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Foco no Planalto 
Notas sobre a semana de 22 a 26 de março, em Brasília. 

 
 

FEDERALISMO NO DIVÃ. 
 
O presidente Jair Bolsonaro segue em 
constante tensão em meio a suas 
manifestações quanto ao enfrentamento da 
pandemia. Se por um lado convergiu com as 
demais autoridades públicas sobre a importância 
da vacinação, por outro retomou com maior 
intensidade as críticas ao afastamento social e 
medidas de lockdown.  
 
Mais uma vez, caberá ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidir sobre os embates da 
União com os entes federados. A expectativa é 
que seja designado até manhã (23) o ministro 
relator da ação de inconstitucionalidade 
apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro para 
derrubar decretos do DF, BA e RS que 
determinaram maior restrição à circulação de 
pessoas. A tendência é que a ação seja negada. 
 
As conversas com a base aliada voltaram a 
levantar preocupação. Nem mesmo as 

manifestações também críticas ao lockdown por 
parte dos novos presidentes da Câmara e do 
Senado, Arthur Lira (PP/AL) e Rodrigo Pacheco 
(DEM/MG), trazem tranquilidade para a articulação 
política do governo. Ao trazer uma escolha pessoal 
para comandar o Ministério da Saúde, rejeitando a 
indicada do Centrão, Bolsonaro seguiu para uma 
linha de possível isolamento caso a situação de 
maior gravidade da crise sanitária não seja 
resolvida rapidamente. Recados de insatisfação na 
condução do tema por parte dos parlamentares da 
base são publicados todos os dias na imprensa. 
 
Há grande expectativa sobre a reunião de 
alinhamento nesta quarta (24). Bolsonaro deve 
receber representantes dos governadores, STF, 
TCU e PGR no Palácio do Planalto para tratar 
sobre a possibilidade de um “pacto nacional contra 
a pandemia da Covid-19” e botar fim aos 
constantes conflitos entre os poderes sobre a 
condução da crise. A grande dúvida é: estaria o 
presidente disposto a ceder ou seguirá a estratégia 
de fortalecimento pelo conflito?

 

Destaques da Semana 

 

Terça 

 
▪ A Câmara dos Deputados vota o PL 4554/20, que amplia as penas por crimes de 

furto e estelionato praticados com o uso de dispositivos eletrônicos. 
 

Quarta 

 
▪ O Senado Federal realiza sessão de debates destinada ao comparecimento do 

ministro Ernesto Araújo (MRE), para prestar informações sobre a atuação do 
Ministério nos esforços para obtenção de vacinas contra a Covid-19. 

 

 

Poder Executivo 
 

 
Presidência da 
República 
 

 
 
 

 
Agenda do Presidente – Jair Bolsonaro participou, nesta segunda (22), de 
reuniões com o ministro Beto Albuquerque (Minas e Energia) e subchefe de 
assuntos jurídicos, Pedro Cesar Sousa (SGPR). Além disso, participou do 
anúncio de investimentos para o programa Águas Brasileiras no Palácio do 
Planalto, do evento que regulamenta o novo Fundeb, e sancionou o PL 
1615/2019, que trata da visão monocular. 
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Agenda do Vice-Presidente – Hamilton Mourão reuniu-se, nesta segunda 
(22), com professores de universidades federais: Dr. Paulo Câmara (UnB), Dr. 
Luiz Henrique Rosa (UFMG), Dra. Ana Flávia Barros Platiau (UnB) e Dra. 
Micheline Carvalho-Silva (UnB).  
 

 
ME 
Ministério da Economia 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

BACEN 
Banco Central do Brasil 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

BNDES 
Banco Nacional do 

Desenvolvimento 
 

 
Agenda do ministro – Paulo Guedes participou, nesta segunda (22), de 
reuniões com os secretários: Diogo Mac Cord (SEDDM), Roberto Fendt 
(SECINT), Bruno Bianco (SEPRT), Jose Tostes (RFB) e Marcelo Guaranys 
(SE/ME). Além disso, reuniu-se com embaixadores do Reino Unido, EUA, 
Alemanha, União Europeia e Noruega, por videoconferência. Ademais, 
participou da coletiva virtual sobre arrecadação tributária. 
 
Agenda do presidente – Roberto Campos Neto reuniu-se, nesta segunda 
(22), com os representantes da SGPR: Pedro César Nunes Ferreira, 
Humberto Fernandes de Moura e Luciana Cortez, por videoconferência.  
 
Balança Comercial – Para o saldo da balança comercial, a projeção em 2021 
permaneceu em US$ 55 bilhões de resultado positivo. Para o ano que vem, a 
estimativa dos especialistas do mercado continuou em US$ 50 bilhões de 
superávit. 
 
Boletim Focus – Para o IPCA, a inflação oficial do país, a expectativa do 
mercado para este ano passou de 4,60% para 4,71%. Com o novo aumento, 
a expectativa de inflação do mercado continua acima da meta central deste 
ano, de 3,75%. Para 2022, o mercado financeiro subiu de 3,50% para 3,51% 
a previsão de inflação. O mercado financeiro também passou a prever uma 
alta maior dos juros básicos da economia, fixados pelo BC para controlar a 
inflação, neste ano e em 2022. Os analistas do mercado subiram a expectativa 
para taxa Selic, no fim deste ano, de 4,5% para 5%. Sobre o comportamento 
da economia brasileira em 2021, os economistas do mercado financeiro 
reduziram a estimativa para a alta do PIB de 3,23% para 3,22% na semana 
passada. A projeção para a taxa de câmbio do dólar no fim de 2021 
permaneceu em R$ 5,30. Para o fechamento de 2022, avançou de R$ 5,20 
para R$ 5,25 por dólar. 
 
Agenda do presidente – Gustavo Montezano reuniu-se, nesta segunda 
(22), com o governador de Roraima, Antônio Denarium (sem partido/RR), no 
palácio Senador Hélio Campos (Boa Vista/RR). Ademais, visitou o Hospital 
Geral de Roraima e às instalações da Operação Acolhida em Boa Vista/RR. 
 

 
MEC 
Ministério da Educação 

 
Agenda do Ministro – Milton Ribeiro participou, nesta segunda (22), dos 
eventos: solenidade de posse do professor Valter Joviniano de Santana Filho 
no cargo de Reitor da (UFS), por videoconferência; e do lançamento do novo 
Fundeb, Palácio do Planalto. Ademais, participou do evento de alfabetização 
para pescadores, por videoconferência.  
 

 
MCom 
Ministério das Comunicações 

 

 
ANATEL 

 
897ª Reunião do Conselho Diretor da Anatel – Será realizada nesta quinta 
(25), às 15h, a 897ª Reunião do Conselho Diretor da Anatel. Dentre os itens 
da pauta, destacamos: 
 

▪ Item 013 - Proposta de reavaliação da regulamentação sobre 
fiscalização regulatória; e 
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Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária 

 

 

▪ Item 002 – Consulta Pública para reavaliação da estrutura e do 
regimento interno das Comissos Brasileiras de Comunicações – 
CBCs. 

