar. Atualmente, a função é ocupada de forma interina pelo encarregado de 

negócios dos EUA no Brasil, Douglas Koneff. Nomeada em 19 de janeiro deste ano, Elizabeth 

Bagley, esperou 4 meses para ser sabatinada pela Comissão de Relações Exteriores do 

Senado dos Estados Unidos. O evento se deu só em 18 de maio. Na ocasião, a diplomata 

afirmou que o período eleitoral brasileiro seria um momento difícil devido aos comentários do 

presidente Jair Bolsonaro (PL), que levantam suspeitas sobre o sistema eleitoral, mas que 

ainda assim o país teria “eleições justas e livres”. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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Microsoft e Viasat anunciam parceria para conectar África e parte das Américas 

Mercado | 14/11/2022 – 21h11min 

 

Microsoft e Viasat anunciaram na quarta-feira, 14, parceria para universalização da 

Internet cobrindo a África e a América Central e do Norte. Segundo as empresas, a intenção é 

fornecer acesso de banda larga satelital, inicialmente, em regiões remotas para 10 milhões de 

pessoas, das quais 5 milhões no continente africano. A parceria é parte da iniciativa Airband, 



 
 
 
da Microsoft, que propõe fornecer conectividade significativa como um direito fundamental por 

meio de parcerias público-privadas e com setores sem fins lucrativos. A Viasat é a primeira 

parceira satelital dessa ação, que terá foco nos trabalhos já iniciados da iniciativa na República 

Democrática do Congo, Nigéria, Guatemala, México e Estados Unidos, além de expandir o 

programa para o Egito, Senegal e Angola. Fonte: Teletime 
Leia mais 
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Lula envia carta a Maduro confirmando retomada de relações 

Poder Executivo | 14/12/2022 – 14h32min 

 

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, enviou na quarta-feira uma carta ao 

presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, informando sua decisão de retomar as relações com 

seu governo a partir de 1º de janeiro de 2023, informaram fontes do governo eleito ao GLOBO. 

Isso significa que o Brasil deixará de reconhecer o governo interino de Juan Guaidó como 

legítimo, derrubando uma das primeiras medidas adotadas por Jair Bolsonaro em matéria de 

política externa. Em sua primeira coletiva como ministro das Relações Exteriores nomeado por 

Lula, o embaixador Mauro Vieira afirmou que em seu primeiro despacho com o presidente 

eleito, na segunda, recebeu, entre outras, a orientação de restabelecer relações com a 

Venezuela de Maduro. Vieira disse que, após a posse do governo eleito, o Brasil enviará um 

encarregado de negócios a Caracas e, posteriormente, com aprovação necessária do Senado, 

um embaixador. As relações, frisou o futuro chanceler, serão “com o governo eleito, o que está 

lá, do presidente Maduro”. Fonte: O Globo 
Leia mais 
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Companhias brasileiras podem evoluir na governança da diversidade, aponta pesquisa 

Mercado | 15/12/2022 – 10h00min 

 

A diversidade e a equidade ainda são desafios para as empresas brasileiras, que têm 

tentado avançar no tema, segundo uma pesquisa da consultoria Deloitte, revelada em 21 de 

novembro. Apesar de terem uma visão positiva de como a inclusão de grupos minorizados em 

diversos níveis pode ser benéfica para o negócio, ainda há entraves para avançar na pauta 

como a resistência interna e a falta de orçamento para ações. A inclusão de grupos minoritários 

é vista como benéfica por 94% das 374 companhias entrevistadas, mesma porcentagem que 

avalia que ela ajuda a trazer inovação; 91% afirma que ela aumenta a retenção de profissionais 

e 90% que ela melhora a força de trabalho. Na avaliação de 67%, ela está integrada às 

questões ESG (ambientais, sociais e de governança, na sigla em inglês). Ainda assim, apenas 

48% adotam indicadores de diversidade interna, e 43% têm metas; e apenas 22% oferecem ao 

menos um benefício específico para a promoção da diversidade a seus profissionais. Fonte: O 

Estado de S. Paulo 
Leia mais 
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LGPD: a corrida das empresas para cumprir a lei de proteção de dados 

Mercado | 15/12/2022 – 15h 

 

Num cenário em que a economia é cada vez mais digital, a Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais (LGPD) fez aumentar a demanda pelos serviços dos escritórios de advocacia 

no Brasil. Nos últimos anos, as principais bancas do setor reforçaram e ampliaram as suas 

equipes, além de endereçar a questão tecnológica de forma multidisciplinar, envolvendo 



