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Foco no Planalto 
Notas sobre a semana de 21 a 25 de outubro, em Brasília. 

 
CRISE INTERNA DO PSL AGORA EM FRANCA 
AMEAÇA À GOVERNABILIDADE.  
 
A crise do PSL se agravou na última semana 
com a disputa aberta pela liderança do partido 
na Câmara. A guerra de listas de assinaturas em 
prol da assunção de Eduardo Bolsonaro ou da 
manutenção do Delegado Waldir (GO) no cargo 
trouxe maior exposição dos membros do partido e 
fragilizou a articulação do governo. Nesta 
segunda (21), foi apresentada nova lista de 
deputados em apoio ao nome de Eduardo 
Bolsonaro como novo líder do partido na Casa, 
contando ainda com a manifestação pública do 
afastamento do cargo pelo próprio Delegado 
Waldir. 
 
O racha no partido se agrava à medida que 
surgem novas acusações e brigas na 
imprensa entre os ex-aliados. Após ser 
destituída da liderança do Congresso Nacional, a 
deputada Joice Hasselmann (PSL/SP) partiu para 
o ataque neste final de semana e trocou ofensas 
com os filhos do presidente nas redes sociais. A 
guerra está deflagrada e esse está longe de ser o 
último embate. 
 
Todos sairam “feridos” do episódio. Cinco 
deputados da ala bolsonarista chegaram a ser 
suspensos de suas atividades partidárias: Alê 
Silva (MG), Bibo Nunes (RS), Carlos Jordy (RJ), 
Carla Zambelli (SP) e Filipe Barros (PR). O 
deputado Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio 
Bolsonaro (RJ) foram destituídos da presidência 
de seus diretórios estaduais. Já o presidente do 

PSL, deputado Luciano Bivar (PE), teve exposto 
que a fundação do partido paga aluguel a uma de 
suas empresas – além de ter sido alvo de 
operação da Polícia Federal em sua casa em 
buscas ligadas às denúncias de candidaturas 
laranjas do partido. Há risco ainda de que o 
deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) seja alvo de 
representação no Conselho de Ética da Câmara 
por ter gravado de forma clandestina reunião de 
parlamentares da legenda em que o deputado 
Delegado Waldir afirmou que iria “implodir o 
governo Bolsonaro”.  
 
Em meio à confusão, o Delegado Waldir 
apresenta-se como homem-bomba. O ex-líder 
acusa o presidente de tentar comprar deputados 
com cargos para beneficiar o filho, além de ter 
manifestado que faria um “bom depoimento” se 
convidado a falar na Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito que investiga as fake news – 
bandeira da oposição em acusação à campanha 
pró-Bolsoraro nas eleições de 2018. 
 
O gasto de energia com a disputa se contrasta 
com os desafios atuais do país e desgasta a 
imagem de todos os envolvidos. Como está, a 
luta pelo comando do partido dispensa oposição e 
pode enterrar as aspirações políticas dos 
parlamentares de ambos os lados para 2020. 
Além disso, em represália, os partidários 
insatisfeitos devem começar a caçar 
oportunidades para impor derrotas ao governo. 

 

 
 

Destaques da Semana 
  

Semana  Jair Bolsonaro inicia, esta semana, viagem para Japão, China e Oriente Médio 

Terça 
 Reunião Extraordinária, na CCJ do Senado, para votar as últimas emendas 

apresentadas à PEC da Previdência 

Quarta 
 Previsão de votação em segundo turno, da reforma da Previdência, no Plenário do 

Senado 

 

Edição Nº 041/2019 

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


Foco Assessoria e Consultoria 
Foco no Planalto 

 

Setor Comercial Norte, Quadra 1, bloco F, Ed. America Office Tower, sala 128, Asa Norte, CEP 70711-905, Brasília-DF 

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

2  

 

Poder Executivo 
 

 
Presidência da 
República 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Casa Civil 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
Agenda Internacionais do Presidente – Jair Bolsonaro inicia esta semana 
viagem para Japão, China e Oriente Médio, em busca de investimentos, 
iniciando a viagem no Japão, onde assistirá à cerimônia de entronização do 
imperador Naruhito. O presidente ainda participará de encontro com o 
primeiro-ministro Shinzo Abe e com o Grupo de Notáveis. Depois, Bolsonaro 
segue para Abu Dhabi e na próxima semana segue para Doha, no Qatar e 
para Riad, na Arábia Saudita. 
 
Agenda Internacional do ministro – Onyx Lorenzoni viaja esta semana 
para participar em Pequim, na República Popular da China, de seminários e 
de reuniões bilaterais com investidores e com representantes do governo 
chinês; e em Abu Dhabi, Arábia Saudita, para participar do Seminário de 
relações econômico-comerciais Brasil-EAU e de encontros com autoridades. 
Na próxima semana segue para o Qatar e para os Emirados Árabes Unidos. 
 
Agenda Internacional  

 Washington (Estados Unidos) – Workshops ID4D Boa Identificação 
na Prática: Desafios Persistentes, Soluções Inovadoras e do ID4D 
Bootcamp para Profissionais; 

 Santiago (Chile) - Del Internet del Consumo al Internet de la 
Producción, los Retos de una Transformación Digital Productiva y 
Sustentable. 

 

 
MCTIC 
Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e 
Comunicações  
 

 

 
Agenda do Ministro – Marcos Pontes participou da cerimônia de abertura 
da 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (16ª SNCT). 
 
 

 
ME 
Ministério da Economia 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

BACEN 
Banco Central do Brasil 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Agenda do ministro – Paulo Guedes se reuniu com o presidente da 
Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia e com o presidente do 
Senado Federal, Davi Alcolumbre. Além disso, Guedes se reuniu com o 
editor mundial de economia da Bloomberg, Simon Kenedy e com a 
superintendente da SUSEP, Solange Vieira.    
 