 

 

Poder Legislativo 
 

 
Congresso Nacional 
 

 
O Congresso Nacional entra na semana decisiva para a aprovação do 
Orçamento de 2021. A expectativa é de que texto seja votado na Comissão 
Mista de Orçamento na terça (23) de modo que, no dia seguinte, ocorra a 
votação no Plenário do Congresso Nacional. 
 

 
Câmara dos Deputados 

Plenário 

 

 
A Câmara dos Deputados poderá votar, na terça (23), a MP 1008/20, que 
abre crédito extraordinário de R$ 228 milhões para o Ministério da Cidadania 
distribuir cestas básicas a povos indígenas, quilombolas, pescadores 
artesanais e extrativistas; e o PL 4554/20, que amplia as penas por crimes de 
furto e estelionato praticados com o uso de dispositivos eletrônicos (celulares, 
computadores, tablets). 
 

 
Senado Federal 

 

Plenário 
 

 
No Senado Federal ainda não há previsão para a realização de reuniões 
deliberativas nesta semana. Por outro lado, foi agendada quarta (24) uma 
sessão de debates destinada ao comparecimento do Ministro das Relações 
Exteriores, Ernesto Araújo, para prestar informações sobre a atuação do 
Ministério nos esforços para obtenção de vacinas contra a Covid-19. 
 

 

Política 
 
Secretários dizem que não há 'absolutamente ninguém' na Saúde enquanto Queiroga não assume e 
Pazuello não cai. O anúncio da escolha de Marcelo Queiroga para ministro sem nomeá-lo de fato e sem que 
Eduardo Pazuello deixe o cargo levou a pasta da Saúde a ficar sem comando, dizem os secretários de Saúde. 
A expressão usada é a de que não há lá “absolutamente ninguém” para estabelecer diálogo ou tomar decisões. 
Não bastasse a acefalia, há cerca de seis meses os técnicos da pasta foram impedidos de pactuar contratos, 
o que era rotineiro, rompendo assim mais uma ponte entre estados, empresas e o governo federal. Fonte: Folha 

de S. Paulo 
 
Ligação com empresas atrasa nomeação de Queiroga como ministro da Saúde no Diário Oficial. O 
atraso na nomeação do novo ministro da Saúde, o cardiologista Marcelo Queiroga, aconteceu por causa de 
um erro primário da Presidência da República: a equipe de Jair Bolsonaro esqueceu-se de checar se Queiroga 
constava como administrador de alguma empresa na Receita Federal. A Lei 8.112 de 1990 proíbe que 
servidores públicos estatutários (como é o ministro da Saúde) sejam sócios-administradores de empresas 
privadas. É o caso de Queiroga: segundo os registros da Receita consultados pelo Estadão, ele é sócio 
administrador de duas clínicas de cardiologia em João Pessoa (PB). Para assumir oficialmente como ministro, 
Queiroga precisará deixar de ser administrador das duas empresas, embora possa continuar como sócio. 
Fonte: O Estado de S. Paulo 
 
“Teremos de apurar responsabilidade de Pazuello”, diz vice-presidente da Câmara. O 1º vice-presidente 
da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (PL-AM), acredita que, apesar da mudança no comando do 
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Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello ainda terá de explicar a demora para o Brasil iniciar a vacinação contra 
a covid-19. Mais do que isso, ele defende que, no futuro, o atual ministro seja chamado à responsabilidade 
após uma abertura do que ele tem chamado de “caixa-preta” da vacinação. “Abrir a caixa preta é entender o 
por que o ministro Pazuello fez compromissos que não se concretizaram. Que prazos foram esse [para 
vacinação]? Precisamos fazer essa investigação”, disse Ramos em entrevista ao Poder360. Fonte: Poder 360 
 
Um mês depois, lua de mel de Bolsonaro com Centrão acaba. A escalada de mortes na pandemia minou 
a aliança do presidente Jair Bolsonaro com o Centrão. Há pouco mais de um mês da vitória dos candidatos 
governistas nas eleições internas do Congresso, a parceria se alterou de um estado de “lua de mel” para 
cobranças públicas e ameaças veladas de abertura de impeachment e CPI para investigar o Planalto. Na 
semana passada, o presidente preteriu a indicação da médica Ludhmila Hajjar, de perfil técnico, para substuir 
o general Eduardo Pazuello, demitido da Saúde. Ela foi endossada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira 
(Progressistas-AL). Ludhmila se guiava por uma cartilha de combate à covid-19 que seguia as orientações de 
especialistas mundiais. O presidente escolheu o cardiologista Marcelo Queiroga, amigo de seu filho senador, 
Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ). Queiroga prometeu seguir a cartilha do Planalto. Fonte: O Estado de S. Paulo 
 
Conselheiros e diretores do BB podem deixar cargo após troca na presidência. A troca na presidência 
do Banco do Brasil, seis meses após o desembarque de André Brandão, vindo do HSBC, deve desencadear 
uma forte baixa no Conselho de Administração do conglomerado, seguindo o que ocorreu na Petrobras, 
apurou o Broadcast com três fontes, que pediram anonimato. O colegiado já vinha apresentando insatisfação 
com a interferência do governo de Jair Bolsonaro nas estatais e a fritura do executivo nos últimos meses. A 
indicação de Fausto Ribeiro, que tocava até então a área de consórcios do banco e antes só ocupou cargos 
de gerência, seria o estopim. As mudanças não são esperadas apenas no colegiado. De acordo com fontes 
internas do banco, diretores e vice-presidentes já começaram a sinalizar que podem seguir Brandão e 
abandonar o barco. Os nomes ainda são mantidos em sigilo. Na vice-presidência são esperadas ao menos 
duas baixas, relata uma das fontes. Fonte: O Estado de S. Paulo 
 
Indicação de Ribeiro para o BB desagrada membros independentes do conselho. A renúncia do 
presidente do Banco do Brasil (BB), André Brandão, e a indicação do executivo Fausto de Andrade Ribeiro 
para sucedê-lo foram mal recebidas entre os conselheiros independentes da instituição financeira, apurou o 
Valor. Não estão descartadas baixas no colegiado, como se viu na Petrobras após a demissão de Roberto 
Castello Branco. Quatro conselheiros independentes, inclusive Hélio Magalhães, presidente do colegiado, já 
haviam se manifestado publicamente no início deste mês em defesa da permanência de Brandão. Fonte: Valor 

Econômico 
 
Em vez de ‘frentes amplas’, alianças locais moldam articulações para eleições de 2022. Enquanto 
presidenciáveis falam em formar alianças amplas para enfrentar o presidente Jair Bolsonaro na eleição de 
2022, líderes políticos fazem contas pragmáticas sobre os interesses partidários regionais, que serão 
determinantes no plano nacional. Agremiações assediadas do centro à esquerda por quem busca apoio na 
disputa ao Palácio do Planalto têm projetos estaduais prioritários. Os casos mais emblemáticos são o PSB, o 
DEM e o PSD. O PSB avalia lançar um “outsider” à Presidência enquanto mantém conversas com o ex-ministro 
Ciro Gomes (PDT) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve seus direitos políticos restabelecidos. 
A decisão final, entretanto, vai passar por um acordo em Pernambuco, hoje a principal base da legenda, que 
governa o Estado e a prefeitura do Recife. Fonte: O Estado de S. Paulo 
 
