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DESTAQUES 

 

Gastos dos governos com TI crescerão 6,8%, segundo o Gartner 
Mercado | 15/12/2022 

 

O Gartner prevê que os gastos governamentais com TI em todo o mundo deverão 



 
 
 
chegar a US$ 588,9 bilhões em 2023, o que representa um aumento de 6,8% em relação a 

2022. "As organizações governamentais continuam a modernizar a infraestrutura legada de TI 

e a investir em iniciativas que melhoram o acesso a serviços digitais, uma vez que os cidadãos 

seguem exigindo experiências semelhantes às interações online que fazem no setor privado", 

afirma Daniel Snyder, Diretor Analista do Gartner. A estrutura de Experiência Total (TX – de 

Total Experience, em inglês), que ajuda as agências a gerenciar as interações entre 

colaboradores e cidadãos, está permitindo a transformação e permanecerá entre os principais 

impulsionadores dos gastos com TI em 2023, segundo o analista". Fonte: TI Inside 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Comissão aprova alerta em produtos sobre uso prolongado de computador e celular 

pelas crianças 
Poder Legislativo | 16/12/2022 – 12h34min 

 

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados aprovou projeto de 

lei que obriga os fabricantes de equipamentos de comunicação e informática (como 

computadores, celulares e TVs) a divulgar informação nos folhetos e manuais dos produtos 

sobre possíveis danos à saúde devido ao uso prolongado e ininterrupto por crianças e 

adolescentes. O alerta deverá indicar os limites de exposição diária recomendados por faixa 

etária, conforme regra a ser estabelecida pela autoridade sanitária. O relator, deputado 

Delegado Antônio Furtado (União-RJ), recomendou a aprovação do substitutivo da Comissão 

de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática ao Projeto de Lei 1795/19, deputado 

Julian Lemos (União-PB), e apensado. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Conecta Rede busca soluções tecnológicas para institutos federais 
Poder Executivo | 15/12/2022 – 17h17min 

 

O Ministério da Educação (MEC) lançou quinta-feira (15) o programa Conecta Rede, 

que busca ofertar soluções tecnológicas tanto de gestão quanto de ensino para os institutos 

federais (IFs), centros federais de educação tecnológica (Cefets) e o Colégio Pedro II. A ideia é 

trabalhar em rede, para que todas as instituições tenham acesso a inovações e possam 

melhorar o processo de ensino e aprendizagem. Entre as soluções estão, por exemplo, 

sistemas para aulas remotas e para a oferta de diplomas digitais. Segundo o secretário de 

Educação Profissional e Tecnológica do MEC, Tomás Dias Sant'Ana, o objetivo do programa é 

“reconhecer nas instituições todo o potencial que a gente tem, as suas maiores dores e como 

se consegue resolver isso de forma conjunta, em rede, fazendo com que tivéssemos ganho de 

escala e ganhos de escopo”, disse. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Decreto que anula autorização para Serpro vender dados pessoais avança na Câmara  

Poder Legislativo | 16/12/2022 

 

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de 

Decreto Legislativo 960/18, da deputada Bruna Furlan (PSDB-SP), que anula duas portarias do 

Poder Executivo que permitem ao Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) 

vender a terceiros dados e informações sob sua gestão. O Serpro é uma empresa pública 

vinculada ao Ministério da Economia. A Portaria 457/16 autoriza o Serpro a disponibilizar 

“acesso a dados e informações que hospeda”. Já a Portaria 167/22 autoriza a empresa a 

disponibilizar para terceiros acesso a dados e informações sob gestão da Receita Federal. Nos 

dois casos o compartilhamento visa complementar políticas públicas voltadas ao fornecimento 



 
 
 
de informações à sociedade. O texto foi relatado pelo deputado Luis Miranda (Republicanos -

DF), que deu parecer favorável, na forma de um substitutivo. A proposta será analisada agora 

pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Depois seguirá para o Plenário. 
Fonte: Conv ergência Digital 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TRANSIÇÃO DE GOVERNO 

 