Agenda Internacional  

 Tirana (Albânia) – 41ª Conferência Internacional de Comissários de 
Proteção de Dados e Privacidade. 

 
Balança Comercial – Os economistas do mercado financeiro alteraram a 
projeção para a balança comercial em 2019 na pesquisa Focus realizada 
pelo Banco Central, de superávit comercial de US$ 50,43 bilhões para US$ 
48,85 bilhões. Um mês atrás, a previsão era de US$ 51,95 bilhões. Para 
2020, a estimativa de superávit passou de US$ 47,00 bilhões para US$ 
45,00 bilhões. Há um mês, estava em US$ 48,10 bilhões. 
 
Agenda do presidente – Roberto Campos Neto se reuniu com Clifford e 
Scott Sobel, sócios e co-fundadores da Valor Capital Group, recebeu 
representantes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e se reuniu com o 
superintendente geral da Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP), 

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


Foco Assessoria e Consultoria 
Foco no Planalto 

 

Setor Comercial Norte, Quadra 1, bloco F, Ed. America Office Tower, sala 128, Asa Norte, CEP 70711-905, Brasília-DF 

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

3  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BNDES 
Banco Nacional do 

Desenvolvimento 
 

Joaquim Kiyoshi Kavakama. 
 
Boletim Focus – O Boletim Focus, reduziu, pela 11ª semana consecutiva, a 
previsão para a inflação neste ano. A expectativa para o Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) passou de 3,28% para 3,26%. Para o Produto 
Interno Bruto (PIB), as estimativas de crescimento permaneceram em 0,88% 

para 2019. A taxa básica de juros (Selic) pode cair para 4,50% em 2019. 

Atualmente, a taxa básica de juros do Brasil está em 5,5%. A previsão para a 
mediana das expectativas para o câmbio no fim deste ano seguiu em R$ 
4,00, ante R$ 3,90 de um mês atrás. 
 
Agenda do Presidente – Gustavo Montezano participou de reuniões 
internas do BNDES.  
 

 

Poder Legislativo 
 

 
Congresso Nacional 

Comissões Mistas 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Na quarta-feira (23), está a votação do relatório do deputado Reinhold 
Stephanes Junior (PSD-PR) sobre a MP 893/19 (que muda nome do Coaf e 
transfere órgão para Banco Central). 
 

 
CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

Plenário 
 
 
 
 
 
 

Sessão Solene 
 
 
 

Frente Parlamentar 

 
 
 
Na terça (22), está prevista a votação do acordo entre Brasil e Estados 
Unidos sobre o uso da base de Alcântara (PDL 523/19). Já na quarta-feira 
(23), a pauta inclui, entre outros itens, análise de propostas remanescentes 
do dia anterior e do Projeto de Lei Complementar 459/17, que regulamenta a 
securitização da dívida ativa da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios. 
 
Para terça-feira (22), está marcada a Sessão Solene em homenagem às 
universidades empreendedoras.  
 
 
Na quarta-feira (23), haverá o Lançamento da Frente Parlamentar Mista em 
Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e Adolescente.  

 
SENADO FEDERAL 
 

Plenário 
  

 
 
 
Na terça (22) está prevista a votação do projeto (PL 888/2019) que retoma o 
regime de incentivos para construtoras e incorporadoras em 
empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida. Ainda na terça-
feira (22) está prevista a votação, em segundo turno, a PEC da Previdência 
(PEC 6/2019) 
 
Esta semana ainda poderá ser votada a PLC 198/2015, que permite a baixa 
gratuita e automática do registro de pequenas empresas que estejam sem 
atividade há mais de três anos. 
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Temáticas em Pauta nas Comissões 

 

 
REFORMA TRIBUTÁRIA 
 
 

 

 
 

 

 
Câmara| CESP | Quinta (24) 

 
Seminário Regional – debater sobre a mudança no Sistema Tributário nacional. Foram 
convidados, entre outros, o secretário de Finanças do Estado de Rondônia, Luiz Fernando 
Pereira da Silva; o advogado tributarista da Comissão de Direito Tributário da OAB, Breno 
de Paula; e o auditor fiscal e representante do PROFAZ, Ari Carvalho Santos. 

 
Câmara | CESP | Sexta (25) 

 

Seminário Regional –para discutir a Reforma Tributária. Foram convidados, entre outros, 

um representante do Ministério da Economia; um representante da Receita Federal do 
Brasil; um consultor legislativo da Câmara dos Deputados; um representante da Assosiação 
dos Auditores Fiscais da Receita Estadual e dos Fiscais do Tesouro Estadual do Estado do 
Ceará – AUDITECE; e o titular da Delegacia da Receita Federal no Ceará, Cláudio 
Henrique Gomes de Oliveira. 

 
 

 
REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA 
 

 
Senado | CCJ | Terça (22) 

 

Reunião Extraordinária – para votar as últimas emendas apresentadas à PEC da 
Previdência (PEC 6/2016). 

 
Senado | CCJ | Quarta (23) 

 

Apresentação de Relatório – do senado Tasso Jereissati (PSDB-CE), a respeito da PEC 
Paralela (Proposta de Emenda à Constituição 133/2019). 

 
 

 
ECONOMIA 
 
 

 
 

 

 

 BNDES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devedor Contumaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importações de terceiros 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criptoativos, 

Criptoeconomia e 

 
Câmara | CPI - BNDES| Segunda (21) 

 
 

 

Reunião Deliberativa – discutir e votar o relatório final do deputado Altineu Côrtes (PL-RJ). 

 
 

Câmara | CESP | Terça (22) 
 

 

 

Audiência Pública – debater sobre Devedor Contumaz: Aspectos Práticos. Foram 

convidados, entre outros, o ex-procurador-geral da Fazenda Nacional e ex-advogado-geral 
da União, Luís Inácio Lucena Adams; e o presidente da Associação Nacional das 
Distribuidoras de Combustíveis, Lubrificantes, Logística e Conveniência (Plural), Leonardo 
Gadotti Filho. 