Pacheco contesta referências a estado de sítio feitas por Bolsonaro. O presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco, divulgou nota, no início da noite da sexta-feira (19), em que defende a união dos Poderes para o 
combate à pandemia e contesta menção ao estado de sítio feita por Jair Bolsonaro. Com relação às referências 
a estado de sítio feitas pelo presidente da República, presentes na ação que o chefe do Executivo apresentou 
ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra medidas restritivas impostas por governadores para combater a 
pandemia, Pacheco afirma que: “Não há mínima razão fática, política e jurídica, para sequer se cogitar o 
estado de sítio no Brasil. Volto a dizer que o momento deve ser de união dos Poderes e ações efetivas para 
abertura de leitos, compras de medicamentos e vacinação”. Fonte: Agência Senado 
 
José Medeiros é confirmado como novo secretário de transparência da Câmara. O deputado federal 
José Medeiros (Podemos-MT) é o novo secretário de transparência da Câmara dos Deputados. A nomeação 
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foi divulgada pela assessoria do Podemos na sexta-feira (19). A indicação para o cargo na Mesa Diretora foi 
feita pelo presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira (PP-AL), em março deste ano. Na 
secretaria, Medeiros será responsável por supervisionar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação, 
promover a cultura da transparência na Câmara Federal, nos demais Poderes e na sociedade civil. O 
congressista também terá a missão de propor medidas de aprimoramento da legislação, ampliar o acesso à 
informação e o controle social da administração pública. Fonte: Poder 360 

 
Valor das emendas de bancadas estaduais no Orçamento poderá aumentar. A presidente da Comissão 
Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional, deputada Flávia Arruda (PL-DF), poderá anunciar nos 
próximos dias a revisão, para cima, dos valores disponibilizados para as emendas das bancadas estaduais e 
do Distrito Federal à proposta orçamentária para 2021 (PLN 28/20). A revisão das emendas de bancada está 
em análise porque o Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu, na quarta-feira (17), que o Poder Executivo 
não poderá descontar, no cálculo dos repasses regulares aos entes federativos, o socorro financeiro na 
pandemia de Covid-19 (Lei Complementar 173/20). Em fevereiro, a CMO definiu, com base na Constituição, 
que cada bancada teria direito a apresentar emendas impositivas (de execução obrigatória) no total de R$ 241 
milhões. Esse montante corresponde a 1% da Receita Corrente Líquida (RCL) de 2020, estimada na época 
em quase R$ 652 bilhões, dividido por 27. Fonte: Agência Câmara 
 
Após vazamentos, órgãos firmam parceria para proteção de dados pessoais. A ANPD (Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados) e a Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), ligada ao Ministério da 
Justiça, assinaram na segunda-feira (22) um acordo de cooperação técnica para proteção de dados pessoais 
de consumidores. A ANPD é um órgão recente criado pelo governo para orientar e fiscalizar empresas e o 
setor público sobre a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, em vigor desde setembro. A Senacon 
atua diretamente na proteção ao consumidor. Fonte: Folha de S. Paulo 

 

Judiciário 
 
Confira a pauta da semana do STF. O Plenário do Supremo Tribunal Federal se reunirá a partir das 14h da 
quarta-feira (24) para discutir: Ação Direta de Inconstitucionalidade 5631, acerca da constitucionalidade da Lei 
Estadual 13.582/2016 da Bahia, que proíbe a publicidade dirigida a crianças, de alimentos e bebidas pobres 
em nutrientes e com alto teor de açúcar, gorduras saturadas ou sódio; o Recurso Extraordinário 860631, o 
qual questiona a constitucionalidade da execução extrajudicial nos contratos de mútuo pelo Sistema 
Financeiro Imobiliário, com alienação fiduciária de imóvel, prevista na Lei 9.514/1997; e, a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 5597, no qual a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (Confenen) 
questiona a validade da Lei 8.030/2018, do Estado do Rio de Janeiro, que veda a utilização do termo “tutor” 
para o exercício das atividades de acompanhamento das disciplinas oferecidas na educação a distância 
(EAD). Na quinta-feira (25), serão julgadas as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4924 e 3424. A primeira 
tem por objeto a Lei Estadual 17.107/2012 do Paraná, que prevê penalidades ao responsável pelo 
acionamento indevido dos serviços telefônicos de atendimento a emergências envolvendo remoções ou 
resgates, combate a incêndios, ocorrências policiais ou atendimento de desastres (trote telefônico). Já a 
segunda tratará do pedido de liminar da Confederação Nacional das Profissões Liberais (CNPL), contra 
dispositivos da Lei nº 11.101/05, a nova lei de falências. A entidade sindical contesta três artigos da norma: o 
83 (inciso I, alínea "c" do inciso VI e parágrafo 4º); o 86 (inciso II); e o artigo 84 (inciso V). Fonte: Portal STF 
 
Saída antecipada de ministros amplia indicações de Bolsonaro ao Judiciário. Com o anúncio de 
aposentadoria antecipada de 3 magistrados nas últimas semanas, o presidente Jair Bolsonaro passa a ter 9 
indicações pendentes ao STF (Supremo Tribunal Federal) e aos tribunais superiores até dezembro de 2022, 
quando termina seu mandato. Por lei, a idade para aposentadoria compulsória de integrantes do Poder 
Judiciário é 75 anos. Eles podem optar por sair antes. Mas só recebem a aposentadoria integral se cumpridos 
os requisitos do Regime Próprio do Serviço Público. O presidente da República tem a prerrogativa de 
selecionar um sucessor para esses ministros. O indicado precisa ter mais de 35 e menos de 65 anos, 
reputação ilibada e notável conhecimento jurídico. No STF, respeitados os critérios básicos, a escolha do 
presidente é mais livre. Não é necessário que o selecionado seja um juiz, um advogado ou até mesmo ter 
formação acadêmica na área do direito. Fonte: Poder 360 
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Tribunal de Justiça de São Paulo inicia projeto piloto do Balcão Virtual. O Tribunal de Justiça de São 
Paulo (TJSP) iniciou, na quinta-feira (18), o projeto-piloto do Balcão Virtual, comunicação em tempo real por 
videoconferência com as unidades judiciais, de acordo com a Resolução nº 372/2021 do Conselho Nacional 
de Justiça. Inicialmente, conta com a participação de algumas unidades de primeiro e segundo graus, com 
previsão de expansão gradativa para todo o estado. O serviço funciona das 13h às 19h e os links de acesso 
para o contato virtual estão na página www.tjsp.jus.br/balcaovirtual. Pelo Balcão Virtual, é possível solicitar 
informações sobre os últimos andamentos dos processos físicos ou digitais, datas de cumprimento, senha de 
acesso ao processo, esclarecimento de dúvidas sobre procedimentos cartorários, anotações de cumprimento 
urgente, orientações a jurados, funcionamento de unidades, horário e canais de atendimento ou outras 
informações não disponíveis nos demais canais on-line do TJSP. Fonte: Conselho Nacional de Justiça 
 
Líder da minoria na Câmara vai ao Supremo contra ministro da Justiça por ‘uso do cargo para aplicar 
agenda autoritária’ de Bolsonaro. O deputado federal José Nobre Guimarães (PT/CE), líder da minoria na 
Câmara, enviou ao Supremo Tribunal Federal nesta sexta, 19, uma queixa-crime contra o ministro da Justiça, 
André Mendonça, por supostos crimes de responsabilidade, prevaricação e advocacia administrativa. O 
parlamentar sustenta que Mendonça ‘vem se utilizando do seu cargo para intimidar críticas’ sobre a gestão do 
governo Jair Bolsonaro frente à pandemia de covid-19. Segundo o documento, o ministro estaria cometendo 
supostos crimes de responsabilidade ‘ao direcionar o trabalho da Polícia Federal com o evidente fito de 
perseguir opositores e críticos’ a Bolsonaro. Já os supostos crimes de advocacia administrativa e prevaricação 
teriam relação com a ‘utilização do cargo para a defesa da agenda política do presidente’. Fonte: O Estado de S. 