Comandante da FAB desiste de adiantar saída do cargo e encerra crise  
Poder Executivo | 16/12/2022 – 08h27min 

 

O comandante da FAB (Força Aérea Brasileira), brigadeiro Carlos de Almeida Baptista 

Junior, desistiu de deixar o cargo no dia 23, antes da posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A 

passagem do comando ocorrerá no dia 2 de janeiro. Com isso, está encerrado um princípio de 

crise que pressionou o presidente eleito em uma área sensível, a militar. Os três comandantes 

de Força haviam combinado deixar o cargo antes, em movimento acertado em uma reunião no 

Palácio da Alvorada com o recluso Jair Bolsonaro (PL). Fonte: Folha de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula se encontra com os próximos comandantes das Forças Armadas 
Poder Executivo | 16/12/2022 – 08h11min 

 

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se reúne na sexta-feira, dia 16, pela 

primeira vez, com os futuros comandantes das Forças Armadas. A expectativa é que o 

presidente confirme a indicação dos nomes dos oficiais-generais já escolhidos em conversa 

prévia com José Múcio Monteiro, próximo ministro da Defesa. Como o Estadão revelou, Lula 

também deve manifestar aos comandantes que entende ser urgente pôr fim aos atos de viés 

antidemocrático no entorno do Quartel-General (QG) do Exército e unidades militares pelo 

País. O general de Exército Júlio Cesar de Arruda, o almirante de Esquadra Marcos Sampaio 

Olsen e o tenente-brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno são aguardados para a primeira 

conversa cara a cara com Lula. A lista de comandantes indicados foi confirmada ao Estadão 

pelo futuro ministro da Defesa. E também foi comunicada extraoficialmente aos respectivos 

altos comandos. Fonte: O Estado de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PEC da Transição será votada na terça-feira, diz presidente da Câmara  
Poder Legislativo | 15/12/2022 – 21h23min 

 

O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), afirmou na quinta-feira (15) 

que a PEC da Transição será votada na terça-feira (20). A medida foi aprovada no Senado, 

mas tem enfrentado resistências de deputados, que ainda querem negociar trechos da 

proposta. O texto permitirá que o governo eleito tenha um espaço fiscal no teto de gastos de 

cerca de R$ 145 bilhões no Orçamento de 2023 e mais R$ 23 bilhões de investimentos fora do 

teto. Em um curto pronunciamento no plenário da Casa, Arthur Lira disse que pediu ao 

presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), para convocar sessão para 

sexta-feira (16) votação de assuntos orçamentários e que no dia 19 haverá diplomação dos 

deputados federais eleitos, o que diminuirá o quórum na Câmara dos Deputados. Fonte: Agência 

Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Flávio Dino entrevistou três cotados para o comando da PRF no governo Lula 

Poder Executivo | 15/12/2022 – 19h16min 



 
 
 

 

O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, entrevistou três cotados para ocupar o 

comando da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Dino afirmou que vai anunciar o chefe da 

organização na semana que vem e que ainda pretende ouvir outros nomes. — Estou 

entrevistando muita gente por telefone, zoom ou presencialmente. Para PRF já foram três, mas 

ainda vou amadurecer, ouvir mais gente. Isso não significa que essas pessoas estejam 

excluídas — afirmou à coluna, sem querer revelar os nomes. Um dos focos de sua gestão 

como ministro da Justiça é despartidarizar a PRF, que agiu de maneira leniente contra 

bloqueios ilegais promovidos por bolsonaristas após a vitória de Lula. Dino afirma que a 

corporação “foi desviada” de seu foco principal, que é o patrulhamento das rodovias federais. 
Fonte: O Globo 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PEC da Transição prevê R$ 12 bilhões para a educação, diz Alckmin 
Poder Executivo | 15/12/2022 – 19h10min 

 