 
Câmara | CFT | Terça (22) 

 
Audiência Pública – discutir o Projeto de Lei 4726/16, que exclui as importações de 
terceiros ou por encomenda da presunção de fraude nas operações de comércio 
exterior. Foram convidados, entre outros, o coordenador do Comitê Jurídico da Associação 
Brasileira de Empresas de Comércio Exterior (Abece), Gilberto de Souza Toledo; e o 
secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Lucas Pedreira do Couto 
Ferraz. 
 

Câmara | CESP | Quarta (23) 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Audiência Pública – debater criptoativos, criptoeconomia e blockchain. Logo após, 

haverá eleição do 2º e do 3º vice-presidentes e votação de requerimentos. Foram 
convidados, entre outros, os especialistas em Criptoativos, Criptoeconomia e Blockchain, 

http://www.foco-legislativo.com.br/
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Blockchain 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privatização da Trensurb 

Bruno Balduccini, Edilson Osório Júnior e Lucas Toccheton Pinsdorf. 
 

Câmara | CTASP| Quinta (24) 
 

Mesa-redonda – debater sobre a privatização da Trensurb. Foram convidados, entre outros, 

um representante da Casa Civil; um representante do Ministério da Infraestrutura; o diretor 
presidente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A – Trensusb, 
David Borille; e o superintendente da Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e 
Regional – Metroplan, Rodrigo Schimtzer. 

 
 

 
POLÍTICA 

 
 

Candidaturas Laranjas 
 

 
Senado | CTFC | Terça (22) 

 

Reunião Extraordinária – com o comparecimento do ministro de Estado do Turismo, 
Marcelo Álvaro Antônio, a fim de prestar informações sobre a prisão pela Polícia Federal, 

de seu assessor especial, de membro do PSL de MG e de ex-assessor, em razão de 
denúncias de uso de candidaturas laranjas para desvio de recursos eleitorais. 
 

 
TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO 
 

Fake News 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Dados Pessoais  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Impacto da C&T na 
economia  

 
 
 

 
Apresentação de dados 

para C&T  
 

 
 

 

 

 
Internet de banda larga 

 
 
 

Senado | CPMI - Fake News | Terça (22) 

 
Audiência Pública – debater sobre o fenômeno das fake news na sociedade e na 

democracia. Foram convidados, entre outros, o professor da Faculdade de Comunicação da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA), Wilson Gomes; e o comandante do Comando de 
Defesa Cibernética do Exército, general de divisão Guido Amin Naves. 

 
Câmara | CESP | Terça (22) 

 

Audiência pública – e votação de requerimentos. Foram convidados, entre outros, a 
professora adjunta da Universidade de Brasília (UnB), Laura Schertel Ferreira Mendes; e o 
presidente do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, Arthur Rollo. 

 
Câmara | CMO | Quarta (23) 

 

Audiência pública – discutir o impacto da ciência e da tecnologia na economia do País. 

Foram convidados, entre outros, o secretário executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações, Júlio Francisco Semeghini Neto; e o presidente da Academia 
Brasileira de Ciências, Luiz Davidovich. 

 
Câmara | SUBORCA | Quinta (24) 

 
Reunião Ordinária – apresentar dados sobre orçamento para ciência e tecnologia. 

 
Câmara | CCTCI | Quinta (24) 

 

Audiência pública – debater o papel dos provedores regionais de internet na oferta de 

banda larga. Foram convidados, entre outros, a gerente de projetos do Intervozes - Coletivo 
Brasil de Comunicação Social, Marina Pita; e um representante do Instituto Brasileiro de 

Defesa do Consumidor (Idec). 
 

 

Política 
 
Bolsonaro inicia neste sábado viagem de 2 semanas para 5 países da Ásia e do Oriente Médio. O 

presidente Jair Bolsonaro embarcou na noite de sábado (19) para uma viagem internacional de quase duas semanas. O 
roteiro inclui Japão, China, Emirados Árabes, Catar e Arábia Saudita. O retorno a Brasília está previsto para o dia 31. 
Segundo o governo, o giro por Ásia e Oriente Médio tem o objetivo de intensificar relações com países das regiões e de 
divulgar oportunidades de investimentos no Brasil, como o programa de concessões e privatizações, o PPI. Fonte: G1- 

Notícias 
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Bolsonaro chega à Ásia sem principais auxiliares da área econômica. O presidente Jair Bolsonaro (PSL) 

desembarca na segunda-feira (21) em Tóquio para iniciar seu giro pela Ásia sem a companhia de dois de seus principais 
auxiliares da área econômica: os ministros Paulo Guedes, da Economia, e Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura. Eles 
não participam dos encontros em Tóquio e em Pequim. Existe uma expectativa de que Guedes se junte à comitiva no 
segundo trecho da viagem, por Emirados Árabes Unidos, Catar e Arábia Saudita, mas ainda não está confirmado. Fonte: 

Folha de S. Paulo 
 
Brasil depende de medidas internas para driblar desaceleração global. A desaceleração da economia 

global em 2019 e em 2020 imporá desafios a todos os países. O Brasil, no entanto, pode minimizar os efeitos da 
retração se prosseguir com medidas internas. Segundo economistas, o país precisa executar ações que vão da 
continuidade das reformas estruturais a medidas de estímulo da demanda, para que a recuperação econômica não seja 
afetada. Na semana passada, o Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu, de 3,2% para 3%, a previsão de 
crescimento da economia mundial em 2019. O fundo também revisou para baixo a estimativa de 2020: de 3,5% para 
3,4%. Desde 2017, quando a economia global cresceu 3,8%, o mundo vem passando por uma desaceleração. Fonte: 

Agência Brasil 

 
Bolsonaro diz que PSL teve bate-boca "exacerbado", mas que ferida irá cicatrizar. Em sua chegada ao 

Japão, em viagem de mais de 10 dias que fará pelo continente asiático, o presidente Jair Bolsonaro afirmou na segunda-
feira (21) que tem havido um "bate-boca exacerbado" no PSL e que o "bem vencerá o mal" na crise interna de seu 
partido. Em uma caminhada pela região central de Tóquio, o presidente avaliou que a maioria dos integrantes da 
legenda é "novo na política" e que nunca viu em "lugar nenhum do mundo" um linguajar como o usado nos ataques entre 
integrantes da sigla nas últimas semanas. Fonte: Gaúcha Zero Hora. 