Paulo 
 
Supremo vai definir retenção de Imposto de Renda por municípios. O Supremo Tribunal Federal (STF) 
vai definir se os municípios e autarquias têm direito a reter o Imposto de Renda (IRRF) sobre rendimentos 
pagos a prestadores e fornecedores. Esta será a primeira vez que os ministros analisarão, com repercussão 
geral, um recurso contra julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). 
Julgamentos por meio de IRDR geram efeito vinculante para todos os processos sobre o mesmo assunto em 
andamento ou a serem julgados pelo tribunal. O debate também será relevante porque a arrecadação do IRRF 
para municípios e Estados relativa ao pagamento a prestadores de serviços e fornecedores gira em torno de 
R$ 60 bilhões, segundo dados da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (Abrasf). 
Fonte: Valor Econômico 
 
OAB vai ao STF para tornar obrigatória a compra de vacina pelo Governo Federal. A OAB Nacional 
ajuizou, na sexta-feira (19), no Supremo Tribunal Federal, uma Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) 812 com pedido de medida cautelar para obrigar o Governo Federal comprar vacinas 
contra a covid-19 suficientes para garantir a imunização em massa e de forma urgente da população brasileira. 
“Após 12 meses, vivemos hoje o pior momento para a saúde pública, com sucessivos recordes diários de 
óbitos, aumento exponencial das internações e colapso do sistema de saúde em diversas regiões. A situação, 
conforme amplamente noticiada, é dramática e exige medidas urgentes e drásticas”, aponta a ação. O 
presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, destaca a urgência da medida. “A OAB vai ao STF mais uma 
vez para garantir o direito à vida e o direito à saúde consagrados na Constituição, que nesse momento significa 
vacina para todos e já”, afirma. Fonte: OAB 

 

Economia 

 
Com aumento de incertezas, pessimismo com a economia já atinge estimativas para 2022. Depois do 
tombo de 4,1% no PIB no ano passado, a expectativa era que a economia mostrasse uma recuperação 
significava este ano e no próximo. Mas o pessimismo está se alastrando, e não se restringe a este ano: nas 
últimas semanas, parte dos bancos e das consultorias começou a revisar para baixo a projeção para o 
desempenho para 2022. No relatório Focus, do Banco Central, os analistas consultados projetam que a 
atividade econômica deve crescer 2,5% no ano que vem. Mas já há economistas que avaliam que o PIB deve 
ter dificuldade para superar o patamar de 2% no próximo ano. O banco Itaú, por exemplo, reduziu a projeção 
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de crescimento de 2022 de 2,5% para 1,8%. Num movimento similar, a consultoria MB Associados diminuiu 
de 2,4% para 1,8% a previsão de alta do PIB. Fonte: G1 Notícias 
 
Arrecadação federal bate recorde para meses de fevereiro. Depois de iniciar o ano em queda, a 
arrecadação federal reagiu e bateu recorde em fevereiro. No mês passado, o governo arrecadou R$ 127,74 
bilhões, alta de 4,3% em relação a fevereiro de 2020, descontada a inflação oficial pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Esse é o maior valor registrado para meses de fevereiro ao considerar 
o IPCA. O valor veio acima do previsto pelos agentes financeiros. Segundo a pesquisa Prisma Fiscal, 
divulgada todos os meses pelo Ministério da Economia, os analistas de mercado projetavam arrecadação de 
R$ 118,16 bilhões no mês passado. Fonte: Agência Brasil 
 
Relator-geral divulga parecer e faz ajustes na proposta de Orçamento. O relator-geral, senador Marcio 
Bittar (MDB-AC), entregou no domingo (21) a primeira versão do parecer final sobre a proposta orçamentária 
para 2021 (PLN 28/20). Ele fez vários ajustes no texto apresentado pelo Poder Executivo. As receitas foram 
estimadas em R$ 4,324 trilhões, com acréscimo de R$ 32,2 bilhões em relação ao original do Executivo. A 
equipe econômica não enviou atualização dos parâmetros macroeconômicos – que servem para estimar a 
arrecadação tributária, então isso está sendo feito agora pelo Poder Legislativo. As despesas, fora o 
refinanciamento da dívida e as empresas estatais, foram fixadas em mais de R$ 2,576 trilhões. O teto dos 
gastos é de R$ 1,486 trilhão – ou, de forma mais exata, R$ 1,480 trilhão, pois há dispêndios do ano passado 
a serem quitados neste ano, e outros previstos para 2021 que ficarão para 2022. Fonte: Agência Câmara 
 
Brasil deve crescer abaixo da média da América Latina até 2023, diz BID. O Brasil deve ajudar a puxar 
para baixo o crescimento da América Latina, segundo projeções para este e os próximos dois anos feita pelo 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Enquanto o cenário de crescimento do Produto Interno Bruto 
(PIB) projetado para a média da América Latina e Caribe é de 3,2% entre 2021 e 2023, o Brasil deve crescer 
2,7% no período. Quando se exclui os brasileiros da listas dos países do chamado Cone Sul (que inclui 
Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai), a expectativa é de crescimento de 3,5% do PIB. Fonte: O Estado de S. Paulo 
 
Guedes aceita Refis, mas quer restringir o parcelamento a dívidas contraídas em 2020. O ministro da 
Economia, Paulo Guedes, quer restringir o alcance do Refis da covid-19 ao parcelamento de débitos 
contraídos durante o ano passado e à lista de setores mais afetados pela pandemia, segundo antecipou ao 
Estadão o relator do projeto e líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE). Bezerra se reuniu 
na quinta-feira com o ministro para construir um entendimento sobre as condições de refinanciamento das 
dívidas do novo Refis, que tem como autor e principal articulador da proposta no Congresso, o presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Fonte: O Estado de S. Paulo 
 
Flexibilizar o Mercosul depende de decisão política, dizem especialistas. Passados 30 anos da criação 
do Mercosul, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai continuam a conviver com um dilema. De um lado, está o 
objetivo de manter o projeto de união aduaneira e de mercado comum, previsto pelo Tratado de Assunção, de 
1991, que instituiu o bloco. De outro, há demandas para flexibilizar ainda mais as regras do Mercosul de modo 
a permitir, por exemplo, que cada país faça acordos com terceiros. Esse movimento depende, sobretudo, do 
Brasil, que, pelo tamanho, tem papel de protagonista entre os quatro países. “É ineludível tomar uma decisão 
sobre esse tema”, disse a economista Sandra Rios em debate sobre os 30 anos do Mercosul, acompanhado 
pelo Valor e que reuniu oito especialistas. No encontro, predominou a visão de que o Mercosul está 
“estagnado” e tem “amarras” que impedem os países de realizar acordos comerciais separadamente. Fonte: 