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin defendeu na quinta-feira (15), em Brasília, 

que o governo federal atue de forma coordenada com estados e municípios para ampliar os 

investimentos e melhorar a qualidade da educação no país, especialmente o Ensino Básico. A 

declaração foi dada durante reunião do Pacto pela Aprendizagem, evento organizado pela 

organização não-governamental Todos pela Educação em parceria com a Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) em um hotel da capital 

federal. O encontro também teve a participação de diversos governadores estaduais, incluindo 

governadores eleitos este ano. "O presidente Lula tem dito que a primeira reunião que ele 

pretende fazer em janeiro é com os governadores e governadoras", lembrou Alckmin, ao citar a 

importância do diálogo federativo. O vice-presidente eleito destacou que a Proposta de 

Emenda Constitucional (PEC) que autoriza gastos públicos fora da regra do teto orçamentário, 

atualmente em discussão na Câmara dos Deputados, prevê ao menos R$ 12 bilhões para a 

educação. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Impasse financeiro coloca COP15 em risco, diz governo de transição em carta  

Poder Executivo | 15/12/2022 – 18h23min 

 

O governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já dá suas cartas nas negociações 

da COP15 da biodiversidade da ONU, que acontece até o dia 19 em Montreal. Em carta 

enviada na manhã de quinta (15) ao secretariado da conferência, o novo governo endossa a 

cobrança feita pelo Itamaraty para que os países desenvolvidos assumam compromissos com 

o financiamento das metas da biodiversidade. "As delegações devem deixar Montreal com 

compromissos quantitativos e substantivos dos países desenvolvidos para fornecer e mobilizar 

apoio financeiro para a implementação do novo marco global da biodiversidade", diz a carta, 

assinada pelo ex-senador petista Jorge Viana, que coordenou o trabalho do grupo de meio 

ambiente do governo de transição. Articulada pelo representante do governo de transição na 

COP15, Braulio Dias, a carta chegou ao secretariado da COP com o pedido de que fosse 

distribuída a todos os participantes. Fonte: Folha de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Advocacia-Geral da União regulamenta uso de precatórios 
Poder Executivo | 16/12/2022 – 05h 

 



 
 
 

A Advocacia-Geral da União (AGU) editou norma para regulamentar o uso de 

precatórios. Esses valores poderão ser usados para o pagamento de dívidas com a União e 

outorga de delegação de serviços públicos federais ou para a compra de imóveis públicos e 

participações societárias oferecidos pelo governo federal. A Portaria Normativa AGU nº 73, 

publicada quinta-feira (15) no Diário Oficial, complementa as determinações do Decreto nº 

11.249, de 2022, editado pelo presidente Jair Bolsonaro. O decreto exige atos do advogado-

geral da União, do procurador-geral da Fazenda Nacional e do ministro da Economia sobre o 

uso de precatórios. A portaria traz os requisitos formais, a documentação necessária, a 

possibilidade de exigência de prestação de garantias e o procedimento para o pagamento por 

meio de precatórios. O credor interessado em utilizar esses títulos deverá encaminhar ao órgão 

ou entidade detentora do ativo o requerimento de liquidação de débitos, preferencialmente por 

meio eletrônico. Será necessário indicar os créditos que pretende utilizar, discriminando a 

titularidade (inclusive se a titularidade original for diferente) e indicando o valor original e o 

montante líquido disponível. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

CONSUMIDOR 

 

Anatel concede mais 30 dias para implantação de site 'Qual Empresa Me Ligou'  

Poder Executivo | 16/12/2022 – 11h41min 

 

A Anatel decidiu prorrogar por 30 dias a implantação de um site de consulta de 

informações de empresas (pessoas jurídicas) para que que consumidores identifiquem quem 

está realizando as ligações de telemarketing abusivo, o portal "Qual Empresa Me Ligou". A 

determinação das superintendências de outorga e recursos à prestação, de relações com 

consumidores, de fiscalização e de controle de obrigações foi publicada na sexta-feira, 16, no 

Diário Oficial da União. Assim, o novo prazo passa a ser até o dia 17 de janeiro de 2023. A 

medida original é parte do esforço da agência contra as más práticas desses tipos de 

chamadas, conforme despacho decisório de outubro deste ano, e dava 60 dias para o 

cumprimento – ou seja, o prazo terminaria no domingo, 18. Alegando questões técnicas, 

diversas prestadoras de pequeno porte (PPPs), além da Conexis e da própria entidade 

administradora de recursos de numeração, a ABR Telecom, solicitaram à Anatel mais tempo 

para cumprir essa determinação. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Projeções do Tesouro Nacional apontam dívida bruta, em relação ao PIB, no patamar de 