 
Eduardo Bolsonaro é confirmado como novo líder do PSL na Câmara. A Secretaria-Geral da Mesa (SGM) 

da Câmara dos Deputados confirmou na segunda-feira (21) Eduardo Bolsonaro (SP) como novo líder do PSL. Ele 
recebeu o apoio de 28 parlamentares. A lista original, apresentada na manhã de segunda (21) pelo líder do Governo, 
deputado Vitor Hugo (PSL-GO), tinha 29 assinaturas, mas uma não foi confirmada pela SGM. Na lista há três deputados 
que haviam assinado um documento que apoiava o líder anterior, deputado Delegado Waldir (GO): Coronel Chrisóstomo 
(RO), Daniel Silveira (RJ) e Léo Motta (MG). Fonte: Correio do Povo. 
 
OCDE alerta Brasil de que decisões recentes enfraquecem combate à corrupção no país. O Grupo de 

Trabalho sobre Suborno da Organização para Cooperação e Desenvolvimento (OCDE), o clube das nações ricas, 
alertou o Brasil na segunda-feira (21) de que decisões recentes dos três poderes brasileiros prejudicam a capacidade do 
país de investigar a corrupção e a lavagem de dinheiro em nível transnacional e de punir os responsáveis. As principais 
preocupações da OCDE são a Lei de Abuso de Autoridade, a suspensão liminar de todas as investigações abertas com 
base em relatórios de movimentações financeiras atípicas elaborados pelo antigo Coaf (Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras) e restrições ao trabalho de agentes da Receita Fiscal. Fonte: Gazeta do Povo 

 
PSL suspende 5 deputados ligados a Bolsonaro e aumenta poder do presidente do partido. Em um 

novo episódio na guerra interna do PSL, a ala favorável ao presidente da sigla, deputado Luciano Bivar (PSL-PE), 
aumentou na sexta-feira seu poder partidário ao ampliar o número de delegados com direito a voto e suspender cinco 
deputados ligados ao presidente Jair Bolsonaro, impedindo que possam assinar listas para alterar a liderança da 
legenda na Câmara dos Deputados. Segundo participantes de reunião na sede do partido em Brasília na sexta-feira, 
foram eleitos novos delegados com direito a voto na convenção da legenda a ser realizada em novembro, elevando o 
número de 101 convencionais para 153, o que amplia a força política de Bivar na sigla. Fonte: Reuters 

 

PEC da regra de ouro fica sem relator e tramitação vai atrasar, diz presidente da CCJ. O presidente da 

Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, deputado Felipe Francischini (PSL-PR), afirmou na sexta-feira 
que a votação de proposta relacionada à regra de ouro terá sua tramitação atrasada porque a matéria precisa de um 
novo relator. Segundo Francischini, o então relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC), deputado Sóstenes 
Cavalcante (DEM-RJ), desistiu de relatar a matéria, razão pela qual ela foi retirada da pauta do colegiado na última 
semana e não deve ser votada na próxima semana. Fonte: Reuters 
 
Moro apoia reeleição de Bolsonaro, mas deixa aberta candidatura pós-2022.  O ministro da Justiça e 

Segurança Pública, Sergio Moro, 47 anos, diz que vai apoiar a candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro nas 
eleições em 2022. Sobre ele próprio concorrer em uma outra oportunidade, Moro primeiro afirma ser algo “improvável“, 
mas conclui de maneira evasiva: “Agora o futuro, né… O futuro é distante“. O apoio a Bolsonaro em 2022 será por um 
“dever de lealdade”. O ministro declara que “jamais concorreria contra” o chefe do Executivo que o convidou para 
comandar a pasta da Justiça.  Fonte: Poder 360 
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Lula pretende fazer caravana pelo país caso seja solto, diz jornal. Diante da possibilidade de ser solto, o ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já teria dito para aliados que pretende viajar pelo Brasil para pacificar o 
ambiente político no país. As informações foram divulgadas no domingo (20) pelo jornal Folha de S.Paulo. Segundo a 
publicação, Lula estaria adotando um discurso de unificação nacional e de fim da polarização política, amplificada depois 
das eleições de 2018. Fonte: Poder 360 

 

Maia quer iniciar debate sobre reforma administrativa semana que vem. O presidente da Câmara dos 

Deputados, Rodrigo Maia, espera iniciar a tramitação da reforma administrativa na próxima semana. Maia disse que já 
há propostas de emendas à Constituição (PECs) que podem ser usadas para iniciar a discussão do tema na Câmara. 
Fonte: Agência Brasil 
 

Maia vê urgência em PEC que reduz despesas e defende aprovação ainda neste ano. O presidente da 

Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta segunda-feira (21) que a PEC (proposta de emenda à Constituição) que 
antecipa medidas de corte despesas deve caminhar de forma paralela na Câmara e no Senado. Segundo ele, o ideal é 
que o texto seja aprovado ainda neste ano.  As medidas que acionam gatilhos para reduzir despesas já são alvo hoje de 
uma PEC de autoria do deputado Pedro Paulo (DEM-RJ). A medida antecipa os gatilhos previstos em caso de estouro 
do teto de gastos (proibindo concursos, por exemplo) para momentos em que for descumprida a regra de ouro (que 
proíbe endividamento para pagar gastos correntes, como salários e aposentadorias). Fonte: Folha de S. Paulo 