Valor Econômico 
 
Consumidor eleva expectativa de inflação no ano para 5,5%. A expectativa de inflação dos consumidores 
brasileiros para os 12 meses seguintes subiu 0,2 ponto percentual, para 5,5% em março, informou a Fundação 
Getulio Vargas (FGV), responsável pelo levantamento. Trata-se do maior valor desde novembro de 2018 
diante de sete períodos consecutivos de alta. Em relação ao mesmo mês do ano anterior, a mediana subiu 
0,7 ponto. “O movimento de altas das expectativas medianas de inflação dos consumidores brasileiros para 
os próximos 12 meses está relacionado à trajetória de alta dos preços de alimentos e bebidas, influência tanto 
pela mudança de hábito de consumo provocada pela pandemia quanto pelo preço das commodities associada 
à alta do dólar. Nesse cenário, o aumento dos preços tende a afetar de maneira mais intensa consumidores 
em faixas de renda mais baixas em virtude da elevada participação de alimentos e bebidas na cesta de 
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consumo desses indivíduos”, afirma Claudia Perdigão, economista do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), 
da FGV, em comentário no relatório. Fonte: Valor Econômico 
 
CNI revisa para baixo previsão do PIB de 2021 e espera avanço de 3%. A CNI (Confederação Nacional da 
Indústria) piorou levemente sua projeção para o PIB (Produto Interno Bruto) do ano a um crescimento de 3%, 
contra alta de 4% calculada em dezembro, conforme relatório conjuntural publicado na segunda-feira (22). A 
revisão para baixo foi motivada pela piora da pandemia de covid-19 no país. A doença, no entanto, terá um 
impacto econômico mais leve do que no ano passado. Fonte: Poder 360 

 

Covid-19 

 
Guedes afirma que a economia brasileira depende da vacinação maciça. Na sexta-feira (19), o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, cedeu uma entrevista ao jornal espanhol El Mundo, onde informou que a 
economia brasileira depende da vacinação maciça no Brasil. Segundo o ministro, agora deve-se buscar por 
“uma recuperação da economia que não se baseie no aumento dos gastos públicos, que não podem ser 
mantidos, mas no crescimento por meio do investimento privado”. Para Guedes, a chave principal para a 
melhora da economia é a vacinação. Apenas “5% da população já foi vacinada, é muito pouco ainda, temos 
que melhorar muito, trabalhar muito”. Fonte: Poder 360 
 
Em carta pública, economistas e empresários sugerem lockdown nacional. Mais de 180 economistas, 
entre os quais quatro ex-ministros da Fazenda – Marcilio Marques Moreira, Pedro Malan, Mailson da Nóbrega 
e Rubens Ricupero –, além de ex-presidentes do Banco Central, como Afonso Celso Pastore, Arminio Fraga, 
Gustavo Loyola, Ilan Goldfajn e Pérsio Arida, lançaram uma carta intitulada “País Exige Respeito; a Vida 
Necessita da Ciência e do Bom Governo”, com sugestões do que deve ser feito para superar a pandemia da 
covid-19. A circulação da carta foi divulgada hoje pelo colunista do jornal O Globo Merval Pereira. Assinam 
ainda ex-presidentes do BNDEs, como Edmar Bacha e Eleazar de Carvalho, dentre outros nomes, abrangendo 
acadêmicos, agentes do mercado financeiro e empresários. Fonte: Valor Econômico 

 
Pandemia: senadores cobram ações e elevam tom das críticas ao governo federal. Após a morte do 
senador Major Olimpio (PSL-SP), terceiro membro do Senado a falecer devido à covid-19, vários senadores 
foram às redes sociais na sexta-feira (19) cobrar a intensificação das medidas de combate à pandemia. Os 
parlamentares destacaram a necessidade de união, de decisões firmes e de cobrança ao governo federal. O 
senador Confúcio Moura (MDB-RO), presidente da Comissão Temporária da Covid-19 (CTCOVID-19), afirmou 
que o mundo inteiro passa por desafios neste momento e alguns países desenvolveram ações eficazes contra 
a disseminação da doença. Para ele, o Brasil precisa aprender com os casos bem-sucedidos. “Temos que 
copiar as boas experiências do mundo para encarar a pandemia. Não precisamos inventar a roda. Ninguém 
sabe nada dessa doença, ela é nova. O que temos de fazer é ir aprendendo com os outros”, disse ele. Fonte: 

Agência Senado 

 

Último Foco 

 
Setores público e privado se encontram para debater os rumos da transformação digital no Brasil. 
Começa nesta terça (22), a partir de 08h30, com a abertura do Ministro Marcos Pontes o evento de Políticas 
Públicas para o setor de tecnologia promovido pela Brasscom TecFórum. Agentes públicos e privados estão 
convidados para discutir tecnologia, políticas públicas e governo digital. A quinta edição do Brasscom 
TecFórum acontece entre os dias 23 e 24 de março. 
 
Brazil-UK Tech Summit. A Chevening Brazil Alumni Network, apoiada pela Embaixada Britânica no Brasil, 
promove nesta quarta (24) debate sobre o papel do setor de inovação para tornar a gestão pública mais 
transparente, ágil e próximo ao cidadão. O evento traz ao debate especialistas renomados na agenda Govtech 
e irá refletir os desafios ao ecossistema de Startups. As discussões ocorrem sob o contexto da Transformação 
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Digital e demandas atuais enfrentadas pelo setor público, em busca de soluções efetivas com o uso de 
tecnologia. 
 
LGPD na administração pública. Acontece nesta quinta (25) o webinar é destinado a todos os servidores do 
Estado, e apresenta uma conversa entre o Controlador-Geral do Estado do Paraná com o Ouvidor-Geral da 
União sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e sua aplicação no setor público. O evento virtual será 
transmitido pelo canal da CGE Paraná, no YouTube e, depois, ficará disponível na plataforma para acesso 
dos interessados. 
 
Caixa divulga ações para microempresas após crítica de Doria. A Caixa Econômica Federal está 
divulgando em redes sociais a partir da sexta-feira (19) informações sobre empréstimos concedidos a micro e 
pequenas empresas. A iniciativa foi feita 1 dia depois de o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), ter 
criticado a falta de recursos federais para o segmento. Segundo a Caixa, foram emprestados no total mais de 
R$ 50 bilhões para as micro e pequenas empresas em 2020. A maior parte dos recursos foram em 3 linhas: 
Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), FGI (Fundo 
Garantidor para Investimentos) e Fampe (Fundo de Aval para Micro e Pequenas Empresas). Fonte: Poder 360 
 
Micro e pequenas empresas criaram 75% das vagas formais de emprego em janeiro, diz Sebrae. As 
micro e pequenas empresas criaram 195,6 mil vagas de trabalho formal em janeiro deste ano, quase o dobro 
do registrado no mesmo mês de 2020, quando foram geradas 103,9 mil vagas. A análise foi feita pelo Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) com base nos dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged). O saldo positivo em janeiro correspondeu a 75% de todos os 260.353 
empregos formais gerados por todas as empresas do país no mês. Foi o sétimo mês consecutivo que os 
pequenos negócios lideraram a geração de postos de trabalho no país. As médias e grandes empresas saíram 
de um saldo negativo em 2020, com 2.887 postos de trabalho encerrados, para 41,6 mil novos empregos 
criados em janeiro. Fonte: G1 Notícias 