73,7% ao final de 2022 
Poder Executivo | 16/12/2022 – 11h39min 

 

De acordo com projeções do Tesouro Nacional, A Dívida Bruta do Governo Geral 

(DBGG), ao final de 2022, alcançará o patamar de 73,7%, em relação ao PIB, enquanto a 

Dívida Líquida do Governo Geral (DLGG) chegará a 59%, em relação ao PIB. Este relatório, 

que tem como referência o cenário macroeconômico elaborado pela Secretaria de Política 

Econômica do Ministério da Economia (SPE/ME), de 11 de novembro de 2022, indica que, ao 

final de 2022, o Resultado Primário do Governo Central atingirá 0,4% do PIB o qual, combinado 

com Governos Regionais e Empresas Estatais Federais, leva a um Resultado Primário do 

Setor Público de 1,2% do PIB. Estes dados fazem parte do Relatório de Projeções Fiscais, 2° 

semestre de 2022, publicado sexta-feira (16), pela Secretaria do Tesouro Nacional. Fonte: ASCOM 

ME 
Leia mais 
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Novos limites para enquadramento no Simples serão votados pelo Plenário 
Poder Legislativo | 16/12/2022 – 10h41min 

 

O Senado pode atualizar a tabela para enquadramento na categoria de mic roempresa 

ou empresa de pequeno porte. Aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos na terça-

feira (13), a proposta (PLP 127/2021), que seguiu para votação em regime de urgência no 

Plenário do Senado, também autoriza o pagamento do ICMS ou ISS dentro do Simples. O 

relator, senador Irajá (PSD-TO), defendeu os ajustes para facilitar a vida dos micro e pequenos 

empreendedores. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Capital humano é decisivo para Brasil deixar de ser país de renda per capita média -baixa 
Mercado | 16/12/2022 

 

“Perceber que a educação é um pilar da sociedade e saber aproveitar as oportunidades 

que estão surgindo dentro da transição energética, bioeconomia e capital humano são 

caminhos para o Brasil se desenvolver”, afirmou o diretor-geral do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI) e diretor-superintendente do Serviço Social da Indústria 

(SESI), Rafael Lucchesi, no seminário Desafios 2023, o Brasil que queremos. O evento, 

promovido pelo jornal Correio Braziliense, aconteceu na quinta-feira (15) e abordou as 

expectativas para o país no próximo ano. Autoridades e representantes da equipe de transição 

do governo, empresariado, especialistas e formadores de opinião ligados ao tema, como a 

economista Zeina Latif; o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles; e o ex-ministro da Saúde 

Humberto Costa compuseram os painéis ao longo da tarde e falaram sobre responsabilidade 

fiscal, crescimento nacional e infraestrutura, a importância da educação e a saúde como fonte 

de sustentabilidade da nação. Além de citar soluções, Lucchesi também disse que o Brasil tem 

grandes desafios, e todos eles estão fortemente atrelados à educação. "O país passa por uma 

transição demográfica, onde a agenda de capital humano é decisiva para escaparmos da 

armadilha de renda per capita média baixa", explicou. Fonte: Portal da Indústria 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Receita Federal adia vencimento da DCTFWeb por problemas no eCAC 

Poder Executivo | 16/12/2022 

 

A Receita Federal fez publicar em edição extra do Diário Oficial da União a prorrogação 

do prazo para apresentação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais 

Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb), relativa ao período de apuração 

11/2022. A nova data de vencimento é 20 de dezembro de 2022. "A medida se tornou 

necessária em função de instabilidades no funcionamento do Centro Virtual de Atendimento ao 

Contribuinte (e-CAC)", informou a Receita, em comunicado de sexta, 16/12.  A prorrogação 

atende apelo feito por entidades de contabilidade, caso da FENACON, CFC e Ibracon, que 

encaminharam à Receita Federal um ofício destacando as dificuldades de envio da DCTFWeb 

(Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades 

e Fundos) e da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-

Reinf), por lentidão nos sistemas do Fisco. Fonte: Conv ergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

CMN acaba com limite de crédito a governos locais em supervisão fiscal  

Poder Executivo | 15/12/2022 – 21h47min 

 

Os estados e os municípios que participem de programas de ajuste ou de supervisão 



 
 
 
fiscal conduzidos pelo Tesouro Nacional deixarão de ser submetidos aos limi tes de empréstimo 

para os governos locais. A medida foi aprovada quinta-feira (15) pelo Conselho Monetário 

Nacional (CMN), que também excluiu do limite as estatais subnacionais (estaduais e 

municipais) com boa governança corporativa. Todos os anos, o CMN estabelece o limite que o 

setor público pode pegar emprestado no sistema financeiro. Para 2022, os governos locais e 

suas estatais podem contrair até R$ 18 bilhões em crédito; e a União, R$ 625 milhões. Os R$ 

18 bilhões em crédito aos governos locais estão distribuídos da seguinte forma: R$ 6,5 bilhões 

em operações com garantia da União (quando o Tesouro Nacional cobre eventuais 

inadimplências) e R$ 11,5 bilhões em operações sem garantia da União. As estatais locais com 

receitas próprias e boa governança – como listagem em ações na bolsa de valores – tinham 

direito a R$ 1 bilhão sem garantias da União, mas esse teto foi abolido. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Codefat aprova calendário do PIS/Pasep 2023 

Poder Executivo | 15/12/2022 – 17h54min 

 

Cerca de 23 milhões de pessoas que trabalharam com carteira assinada em 2021 

poderão sacar o abono salarial de fevereiro a julho do próximo ano. O Conselho Deliberativo do 

Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) aprovou quinta-feira (15) o calendário do 

Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 

Público (Pasep) em 2023. Segundo o Codefat, o abono salarial de 2023 será pago a 23,6 

milhões de trabalhadores em todo o país. Desse total, 21,4 milhões que trabalham na iniciativa 

privada receberão o PIS e 2,2 milhões de servidores públicos, empregados de estatais e 

militares têm direito ao Pasep. Como ocorre tradicionalmente, os pagamentos serão divididos 

em seis lotes, baseados no mês de nascimento, no caso do PIS, e no número final de 

inscrição, no caso do Pasep. O dinheiro será depositado nas datas de liberação dos lotes e 

poderão ser sacados até 28 de dezembro de 2023. Após esse prazo, será necessário aguardar 

convocação especial do Ministério do Trabalho e Previdência. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

INFRAESTRUTURA 

 

Exército e Telebras expandem rede de fibra óptica na Amazônia  

Poder Executivo | 15/12/2022 – 17h21min 

 

O Exército Brasileiro e a Telebras assinaram termo de cooperação técnica para 

integração de infraestruturas ópticas do Projeto Amazônia Conectada (PAC), como parte do 

Programa Amazônia Integrada Sustentável (PAIS). O objetivo é otimizar a operação e a 

sustentabilidade econômica da região. O acordo, assinado na noite de quarta-feira (14),o 

acordo prevê o compartilhamento com a Telebras de 1,8 mil quilômetros do cabo subfluvial na 

região amazônica, enquanto o Exército passará a contar com redes de fibra óptica da estatal 

naquela área. Este é o primeiro passo rumo a parcerias para viabilizar a Rede Privativa de 

Comunicação da Administração Pública Federal. De acordo com o presidente da Telebras, 

Jarbas Valente, “a iniciativa será significativa para ambas as partes, que contarão com 

redundância de rede na operação na região amazônica, além de ampliar recursos para 

promover a inclusão digital e políticas públicas na Amazônia Ocidental”. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Prazos processuais no STF ficam suspensos até 31 de janeiro 



 
 
 

Poder Judiciário | 16/12/2022 – 14h58min 

 