 

Grupo de Bivar acusa Planalto de traição e prepara nova lista para liderança do PSL. A ala ligada ao 

presidente do PSL, deputado Luciano Bivar (PE), acusa o Palácio do Planalto de traição e prepara nova lista para 
retomar a liderança do partido na Câmara, com o deputado Delegado Waldir (GO). "O governo traiu o acordo. Agora, 
segue o jogo", disse à Folha o deputado Junior Bozzella (SP), ligado a Bivar. O grupo deve, agora, trabalhar pela 

suspensão do deputado Eduardo Bolsonaro (SP) do partido.  Fonte: Folha de S. Paulo 

 

Alcolumbre ocupará Presidência da República durante viagens de Bolsonaro, Mourão e Maia.  O 

presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), deve ocupar a presidência da República de quarta-feira (23) a sexta-
feira (25).  Isso porque estarão em viagens o presidente Jair Bolsonaro, em visita à Ásia e ao Oriente Médio, o vice-
presidente Hamilton Mourão, que irá ao Peru, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que visitará Inglaterra 
e Irlanda. Fonte: Folha de S. Paulo 

 

Aprovação de Eduardo Bolsonaro para embaixada dependerá do 'humor' no Senado, diz líder.  O novo 

líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes (MDB-TO), afirmou ao blog acreditar que a crise no PSL não 
deve atrapalhar a eventual indicação do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para a embaixada em Washington 
(EUA). Ele acrescentou, contudo, que a aprovação dependerá do "humor" dos senadores. Embora Bolsonaro ainda não 
tenha formalizado a indicação, tem dito desde julho que a fará. Eduardo Bolsonaro assumirá a embaixada se aprovado 
pelo Senado. Fonte: G1 Notícias 

 

Após Previdência, governo planeja enviar medidas econômicas ao Congresso. A área econômica do 

governo Bolsonaro, chefiada pelo ministro Paulo Guedes, já tem praticamente fechado um amplo pacote de medidas 
para propor ao Congresso Nacional após a conclusão da reforma da Previdência. A intenção é apresentar o plano como 
uma agenda de "transformação" do Estado. De acordo com interlocutores da equipe econômica, as propostas têm sido 
debatidas internamente nos últimos meses e só não foram apresentadas ainda para evitar ruídos no Legislativo e afastar 
problemas na aprovação da reforma da Previdência, considerada prioridade e cuja tramitação deve ser concluída nesta 
semana. Fonte: G1 - Notícias 
 

Joice Hasselmann diz que Planalto pressionou deputados para tentar dar 'golpe' no PSL. A deputada 

Joice Hasselmann (PSL-SP) afirmou no domingo (20) que o Palácio do Planalto pressionou deputados para tentar dar 
um "golpe" no PSL, partido ao qual o presidente Jair Bolsonaro é filiado. Joice Hasselmann deu a declaração ao fazer 
uma transmissão ao vivo em uma rede social. Procurada, a assessoria da Presidência da República informou que não 

comentará o caso.  Fonte: G1 - Notícias 
 

Pacto federativo. Nestes últimos meses de 2019, governo e Congresso intensificaram as discussões em torno do 

chamado pacto federativo. Defensores da proposta argumentam que vai ajudar no reequilíbrio das contas públicas, 
principalmente dos estados. O tema já aparecia durante a campanha eleitoral do ano passado, mas ainda está nas fases 
iniciais de tramitação na Câmara e no Senado. Fonte: G1 - Notícias 
 

Demitido na gestão Bolsonaro, Cintra vai reestruturar o PSL. Sob forte crise interna e com parte da legenda 

em briga com o presidente Jair Bolsonaro, o PSL chamou o ex-secretário especial da Receita Federal Marcos Cintra 
para ajudar a reestruturar o partido. Cintra foi demitido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O ex-secretário 
perdeu o cargo, em setembro passado, porque o presidente Bolsonaro não concordou com a volta de um imposto nos 
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moldes da antiga CPMF. Para atender o presidente e acabar com especulações em torno do retorno do tributo, o 
ministro demitiu o seu auxiliar. Fonte: O Estado de S. Paulo 

 

Um janelão partidário para março de 2020. Com o objetivo de acabar de vez com a janela partidária, o deputado 

Paulinho da Força, presidente do Solidariedade, articula um “janelão” para ser aberto no começo de 2020, a título de 
freio de arrumação. Se passar, a brecha pode ser usada até pelos dissidentes do PSL, caso tenham força, foco e fé de 
aguardar até lá. Rodrigo Maia não se opôs à ideia – foi o presidente da Câmara, inclusive, quem sugeriu o mês de março 
para a abertura da janela. Fonte: O Estado de S. Paulo 
 

Partido 99% fiel ao governo, PSL agora ameaça pauta de Bolsonaro. A crise entre o presidente Jair 
Bolsonaro e a cúpula do PSL implodiu o único apoio fiel que o governo tinha na Câmara. Incomodados com 
a ofensiva do Palácio do Planalto para derrubar o líder da bancada, Delegado Waldir (PSL-GO), deputados 
do partido ligados ao presidente da sigla, Luciano Bivar (PE), afirmam que passarão a atuar de forma 
independente, o que significa contrariar os interesses do governo em alguns casos. Fonte: O Estado de S. Paulo 
 

Ministérios ensaiam aproximação por crise da Amazônia. Em meio à imagem abalada do Brasil pelos 

incêndios na Amazônia, os ministérios da Agricultura e Meio Ambiente tentam alinhar o discurso para fazer frente a um 
possível ataque de importadores, sobretudo da Europa, aos produtos do agronegócio brasileiro. Desde que a crise veio à 
tona, há quase dois meses, as duas pastas tentam reduzir as turbulências externas, mas cada uma com agenda própria. 
A falta de uma estratégia de defesa comum tem gerado preocupações entre as lideranças do agronegócio, que temem 
um boicote ao País. Fonte: O Estado de S. Paulo 
 