 
Tribunal do Trabalho de Mato Grosso já opera com Juízo 100% Digital. Em mais uma ação voltada ao 
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com foco na celeridade do trâmite processual e economia, o 
Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (TRT23) aderiu ao Juízo 100% Digital – regulamentado pelo 
Provimento 15/2020 da Corregedoria local. O projeto, implementado em todas as unidades trabalhistas em 
Mato Grosso desde janeiro, tem uso opcional e simples. Segundo o juiz auxiliar da Presidência do TRT23, 
Ediandro Martins, o Juízo 100% Digital é uma nova forma disponível para tramitação dos processos judiciais 
por meio do qual os atos do processo são praticados de forma eletrônica e remota. Ele destaca que a intenção 
da Justiça do Trabalho, muito mais do que resolver os processos, é solucionar os conflitos que o motivaram. 
“Esse contato célere com as partes demonstra a importância da utilização dos meios tecnológicos”. Fonte: 

Conselho Nacional de Justiça  
 
Nova fase do Pronampe deve ter R$ 16 bilhões para empréstimos. A nova fase do Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), a ser deflagrada em meados deste ano, 
deverá contar com cerca de R$ 16 bilhões, disse ao Valor a subsecretária de Desenvolvimento das Micro e 
Pequenas Empresas, Empreendedorismo e Artesanato, Antonia Tallarida. É um valor próximo ao de 2020, 
que foi de R$ 18 bilhões. Esse é o montante que será possível emprestar, se for concretizado um aporte de 
R$ 4,8 bilhões no Fundo Garantidor de Operações (FGO) e na hipótese de os financiamentos serem 
contratados com cobertura de 30% das perdas na carteira da instituição financeira. No ano passado, a 
cobertura foi de 85%. Fonte: Valor Econômico 
 
TSE adquire mais de 32 mil urnas eletrônicas. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) terá à disposição, para 
as Eleições Gerais de 2022, mais 32.609 urnas eletrônicas do modelo UE 2020. Os equipamentos devem ser 
entregues no início do próximo ano. O contrato de R$ 137.997.653,18 entre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
e a Positivo Tecnologia S.A foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (18). A empresa 
foi a vencedora da Licitação nº 43/2019. Fonte: TSE 
 
Governos do Brasil, dos Estados-Unidos, OCDE e Empresários dos dois países participam de evento 
sobre temas digitais. Na quinta (18), o Brasil foi representado pela Casa Civil da Presidência da República, 
Ministério das Comunicações (MCOM) e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) em evento 
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virtual que foi promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), pelo Conselho dos Estados Unidos 
para Negócios Internacionais (USCIB, na sigla em inglês) e pela Câmara de Comércio dos Estados Unidos. O 
evento reuniu ainda representantes do Governo americano e do Business at OECD (BIAC), comitê econômico 
e industrial da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O encontro faz parte de uma 
série de mesas-redondas que buscam reunir líderes brasileiros e globais do setor privado para construir um 
consenso setorial e fornecer recomendações políticas específicas ao governo brasileiro para avançar seu 
progresso em direção aos padrões da OCDE e da competitividade global. Desta vez, a discussão se 
concentrou no comércio digital, incluindo os instrumentos da OCDE e a cooperação entre os EUA e o Brasil 
em matéria de inteligência artificial e livre fluxo de dados. Fonte: ASCOM Casa Civil 
 
Publicada primeira norma internacional sobre caracterização de grafeno. A comunidade científica e 
metrológica internacional deu mais um importante passo para o desenvolvimento da indústria de 
nanotecnologia, em especial a do grafeno, um dos materiais mais pesquisados do mundo e com impacto em 
diversos setores industriais. Após um longo processo de colaboração envolvendo representantes de mais de 
30 países, incluindo o Brasil, dentro do ISO/TC 229 - Nanotechnologies, foi publicada a primeira norma 
internacional sobre caracterização de grafeno, a ISO/TS 21356-1. Fonte: ASCOM Governo do Brasil 
 
Brasil terá 5G em 2022. Uma conexão de internet móvel mais rápida, ágil e econômica. E com uso em 
diversas áreas, como transportes e telemedicina. É o que promete a tecnologia 5G, uma realidade em muitos 
países e que está chegando ao Brasil. Em telecomunicações, o 5G é o padrão de tecnologia de quinta geração 
para redes móveis e de banda larga que as empresas de telefonia celular começaram a implantar no fim de 
2018. O 5G é o sucessor planejado das redes 4G, que fornecem conectividade para a maioria dos dispositivos 
atuais. Ainda será leiloada a empresa que ficará responsável pela implantação da tecnologia no país. Fonte: 

ASCOM Governo do Brasil 
 
Tecnologia 5G vai melhorar conectividade no campo e impulsionar agricultura. A tecnologia 5G 
representa uma grande oportunidade para a melhoria da competitividade da agricultura brasileira, trazendo 
mais eficiência, aumento de produtividade e redução de custos. Mas para que os produtores possam se 
beneficiar dessa inovação é preciso superar, principalmente, os desafios de infraestrutura e ampliar a 
conectividade. Os impactos dessa tecnologia e a importância de melhorar a conexão no setor rural foram 
discutidos em audiência pública, realizada por videoconferência na quinta-feira (18), pelo grupo de trabalho 
(GT) da Câmara dos Deputados que acompanha a implantação do 5G no Brasil. O objetivo do grupo é analisar 
o processo de implantação e propor estratégias normativas buscando aperfeiçoar a legislação relativa aos 
serviços de telecomunicações. Fonte: ASCOM EMBRAPA 
 
Anatel entrega estudos do leilão 5G para o TCU. O Ministério das Comunicações informou hoje que a 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) entregou ao Tribunal de Contas da União (TCU) o cálculo de 
precificação das licenças de radiofrequências para a oferta da quinta geração de telefonia celular (5G). Os 
estudos econômicos indicam tanto o preço das licenças que serão ofertadas no leilão quanto os valores dos 
compromissos de investimentos que serão exigidos como contrapartida das operadoras. Fonte: Valor Econômico 
 
Chile acelera lançamento de 5G, mas reforça segurança. O Chile está acelerando plano para implantar 
uma rede 5G na maior parte do país dentro de dois anos, disse um alto funcionário à Reuters, mas garantirá 
uma supervisão rigorosa em um momento de tensões globais em torno de segurança digital. Com os Estados 
Unidos e a China em disputa sobre segurança digital e proteção de dados, o Chile, que conta os dois países 
como principais parceiros comerciais, manterá as portas abertas para qualquer empresa que aderir a suas 
regras, disse a subsecretária de telecomunicações, Pamela Gidi, à Reuters. Fonte: Folha de S. Paulo 
 