 
 
 
diferentes equipes. Aprovada em 2018 e em vigor desde 2020, a legislação é considerada um 

marco, porque criou regras e princípios de transparência em relação ao uso e tratamento de 

dados nos setores público e privado. As empresas precisaram, entre outros pontos, 

desenvolver protocolos para evitar o vazamento de informações de clientes e funcionários, criar 

um departamento para cuidar exclusivamente do tema e nomear um encarregado de ser o 

responsável pelos dados da companhia, chamado de Data Protection Officer (DPO, ou chefe 

da proteção de dados). Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 
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Cartilha orienta sobre governança de dados 

Poder Executivo | 15/12/2022 – 13h18min 

 

A Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia realizou, na quarta-feira 

(14), a 1ª Reunião do Fórum de Governança de Dados. Durante o encontro virtual, voltado para 

servidores públicos, foi lançado o primeiro volume da Cartilha de Governança de Dados do 

Poder Executivo Federal, com orientações iniciais que objetivam estabelecer políticas e 

diretrizes para aprimorar a oferta de serviços integrados. Nessa primeira reunião, gestores e 

curadores de dados puderam trocar experiências referentes ao processo de transformação 

digital no setor público e à importância da implementação de um programa de governança de 

dados. Os participantes também tiveram a oportunidade de conhecer iniciativas de sucesso 

desenvolvidos em instituições da administração direta e indireta. O objetivo do encontro foi 

ainda promover o debate sobre governança de dados como base para diferentes áreas, como 

segurança e proteção, dados abertos, interoperabilidade, análise e arquitetura de dados, por 

exemplo. Ao final do evento, os servidores puderam sugerir, mediante formulário, temas para 

as próximas reuniões, previstas para ocorrerem uma vez por mês. A ideia é mapear as dúvidas 

e necessidades específicas de órgãos e entidades ligados ao tema. Fonte: ASCOM ME 
Leia mais 
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Oi encerra processo de recuperação judicial depois de 6 anos 

Mercado | 15/12/2022 – 09h13min 

 

O processo de recuperação judicial do conglomerado de telefonia Grupo Oi foi 

encerrado depois de 6 anos de negociações com credores. A conclusão foi decretada pelo juiz 

Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Na decisão, Viana afirmou que o 

plano de recuperação judicial foi o maior da história brasileira e um dos processos mais 

extensos do mundo na área. A sentença destaca a capilaridade da Oi como a 1ª provedora de 

“serviços de telecomunicações do Brasil com presença nacional totalmente integrada em uma 

só marca, presente em 5.570 municípios brasileiros, atendendo aproximadamente a 70 milhões 

de clientes”. “Para que se tenha noção do gigantismo do conglomerado registre-se que a 

Companhia recolheu, somente entre os anos de 2013 a 2016, mais de R$ 30 bilhões de reais 

aos cofres públicos em tributo“, escreveu Viana. “Trata-se de um dos maiores pagadores de 

impostos do país, de inestimável relevância para a economia nacional”, afirmou o juiz. Fonte: Poder 

360 
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Meios de pagamento: Pix, carteiras digitais e QR Code são tendências para 2023 

Mercado | 15/12/2022 

 

O uso de métodos de pagamento modernos, como Pix, carteiras digitais e QR Code, 

está entre as tendências para 2023. É o que mostra o “Carat Insights – Tendências dos Meios 

de Pagamento para 2023” da Fiserv, empresa de tecnologia de pagamentos e serviços 

financeiros, divulgada nesta semana. De acordo com o estudo, os brasileiros estão 



 
 
 
familiarizados com uma grande variedade de métodos de pagamento. Entre eles, o Pix se 

destaca, tanto por causa da conveniência quanto pelo fato de não exigir que o consumidor 

carregue dinheiro. Isso é constatado em todas as regiões, gêneros e faixas etárias. Além disso, 

três em cada quatro entrevistados fazem pelo menos uma transação com o Pix por semana e 

64% do total de respondentes veem o pagamento instantâneo como uma modalidade na qual é 

possível negociar valores ou descontos. Fonte: Mercado & Consumo 
Leia mais 
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Governo federal lança Centro Integrado de Segurança Cibernética do Governo Digital 

Poder Executivo | 14/12/2022 – 19h04min 

 

Em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a Rede Nacional 

de Ensino e Pesquisa (RNP), foi lançado na quarta-feira (14) pela Secretaria de Governo 

Digital do Ministério da Economia (SGD/ME) o Centro Integrado de Segurança Cibernética do 

Governo Digital (CISC GOV.BR). Sua missão é fazer a coordenação operacional das ações de 

prevenção, tratamento e resposta a incidentes cibernéticos dos 238 órgãos federais 

pertencentes ao Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (Sisp). 