Comissão Mista de Orçamento do Congresso critica projeto de lei de Plano Plurianual. A Comissão 

Mista de Orçamento do Congresso criticou o projeto de lei apresentado pelo governo para o Plano Plurianual do período 
2020-2023. Na avaliação de técnicos da comissão, a proposta tem inconsistências, omite prazos e, em alguns casos, 
fixa metas que não indicam se o objetivo do programa será atingido ou não. Fonte: O Estado de S. Paulo 
 

Governo vai avaliar nova proposta de capitalização alterando a Constituição. O Ministério da Economia 

aguarda a conclusão da tramitação da reforma da Previdência no Congresso para avaliar a possibilidade de persistir no 
debate sobre a criação do regime de capitalização (em que cada trabalhador contribui para a própria aposentadoria). A 
autorização para o lançamento do novo sistema estava na reforma da Previdência, mas foi retirada do texto pelo 
Congresso. Agora, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho pode retomar o debate após a promulgação do 
texto. Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Brasil preside reunião dos cinco países do Brics em Washington. O secretário especial de Comércio 

Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Troyjo, e o presidente do Banco Central do Brasil, 
Roberto Campos Neto, presidiram nesta quinta-feira (17/10), em Washington, nos Estados Unidos, a reunião dos 
ministros da Economia e presidentes dos Bancos Centrais dos países do Brics – grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, 
China e África do Sul. A pauta do encontro incluiu três temas que são prioridade na agenda de trabalho do Brics sob a 
presidência do Brasil em 2019: a expansão do número de membros do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), 
ampliando sua atuação para além dos Brics; melhoria da efetividade do acesso ao suporte oferecido pelo NDB na 
preparação de projetos estruturados de investimento; e o avanço da implementação, no âmbito do Brics, do Programa 
de Operadores Econômicos Autorizados (OEA), que permitirá trâmite mais célere dos fluxos de comércio entre as 
aduanas dos cinco países. Fonte: ASCOM - ME 
 
 

 

Poder Judiciário 
 

STJ: Internet deve ser veículo de divulgação de sentenças em ações coletivas. A Terceira Turma do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) ratificou o entendimento de que, sob as regras do atual Código de Processo Civil, a 
divulgação pela internet das sentenças oriundas de ações coletivas é o meio mais adequado para atingir um grande 
número de pessoas, sendo dispensada nesses casos a publicação em jornais impressos. Ao analisar a condenação 
imposta a uma administradora de consórcios para devolver valores a consorciados desistentes, a turma deu provimento 
ao recurso da empresa para determinar que a publicação da sentença na ação coletiva seja feita apenas na internet, 
dispensada a publicação em jornais impressos. O juízo de primeiro grau, em decisão mantida pelo Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul (TJRS), havia ordenado a divulgação da sentença em jornais locais de todas as capitais do país, 
além da internet. Fonte: Convergência Digital. 
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AGU edita norma para permitir compartilhamento de dados fiscais sigilosos entre órgãos. A Advocacia 

Geral da União (AGU) informou na sexta-feira (18) ter editado uma norma segundo a qual todos os órgãos da 
administração pública federal poderão compartilhar "informações protegidas por sigilo fiscal" com o Tribunal de Contas 
da União (TCU) e com a Controladoria Geral da União (CGU). Segundo a AGU, a norma foi assinada pelo presidente 
Jair Bolsonaro e pelo advogado-geral, André Mendonça, e será publicada no "Diário Oficial da União". Fonte: G1 – Notícias 

 

Previdência 
 

Reforma da Previdência chega à votação final alheia à crise do PSL. Oito meses após ter sido entregue pelo 

presidente Jair Bolsonaro ao Congresso, a reforma da Previdência deve chegar nesta semana à sua última etapa, com a 
votação em segundo turno no Plenário do Senado. São necessários pelo menos 49 votos para que a emenda possa ser 
promulgada. O texto foi aprovado em primeiro turno com 56 votos favoráveis e 19 contrários. A estimativa de economia 
somente com a PEC 6/2019 é de R$ 870 bilhões em dez anos. Para evitar que a proposta volte à Câmara, os senadores 
fizeram apenas supressões e deixaram as mudanças para uma versão paralela, que ainda será examinada pela 
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Além da crise do PSL e da reforma da Previdência, outros assuntos devem 
esquentar a pauta do Congresso nesta semana. O julgamento da prisão em segunda instância é o grande destaque do 
Supremo Tribunal Federal. Fonte: Congresso em Foco. 
 

Apesar da crise do PSL, Congresso deve blindar votação da Previdência.  Apesar da crise interna no PSL, 

o consenso no Congresso é que a reforma da Previdência será aprovada sem novas surpresas. Há o reconhecimento de 
parlamentares da necessidade de blindar essa agenda de qualquer tipo de turbulência. Ao mesmo tempo, lideranças do 
Congresso tentam aproveitar a viagem do presidente Jair Bolsonaro à Ásia e ao Oriente Médio para criar um ambiente 
político um pouco mais calmo nas próximas semanas. Até porque, há reconhecimento em Brasília que muitas das 
turbulências são criadas por declarações fortes do próprio Bolsonaro. Fonte: G1 Notícias 

 
 

Reforma Tributária 
 

Rodrigo Maia defende reforma tributária para combater desigualdade. Em palestra nesta sexta-feira (18) na 