Os prazos processuais no Supremo Tribunal Federal (STF) ficarão suspensos de 

20/12/2022 a 31/1/2023. A definição está na Portaria 316/2022, assinada pelo diretor-geral da 

Corte, Miguel Piazzi. Não haverá expediente entre os dias 20/12/2022 e 6/1/2023. Nesse 

período, que compreende o recesso forense, o Tribunal receberá pedidos com risco imediato 

de perecimento do direito, e o protocolo de petições e processos será admitido, 

exclusivamente, por meio eletrônico, nos termos da Resolução 693/2020. O horário de 

funcionamento dos setores que atuarão durante o recesso forense será de 13h às 18h. Nos 

dias 24 e 31 de dezembro, será observado o plantão judicial, conforme previsto na Resolução 

788/2022, que estabelece funcionamento das 9h às 15h com ampliação da jornada para o 

cumprimento de medidas judiciais urgentes. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 
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STF suspende julgamento sobre legalidade do orçamento secreto 
Poder Judiciário | 15/12/2022 – 19h31min 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu na quinta-feira (15) o julgamento sobre 

a legalidade do atual modelo de emendas de relator do Orçamento da União. As emendas são 

conhecidas como " orçamento secreto" do Congresso Nacional. A sessão foi suspensa com 

placar de 5 votos a 4 contra o modelo das emendas RP9, nome técnico da medida. A votação 

será retomada na segunda-feira (19), última sessão antes do recesso na Corte. Faltam os 

votos os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. A votação foi iniciada quarta-feira 

(14) com o voto da relatora, ministra Rosa Weber. A presidente do Supremo considerou que o 

orçamento secreto 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. Na decisão de quinta-feira, a divergência foi aberta com o voto 

do ministro André Mendonça, que votou para manter as emendas de relator ao entender que a 

decisão política sobre o destino dos recursos orçamentários cabe ao Legislativo. Fonte: Agência 

Brasil 
Leia mais 
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ORÇAMENTO 

 

LDO de 2023 tem oito vetos derrubados por deputados e senadores 

Poder Legislativo | 15/12/2022 – 17h47min 

 

O Congresso derrubou, na quinta-feira (15), 8 dos 200 dispositivos vetados (Veto 

45/2022) pelo presidente Jair Bolsonaro à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2023 (Lei 

14.436, de 2022). Entre eles, estão medidas que garantem recursos para saúde, educação e 

meio ambiente e para os pequenos municípios. Os parlamentares deixaram para votar na 

semana que vem o veto ao dispositivo que obriga o Executivo a respeitar as indicações de 

deputados e senadores na hora da execução das emendas de relator-geral. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 
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Congresso aprova resolução com nova partilha das emendas de relator 
Poder Legislativo | 16/12/2022 – 12h31min 

 

Deputados e senadores concluíram a votação e aprovaram na sexta-feira, em sessão 

conjunta do Congresso Nacional, projeto de resolução com novas regras para a distribuição de 



 
 
 
R$ 19,4 bilhões das emendas de relator ao Orçamento da União. O dispositivo ficou conhecido 

como orçamento secreto, nome usado por opositores ao governo Jair Bolsonaro, pela pouca 

transparência na repartição dos recursos. O texto-base teve o apoio de 328 deputados e 44 

senadores, ante 66 deputados e 20 senadores contrários. As duas emendas que poderiam 

modificar o projeto foram rejeitadas. A proposta foi costurada pela cúpula do Congresso em 

uma tentativa de convencer o Supremo Tribunal Federal (STF), que julga ações relativas à 

constitucionalidade das emendas de relator, de que o parlamento está dando a devida 

transparência ao mecanismo. Pelo texto, 80% do montante passa a ser distribuído de forma 

proporcional à representação dos partidos no Congresso — ou seja, R$ 15,5 bilhões, sendo R$ 

4,52 bilhões para serem divididos entre os senadores e R$ 10,98 bilhões entre os deputados. 
Fonte: Valor Econômico 
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Segue para a Câmara projeto que cria o Dia Nacional da Proteção de Dados 
Poder Legislativo | 15/12/2022 – 19h08min 

 