Provedores regionais estimam custos de até R$ 1,4 milhão por antena 5G. Ainda que o Tribunal de Contas 
da União esteja analisando os estudos da Anatel com a proposta de valor para o espectro do leilão de 5G, os 
pequenos provedores já fazem a conta do custo que terão para implantar a rede. O cálculo de empresas 
regionais como a Brisanet e Um Telecom é de que apenas a torre com a tecnologia possa custar de entre R$ 
250 mil a até R$ 1,4 milhão. Já infraestrutura de rede de apoio pode passar dos R$ 6,6 milhões. Esses estudos 
preliminares dos prestadores de pequeno porte (PPP) considera já a conformidade com a obrigação colocada 
pela Anatel de que as estações radiobase 5G estejam no padrão do Release 16, o que significa que precisarão 
ter um core de rede totalmente dedicado (ou seja, o 5G standalone). E também leva em consideração que 
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serão investimentos feitos apenas quando o espectro de 3,5 GHz estiver disponível nos lotes regionais, o que 
seria apenas no segundo semestre de 2023, segundo o edital. Fonte: Tele Time 

 
Wilson Wellisch é o novo superintendente de fiscalização da Anatel. Foi publicada na segunda-feira, 22, 
no Diário Oficial da União, a nomeação de Wilson Wellisch para assumir a chefia da superintendência de 
Fiscalização a partir do dia 26 de março. Wellisch estava fora da Anatel desde o início do governo Bolsonaro, 
acompanhando o atual secretário-executivo do Ministério das Comunicações, Vitor Menezes. Inicialmente, 
estava com Menezes na secretaria de Telecomunicações do Ministério da Ciência Tecnologia Inovações. Com 
o fatiamento da pasta e a indicação de Menezes para o Ministério das Comunicações, Wellisch também foi 
deslocado para acompanhar Menezes nas telecomunicações. Como Menezes assumiu a Secretaria-
Executiva, Wellisch volta para a sua casa de origem. A superintendência de Fiscalização era comandada por 
Igor Moreira, que foi exonerado do cargo, a pedido, em fevereiro deste ano e está agora alocado no gabinete 
do conselheiro Emmanoel Campelo. Fonte: Tele Síntese 

 
Sob observação na Anatel, autorregulação das teles precisa mostrar resultados. O sistema de 
autorregulação das telecomunicações (SART), uma iniciativa criada no ano passado e que envolve as 
operadoras Algar, Claro, Oi, TIM e Vivo, está ainda sendo avaliado pela Anatel. Isso porque, apesar de 
resultados iniciais promissores com a plataforma Não Me Perturbe, estaria havendo agora uma volta no 
crescimento do índice de reclamações de ligações indesejadas. A avaliação de superintendente de 
planejamento e regulamentação da agência, Nilo Pasquali, sobre o próprio SART segue recentes 
manifestações de outros dirigentes da Anatel: ainda é preciso um monitoramento para ver os resultados. Ele 
também ressalta que a iniciativa ainda não é uma autorregulação "pura". "Para ser modelagem de eficiência 
de autorregulação, o setor encontra os problemas, resolve ele mesmo e pune os agentes. Nessa fase é 
possível para o regulador deixar de regular muita coisa. Não estamos neste momento", disse ele em evento 
online do portal Tele.Síntese na sexta-feira, 19. Fonte: Tele Time 
 
Cisco anuncia apoio ao BNDES Educação Conectada. A Cisco do Brasil anunciou na segunda-feira (22) 
parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para apoio à Iniciativa 
BNDES Educação Conectada, que tem como objetivo promover projetos de incorporação de tecnologia como 
ferramenta pedagógica nas escolas públicas de educação básica, testando modelos e criando casos de 
aprendizado nas diferentes realidades brasileiras. O apoio é parte do programa Cisco Brasil Digital e Inclusivo 
(BDI), lançado em maio de 2020 para promover e acelerar a digitalização de setores críticos para o país, como 
educação e saúde. Os projetos promovidos no âmbito da Iniciativa BNDES Educação Conectada têm como 
premissa que o uso de ferramentas digitais nas escolas públicas de forma efetiva requer primeiramente a 
definição de uma visão estratégica para incorporação da tecnologia nas práticas pedagógicas. A partir dessa 
visão, os projetos preveem ações e investimentos para a implantação dos recursos educacionais digitais, da 
infraestrutura digital e a capacitação de professores e equipes em práticas de ensino mediadas por tecnologia. 
Fonte: TI Inside 

 
Fabricantes no Brasil minimizam risco de falta de fibra óptica. Apontado nesta semana por provedores 
regionais, o risco de desabastecimento de equipamentos ópticos no mercado doméstico foi minimizado pelas 
fabricantes de materiais com produção no Brasil. Ao TELETIME, tanto Prysmian quanto Furukawa informaram 
estoques de fibra óptica em dia. Nas empresas, medidas de mitigação (como fornecedores alternativos de 
insumos) foram tomadas para garantir a produção nas plantas locais e minimizar impactos da alta no custo do 
frete com a Ásia. As duas fabricantes, contudo, fizeram um alerta para provedores que atuam com cadeia de 
fornecimento pouco diversificada. "Nos últimos tempos, o mercado brasileiro tem dado muita prioridade para 
compras baseadas puramente em preço. Se esse fornecedor tem um problema lá [em seu país de origem], 
quem está aqui sofre", pontuou o VP de telecom para América Latina, Marcelo Andrade. Fonte: Tele Time 

 
Serpro apoia INPI Hack para aprimorar propriedade intelectual no país. A propriedade intelectual é um 
tema de crescente importância para a economia do país e um instrumento cada vez mais poderoso na política 
industrial e tecnológica. Para modernizar e aprimorar ainda mais esse processo, o Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial (INPI), vinculado ao Ministério da Economia (ME), realiza a sua primeira maratona de 
desenvolvimento de soluções tecnológicas do dia 5 a 12 de abril. O INPI Hack está com as inscrições abertas 
até o dia 31 de março e conta com o apoio e mentoria do Serpro, empresa de tecnologia da informação do 
Governo Federal. As três equipes que apresentarem as melhores soluções serão premiadas com R$ 15 mil, 
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R$ 10 mil e R$ 5 mil para, respectivamente, o primeiro, segundo e terceiro colocado. Cada equipe inscrita terá 
o desafio de desenvolver uma solução relacionada a pelo menos uma das seis categorias do desafio: Serviços, 
Uso Estratégico, Cultura, Proteção, Bases de Dados e Sistemas. Serão avaliados os seguintes critérios: 
inovação, usabilidade e design, completude funcional, viabilidade de execução real e relevância do problema 
resolvido. Fonte: Serpro 
 
Congresso terá de discutir papel de ‘Big Techs’. Depois de uma ampla repercussão nos Estados Unidos, 
na Europa e na Austrália, um dos debates mais agudos do mundo digital começa a ganhar espaço no Brasil. 
É a discussão de como as práticas das grandes empresas de tecnologia ameaçam a sobrevivência do 
jornalismo profissional e o que fazer para assegurar sua continuidade. “O jornalismo vem sofrendo uma erosão 
dramática em sua sustentação financeira devido à atuação de empresas monopolistas como o Google e o 
Facebook”, diz Marcelo Rech, presidente da Associação Nacional de Jornais (ANJ). “Essas empresas usam 
conteúdo de terceiros para gerar tráfego, manter as pessoas o maior tempo possível em suas plataformas e, 
assim, vender publicidade. É disso que se trata”, afirma. Fonte: Valor Econômico 
 