Universidade Católica de Pelotas (RS), o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendeu a 
reforma tributária para combater a desigualdade e enfrentar o colapso social e da administração pública. “Do ponto de 
vista estrutural, esta é a reforma mais complexa e mais importante”, apontou. “A sociedade continua pagando muitos 
impostos, e os serviços públicos continuam piorando”. O presidente da Câmara ainda apontou para a necessidade de 
avançar rápido com a reforma administrativa. “Precisamos melhorar a eficiência do setor público. A reforma 
administrativa não é para reduzir salário. Nem temos condição legal para isso”, declarou. Fonte: Agência Câmara 
 
 

ASSESPRO 

Último Foco 
 
STJ vai decidir se condomínios podem proibir aluguéis por aplicativos. O Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) começou a decidir se condomínios residenciais podem proibir os moradores de oferecerem vagas em plataformas 
digitais de aluguel por temporada. O caso começou a ser analisado na semana passada, mas um pedido de vista 
interrompeu o julgamento.  O surgimento de novas tecnologias também gerou conflitos entre motoristas de aplicativos e 
taxistas. No entanto, o caso foi definitivamente decidido em maio deste ano, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) 
decidiu que é inconstitucional proibir a atuação dos motoristas particulares dos aplicativos Uber, Cabify e 99. Por 
unanimidade, com base no princípio constitucional da livre concorrência, a Corte decidiu que os municípios podem 
fiscalizar o serviço, mas não podem proibir a circulação ou estabelecer medidas para restringir a atuação. Fonte: Agência 

Brasil 
 
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia começa nesta segunda-feira. Começa hoje (21) a 16ª Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), que promoverá eventos em todo o Brasil com o objetivo de dar visibilidade às 
descobertas e inovações produzidas por instituições nacionais de pesquisa. A ideia é popularizar esse tipo de 
conhecimento, muitas vezes restrito a acadêmicos, para os cidadãos, especialmente os mais jovens. A SNCT é uma 
iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), em parceria com secretarias da 
área nos estados e municípios, além de universidades, escolas e instituições de ensino e pesquisa. Fonte: Agência Brasil 
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Rio recebe maior maratona hacker da América Latina. Para propor soluções inovadoras para os problemas 

vividos pelo Rio de Janeiro, começou hoje (18) a segunda edição do Hacking.Rio. Considerada a maior maratona hacker 
da América Latina, reúne até domingo cerca de 1,5 mil participantes, divididos em 15 hackathons coletivos com temas 
específicos. Serão 42 horas de desenvolvimento tecnológico, além de palestras sobre temas de inovação, negócios e 
empreendedorismo. O festival de cultura digital é realizado no Aqwa Corporate, na região portuária do Rio, e trabalha 
com os temas educação; energia; esporte; alimentação; construção, cultura e economia criativa; seguros; mobilidade; 
óleo & gás; distribuição e conveniência; segurança, defesa e cybersecurity; sustentabilidade e oceanos; cooperativismo 
de plataformas e turismo. Fonte: Agência Brasil 

 
Governo estuda passar para as empresas responsabilidade de pagar auxílio-doença a trabalhador. O 

secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, confirmou que o governo federal estuda transferir a 
responsabilidade pelo pagamento do auxílio-doença para as empresas — hoje, o Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) arca com esse repasse. Segundo Marinho, a medida seria apenas uma "mudança contábil", pois os empresários 
poderiam fazer uma compensação via imposto. O secretário especial também adiantou que o governo deve lançar em 
novembro um pacote de medidas para tentar impulsionar a geração de empregos no Brasil. Marinho citou a carteira 
verde e amarela como um dos itens que estarão presentes nessa série de ações. Fonte: Gaúcha Zero Hora. 

 
Bolsonaro indica Carlos Baigorri para Conselho da Anatel. O superintendente de controle de obrigações da 

Anatel, Carlos Baigorri, é o nome indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir uma vaga no Conselho Diretor da 
agência, no lugar de Aníbal Diniz, que tem mandato até 4 de novembro. A indicação está no Diário Oficial da União de 
segunda (21). Baigorri é economista de formação e está na Anatel há quase 10 anos, onde já chefiou a assessoria 
técnica (até 2013), sendo em seguida superintendente de Competição (até o fim de 2016) e depois superintendente 
Executivo (2017/2018). Desde novembro de 2018, com a reorganização da agência na gestão de Leonardo de Morais, 
Baigorri foi para a superintendência de Controle de Obrigações. Com a indicação, Carlos Baigorri será sabatinado pelo 
Senado Federal. Fonte: Convergência Digital. 

 
Governo fixa prazos para estados e municípios adotarem pregão eletrônico. Prevista no Decreto 

10.024/19, a adesão obrigatória de estados e municípios ao sistema de pregão eletrônico ganhou datas. Uma instrução 
normativa publicada no Diário Oficial da União de segunda (21), determina que estados, DF e respectivas 
administrações indiretas já devem cumprir. No caso das cidades, haverá um escalonamento por porte até junho de 2020. 
A obrigatoriedade vale para quando forem usados recursos oriundos de transferências voluntárias da União, como 
convênios e contratos de repasse, para a compra de bens ou contratação de serviços. Mas a expectativa é ir além disso. 
“O Ipea estima que entre 10% a 12% do PIB é movimentado com compras públicas, sendo que a maior parte é dispersa 
em estados e municípios. Nossa expectativa é que o que começa obrigatório com as transferências crie uma cultura de 
uso do pregão eletrônico de forma disseminada”, afirma o secretário de gestão do Ministério da Economia, Cristiano 
Heckert. Fonte: Convergência Digital. 

 
Vira norma novo sistema de pontos da Lei de Informática. Depois da revisão de aproximadamente 40 

processos produtivos básicos, os ministérios da Economia e de Ciência & Tecnologia dão mais um passo na 
regulamentação do novo sistema de pontos que entra no lugar dos percentuais de nacionalização como gatilho dos 
incentivos previstos na Lei de Informática (8.248/91), sob reforma por pressão da Organização Mundial do Comércio. A 
nova dinâmica, que começou a ser desenhada nos novos PPBs, está na Portaria interministerial 46 (e 47 para a ZFM), 
publicada na segunda (21), no Diário Oficial da União. Ela estabelece regras gerais de cumprimento dos PPBs de bens e 
serviços de tecnologias da informação e comunicação estabelecidos por metas de pontuação, produzidos no país. Fonte: 

Convergência Digital. 
 