O Plenário aprovou, na quinta-feira (15), projeto que institui o Dia Nacional da Proteção 

de Dados, a ser celebrado anualmente em 17 de julho. O PL 2.076/2022 é de autoria do 

senador Eduardo Gomes (PL-TO) e teve relatoria do senador Izalci Lucas (PSDB-DF). A 

proposta segue para votação na Câmara dos Deputados. A data escolhida presta homenagem 

ao nascimento do jurista Danilo Cesar Maganhoto Doneda, um dos pioneiros na abordagem do 

direito à proteção de dados pessoais em face das novas tecnologias, “com diversas 

contribuições de relevo, entre as quais sua participação nos debates que subsidiaram a 

elaboração da Lei Geral da Proteção de Dados Pessoais. No dia 4 de dezembro ele deixou 

nosso convívio, com apenas 52 anos” destaca o relator em seu parecer. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 
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Tebet diz a aliados que só aceitará entrar no governo Lula se for para comandar 

Desenvolvimento Social 

Poder Legislativo | 15/12/2022 – 15h40min 

 

A senadora Simone Tebet (MDB), terceira colocada na disputa pela Presidência, disse 

a aliados que não aceitará outro ministério no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a não 

ser o Desenvolvimento Social, pasta que abriga o Bolsa Família. Interlocutores da emedebista 

disseram ao GLOBO que a senadora está irredutível: se Lula oferecer outra pasta, ela não 

aceitará e ficará de fora do governo petista. A pessoas próximas, a emedebista tem dito que 

está nas mãos de Lula a decisão sobre seu futuro no governo. Integrantes do MDB já falam em 

"atraso" do petista para conversar com Tebet. Faltando duas semanas para o início do 

governo, os dois não se reuniram uma única vez. Agora, sem saber o que Lula decidirá, a 

senadora diz já ter deixado o assunto com o "destino". A senadora declarou a aliados que as 

portas para outros ministérios já se fecharam, e por isso, Desenvolvimento Social é a única 

opção para que ela entre de fato no governo. Segundo uma fonte que conversou com Simone, 

ela diz não querer "ficar num espaço de fala pequeno e amordaçada para fazer as coisas". Fonte: 

O Globo 
Leia mais 
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Inclusão digital: mais de 21,3 mil pontos de internet do Wi-Fi Brasil são instalados 
Poder Executivo | 16/12/2022 – 12h25min 

 

O Programa Wi-Fi Brasil, coordenado pelo Ministério das Comunicações (MCom), já 



 
 
 
instalou, até dezembro deste ano, 21,3 mil pontos de internet gratuita banda larga via satélite e 

por conexões terrestres em todo o país. No total, a iniciativa beneficia mais de 11 milhões de 

brasileiros em cerca de 3,2 mil cidades. Desse total, 16.195 conexões (76,2%) foram instaladas 

em escolas e quase 70% (14.824) dos pontos de internet estão localizados em áreas rurais. "O 

Wi-Fi Brasil tem como um dos seus grandes objetivos conectar todas as escolas públicas de 

ensino básico no país. Por isso, nosso programa vem atender essas comunidades e 

populações que se encontram isoladas e deficientes de infraestrutura alternativa terrestre", 

ressaltou a secretária Nacional de Telecomunicações, Nathalia Lobo. O Wi-Fi Brasil instala 

gratuitamente antenas e roteadores em locais específicos, como escolas, assentamentos, 

Unidades Básicas de Saúde (UBS), comunidades indígenas, quilombolas ou ribeirinhas, além 

de telecentros comunitários, por exemplo. São todos pontos de acesso com velocidade de 

conexão que varia entre 10 e 20 megabites por segundo, para conexões via satélite. Fonte: ASCOM 

MCom 
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Low-code vai crescer 20% em 2023 e será dominante fora da TI 

Mercado | 16/12/2022 

 

O mercado mundial de tecnologias de desenvolvimento de low-code está projetado 

para totalizar US$ 26,9 bilhões em 2023 (R$ 140 bilhões), um aumento de 19,6% em relação a 