Facebook bane 1,3 bi de contas e tenta combater fake news sobre COVID-19. O Facebook baniu mais de 
1,3 bilhões de contas falsas entre outubro e dezembro de 2020. A ação faz parte dos esforços da empresa 
para combater a desinformação online. Além de impedir a criação e desativar perfis com o intuito de propagar 
fake news, a rede social divulgou os resultados sobre outras medidas tomadas para impedir a disseminação 
de informações falsas, em especial sobre a pandemia de COVID-19. Fonte: Tecnoblog 
 
ANPD e Senacon assinam acordo para fiscalização e proteção de dados de consumidores. A Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça 
(Senacon) assinaram na manhã da segunda-feira, 22, um acordo de cooperação técnica que prevê a proteção 
e fiscalização dos dados do consumidor brasileiro. As ações que serão desenvolvidas pelos dois órgãos vão 
incluir intercâmbio de informações, uniformização de entendimentos, cooperação quanto a ações de 
fiscalização, desenvolvimento de ações de educação, formação e capacitação e elaboração de estudos e 
pesquisas. Firmado pelo presidente da ANDP, Waldemar Gonçalves, e pela secretária da Senacon, Juliana 
Domingues, o acordo prevê também uma ação conjunta de forma integrada entre os órgãos para a 
uniformização de entendimentos e para a coordenação no endereçamento de reclamações de consumidores. 
A atuação conjunta é um mecanismo de aumentar a fiscalização nos casos relacionados a incidentes de 
segurança envolvendo dados pessoais de consumidores. Fonte: Tele Time 
 
Nova solução de IoT auxilia empresas no controle do consumo de energia. A Oi Soluções anuncia o 
lançamento da plataforma Facilities Eficiência Energética, produto de internet das coisas (IoT) que auxilia 
clientes corporativos na redução do consumo de energia. A iniciativa faz parte da estratégia da companhia de 
prover soluções de IoT para as empresas, impulsionando a economia de custos e a sustentabilidade. Além de 
auxiliar no controle da quantidade de energia consumida, a solução Facilities Eficiência Energética apresenta 
o padrão de gasto, possibilitando a gestão e a otimização do consumo. Outra vantagem da plataforma é a 
possibilidade de tomada de ações corretivas ainda no mês vigente, evitando que as empresas tenham 
consumo excedente aos seus contratos. A solução é composta por módulos de inteligência de dados on-
line/off-line, monitoramento via dashboards e atuação remota, que podem ser combinados de acordo com a 
necessidade de cada cliente. Fonte: TI Inside 
 
Profissionais cobram agilidade para regulamentação de DPO. Profissionais de tecnologia da informação 
que devem assumir a função de encarregados de privacidade de dados no Brasil ou estar direta ou 
indiretamente ligados ao trabalho irão se reunir para cobrar um posicionamento do governo federal quanto a 
uma possível regulamentação do cargo, no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A função 
equivale ao cargo de DPO (sigla para data protection officer) na legislação europeia GDPR, cuja 
responsabilidade é organizar e adaptar todos os processos dentro de uma organização visando a segurança 
das informações pessoais que estão sob a sua tutela. No Brasil, os DPOs são representados pela Associação 
Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados (ANPPD), que promove, nos dias 26 e 27 de março, o II 
Congresso Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados. Fonte: ABRANET 

 
Anatel: Carga tributária sobre telecom subiu para 43,6% em 2020. Um relatório da Anatel compara dados 
internacionais para mostrar que o Brasil não apenas se mantém no topo entre os países com maior carga 

http://www.foco-legislativo.com.br/
mailto:foco@foco-legislativo.com.br


Foco Assessoria e Consultoria 
Newsletter 

Setor Comercial Norte, Quadra 1, bloco F,  Ed. America Office Tower, sala 128, Asa Norte, CEP 70711-919, Brasília-DF  

Tel./Fax: +55 (61) 3327 1289 - home-page: www.foco-legislativo.com.br - e-mail: foco@foco-legislativo.com.br  13  
 

tributária sobre telecomunicações como vai na contramão da maioria ao aumentar os impostos sobre serviços 
como telefonia celular e banda larga. “O Brasil continua com uma alta carga tributária relativa em 
telecomunicações, em comparação com os demais países. Em telefonia móvel o Brasil está no grupo dos 5% 
de países com maior carga tributária, e em banda larga fixa o Brasil tem a maior tarifação do ranking da UIT”, 
diz o Relatório de Nível de Carga Tributária e Custos de Cestas de Serviços. Como aponta a Anatel, “de 2019 
para 2020, na análise feita pela UIT, houve uma dinâmica de maior concentração de países em menor carga 
tributária”. Ou seja, mais países passaram a cobrar menos, “especificamente com aumento percentual de 
países com carga tributária de 0% a 10% e redução de percentual de países com carga tributária de 10% a 
20%”. Essa migração de faixas de carga tributária se deu em ambos os serviços: telefonia móvel e banda larga 
fixa. Fonte: Convergência Digital 

 
IA² MCTI lança edital voltado para inovação aberta com Inteligência Artificial. Poderão se inscrever 
empresas que utilizem Inteligência Artificial em seus negócios para aumentar a produtividade e startups de IA 
que tenham o interesse em investir diretamente nesses negócios. O edital prevê a participação de empresas 
com faturamento superior a R$ 4,8 milhões que atuem em pelo menos uma das quatro áreas estratégicas: 
agronegócio, indústria, saúde ou cidade inteligentes. Também é necessário que ela possua experiência prévia 
em inovação aberta. Criado para aumentar o número de startups em Inteligência Artificial no país, o programa 
IA² MCTI é uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e é executado pela Softex. O 
programa tem o objetivo de fomentar o desenvolvimento de projetos inovadores com a adoção de inteligência 
artificial, apoiar maior interação e conexão entre os atores participantes do ecossistema de inovação, aumentar 
a competitividade e a internacionalização de tecnologias brasileiras; fomentar a competitividade, a inovação e 
a eficiência do setor produtivo brasileiro e promover a aceleração tecnológica. Fonte: Convergência Digital 

 
Já com piloto, Highline estuda obter espectro 5G oferecendo infraestrutura para PPPs. A participação 
de prestadoras de pequeno porte (PPPs) no leilão de 5G ainda levanta dúvidas quanto à viabilidade do modelo 
de negócio, mas o fundo de investimentos em infraestrutura Highline Brasil acredita que pode resolver essa 
equação. A companhia, subsidiária do fundo de investimentos Digital Colony no País, quer oferecer um modelo 
de infraestrutura como serviço (as a service), oferecendo não apenas o portfólio de torres que já detém, mas 
também até a possibilidade de ela própria adquirir espectro no certame da Anatel para atuar exclusivamente 
no atacado. Um projeto piloto com uma PPP nesses moldes já está sendo realizado pela Highline, revelou o 
diretor de desenvolvimento de negócios da empresa, Luis Minoru Shibata, durante painel no primeiro dia do 
Fórum de Operadoras Inovadoras nesta segunda-feira, 22. O evento, que vai até a terça-feira, 23, é organizado 
por TELETIME e Mobile Time. Fonte: Tele Time 
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