O CISC GOV.BR promoverá o fortalecimento da Rede Federal de Gestão de Incidentes 

Cibernéticos (ReGIC) e a maior colaboração entre os órgãos do SISP. No portal do CISC 

GOV.BR, também lançado na quarta-feira, todos os órgãos do Sisp já podem notificar 

incidentes cibernéticos, contribuindo para maior efetividade operacional nas ações do CISC 

GOV.BR e cultura de segurança cibernética no âmbito do Sisp. O CISC GOV.BR também 

prevê assistência à criação de equipes de prevenção, tratamento e resposta a incidentes 

cibernéticos em cada órgão do Sisp, bem como atividades de análise de vulnerabilidade em 

sistemas governamentais, testes de intrusão, atividades de inteligência de ameaças 

cibernéticas, apoio no tratamento e resposta aos incidentes cibernéticos, dentre outras. Fonte: 

ASCOM ME 
Leia mais 
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Câmara lança estudos sobre tecnologia na educação e atenção primária à saúde 

Poder Legislativo | 14/12/2022 – 17h15min 

 

O Centro de Estudos e Debates Estratégicos (Cedes) da Câmara dos Deputados 

lançou duas publicações na quarta-feira (14): Debates sobre o modelo de Atenção Primária à 

Saúde no Brasil; e Tecnologias na Educação, construção de políticas públicas. As publicações 

já estão disponíveis para download gratuito na Livraria da Câmara. Os dois livros integram a 

série de estudos estratégicos do Cedes, elaborados em parceria com o Centro de 

Documentação e Informação (Cedi), com apoio técnico da Consultoria Legislativa. Um dos 

levantamentos avalia a efetividade do modelo de atenção primária à saúde no País e discute 

formas de valorização do médico clínico no atendimento básico de saúde e os impactos que o 

credenciamento de especialistas de fora do Sistema Único de Saúde (SUS) poderia ter na 

agilidade do atendimento. O estudo foi coordenado pelo deputado Dr. Luiz Ovando (PP-MS), 

para quem a publicação é um marco desafiador para valorização do clínico médico. Ele afirma 

que a atenção primária tem custos mais baixos e, segundo a Organização Mundial da Saúde, 

pode atender 80% das necessidades de saúde de um indivíduo ao longo da vida. O deputado 

também cita dados do Conselho Federal de Medicina de que há mais de 46 mil clínicos 

registrados e que não são aproveitados, o que, para ele, é um problema de política 

governamental em níveis municipal, estadual e federal. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 
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Indústria quer aumento de potência para redes privativas em 3,7-3,8 GHz 

Mercado | 14/11/2022 – 12h06min 



 
 
 

 

Players da indústria reunidos na Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica 

(Abinee) desejam um aumento na potência permitida para equipamentos de redes privativas no 

espectro de 3,7 GHz a 3,8 GHz. A manifestação ocorreu durante tomada de subsídios para 

elaboração de novos requisitos técnicos e operacionais do Serviço Limitado Privado (SLP), 

encerrada pela Anatel nesta semana. Em junho, a agência publicou regras para operação das 

redes privativas em 3,7-3,8 Ghz, mas limitadas a estações de baixa potência. "Sugerimos rever 

as condições de limite de potência para a faixa de 3500 MHz passando dos atuais 250 mW por 

TX [transmissor] para 5 W por TX", apontou a Abinee, na tomada de subsídios. Fonte: Teletime 
Leia mais 
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IoT: estrutura de governança é fundamental para continuidade de projetos de 

conectividade, alerta líder da ABINC 

Mercado | 14/11/2022 

 

A estrutura de governança é um aspecto mandatório quando se trata de inovação, pois 

os processos de transformação não têm um ciclo finito e, sendo assim, precisam de gestão de 

continuidade. Com a evolução acelerada da Internet das Coisas (IoT), cada vez mais faz-se 

necessária a adoção de uma estrutura de governança que garanta o comportamento 

apropriado na criação, armazenamento, uso e exclusão de informações relacionadas a projetos 

de IoT. É o que explica Aleksandro Montanha, líder do Comitê de Cidades Inteligentes da 

Associação Brasileira de Internet das Coisas (ABINC). Segundo Montanha, tal gestão deve ser 

inerente ao processo de sua aplicação e não determinado por outros ciclos, sejam políticos ou 

de cargos de decisão dentro de uma organização. Fonte: TI Inside 
Leia mais 
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