2022, de acordo com a última previsão da Gartner, e as iniciativas de negócios combináveis 

serão os principais impulsionadores da aceleração da adoção de tecnologias de low-code até 

2026. “As organizações estão cada vez mais se voltando para tecnologias de desenvolvimento 

de código baixo para atender às demandas crescentes de velocidade de entrega de aplicativos 

e fluxos de trabalho de automação altamente personalizados”, disse Varsha Mehta, 

Especialista Sênior de Pesquisa de Mercado do Gartner. “Equipar desenvolvedores de TI 

profissionais e pessoas que não são de TI – tecnólogos de negócios – com diversas 

ferramentas de código baixo permite que as organizações alcancem o nível de competência 

digital e a velocidade de entrega necessária para o ambiente ágil moderno”. Fonte: Conv ergência 

Digital 
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Pesquisa Pintec mostra que indústria de tecnologia investiu em inovação e P&D em 2021 

Mercado | 15/12/2022 – 17h09min 

 

Dados da Pesquisa de Inovação Semestral (Pintec), divulgada na quinta, 15, pelo 

IBGE, mostram que a taxa de inovação das empresas industriais brasileiras com 100 ou mais 

pessoas ocupadas foi de 70,5% em 2021. Desse total, 37,8% implementaram novos produtos e 

processos de negócios simultaneamente. As empresas de grande porte foram as que mais 

investiram em inovação, alcançando um índice de 76,7% nas empresas com mais de 500 

pessoas ocupadas. A pesquisa, de caráter experimental, investigou uma amostra de 1.454 

empresas de médio e grande portes – acima de 100 pessoas ocupadas – das indústrias de 

transformação e extrativas, de um universo de 9.408 companhias com esse perfil. Os dados 

vão subsidiar implementação, aperfeiçoamento e monitoramento de políticas públicas e 

estratégias das empresas. Fonte: Teletime 
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MEC lança Programa ConectaRede, que disponibiliza serviços e soluções para 41 

instituições da Rede Federal 
Poder Executivo | 15/12/2022 

 

Na Quinta-feira (15/12), às 14h, o Ministério da Educação (MEC) lançou o Programa 



 
 
 
ConectaRede. O programa, desenvolvido pela Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica (Setec) do MEC e a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), reúne e oferta 

um conjunto de soluções e serviços para atender as necessidades específicas da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, em um processo de modernização 

da capacidade tecnológica e transformação digital na educação pública brasileira. Com o 

lançamento, 41 instituições, como Institutos Federais e Escolas Técnicas, serão benefi ciadas 

com a descoberta de novos serviços, sustentação e evolução de soluções, consultoria e 

capacitação. Fazem parte do Programa: Diploma Digital, Plataforma Aprenda Mais Plataforma 

PlaforEdu, Repositório ProEDU, Plataforma For (PDI e Risco), Moodle em nuvem, Metodologia 

de Avaliação dos Contratos de Demanda de Energia (MACDE), serviços de backup e planos de 

capacitação com os cursos ofertados pela Escola Superior de Redes (ESR). Fonte: RNP 
Leia mais 
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5G registra 922 milhões de conexões globais no final do terceiro trimestre  

Mercado | 15/12/2022 

 

A quinta geração de tecnologia celular sem fio (5G) mantém seu avanço com previsões 

indicando que o número global de conexões sem fio usando a tecnologia deve atingir 1,1 

bilhões até o final de 2022. De acordo com a 5G Americas, a voz da 5G e LTE nas Américas, 

em média, o número de conexões com redes 5G cresceu 100% todos os anos após sua 

introdução no final de 2018. Dados da Omdia revelam que a tecnologia contabilizou 922 

milhões de conexões no final do terceiro trimestre de 2022. Chris Pearson, Presidente de 5G 

Americas, disse: "A 5G está mantendo sua trajetória de forte crescimento em todos os 

continentes. Essa nova era de inovação é baseada em frequências, padronização e um 

ecossistema crescente de tecnologias chaves adotadas por operadoras, fornecedores e o 

usuário final". Fonte: TI Inside 
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