Autoridade de Dados vai ser a fiscal do compartilhamento de dados do Governo. Quem vai fiscalizar o 

uso dos dados pessoais do brasileiro pelo governo? Para o secretário-adjunto de governo digital do Ministério da 
Economia, Ciro Avelino, as regras estão sendo definidas e foram divulgadas no decreto 10.046, que além de estipular a 
troca de dados como regra na administração, cria também um Cadastro Base do Cidadão para unificar as informações 
biográficas, biométricas e cadastrais a partir do CPF. Ficam de fora apenas os dados da Receita Federal. À CDTV, do 
Convergência Digital, durante a ABES Conference, realizada no dia 14 de outubro, em São Paulo, Ciro Avelino assegura 
que o compartilhamento de dados na gestão pública é necessário para evitar que o cidadão faça peregrinações por 
órgãos apresentando em cada um os seus dados pessoais. "O serviço digital ao cidadão tem de acontecer o quanto 
antes", pontua. Fonte: Convergência Digital. 
 
Justiça de SP derruba inspeção anual de app de transporte. Os municípios têm competência para 

regulamentar os aplicativos de transporte remunerado de passageiros, como Uber, 99 e Cabify, conforme os termos do 
artigo 11-A da Lei Federal 12.587/2012, mas não podem editar medidas que acabem por impedir o exercício da atividade 
pelos motoristas. Com base nesse entendimento, a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo 
reformou sentença de primeiro grau e concedeu mandado de segurança para impedir que a Prefeitura de São Paulo 
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exija vistoria anual em veículos de um motorista de aplicativo. A inspeção consta no artigo 7, I, da Resolução 16/2017, 
que regulamentou o serviço na capital paulista. O texto exige vistoria anual em veículos com menos de três anos de 
licenciamento. Um motorista entrou na Justiça questionado a medida. Ele alegou que trabalha com carros alugados, e 
cada vez que muda de veículo, precisa passar por nova vistoria. Fonte: Convergência Digital. 

 
Piora humor da indústria eletrônica com negócios abaixo do esperado. Os indicadores de vendas da 

indústria eletroeletrônica apontados na sondagem de conjuntura realizada em setembro apresentaram piora pelo 
segundo mês consecutivo, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee). Segundo o 
levantamento, vem caindo o percentual de empresas que apontam crescimento nas vendas e encomendas. O indicador, 
que era de 68% em julho, passou para 51% em agosto e para 46% em setembro. Paralelamente a esta tendência, vem 
crescendo o total de empresas que indicam piora nas vendas e encomendas. O percentual, que era de 19% em julho, 
passou para 27% em agosto e alcançou 31% em setembro. As comparações sempre têm como base o sempre o mesmo 
mês de 2018. Fonte: Convergência Digital. 

 
Para cumprir decisão judicial, Anatel lança consulta sobre acesso a dados sem ordem judicial. Uma 

decisão da Justiça fez com que a Anatel lançasse na sexta-feira (18), a consulta pública 61, que sugere alterações no 
Regulamento Geral de Direitos do Consumidor. A medida, que deverá receber contribuições pelo prazo de dez dias, 
estabelece a permissão ao acesso sem ordem judicial a dados cadastrais de quem ligou para o titular da linha telefônica. 
A consulta atende à decisão originada em Ação Civil Pública do Ministério Público Federal, a partir de uma 
representação de um usuário que solicitou à Oi o acesso a informações sobre quem o telefonou, sob o argumento de 
falta de proteção ao consumidor, em casos de golpe telefônico. A ação, de 2010 foi acatada pelo juiz federal Ronivon de 
Aragão, da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Sergipe. Fonte: TeleTime. 

 
Vendas e encomendas pioram para 31% da indústria eletroeletrônica. O percentual de empresas da 

indústria eletroeletrônica que apontam crescimento nas vendas e encomendas em um ano recuou pela segunda vez 
consecutiva em setembro, revelou sondagem de conjuntura realizada pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e 
Eletrônica (Abinee). No nono mês de 2019, 31% do setor reportou uma situação pior que a do mesmo período de 2018, 
enquanto 46% das empresas sinalizaram crescimento nas vendas e encomendas. Os dois indicadores se deterioraram 
na comparação com agosto, quando 28% do setor reportou queda na atividade comercial e 51%, melhora. Já em julho, 
apenas 19% das empresas apontavam um número de vendas e encomendas menor em um ano, frente a 68% que 
indicavam um cenário mais aquecido. Fonte: TeleTime. 

 
Desatenção na gestão de dados causa prejuízos bilionários a empresas brasileiras. Apenas nos 

primeiros três meses de 2019, empresas brasileiras sofreram 15 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos. Esses 
ataques, quando bem sucedidos, custaram em média 1,35 milhões de dólares para as companhias, aumento de 18,93% 
em relação a 2018, segundo estudo feito pela IBM em parceria com o Instituto Ponemon. Para tentar estancar o prejuízo, 
o investimento em segurança da informação no país cresce a um ritmo anual de 30% a 40%, atingindo cifras na casa de 
US$ 8 bilhões em 2018 – maior valor da história no país – enquanto que no restante do mundo, esse crescimento gira 
entre 10% e 15% ao ano, de acordo com a PWC. Fonte: TI Inside. 
 
Governo edita regras de PPB para smartwatches. Foram publicadas, na segunda-feira (21), no Diário Oficial da 

União as portarias interministeriais 53 e 54, que incluem a fabricação de smartwatches no processo produtivo básico 
(PPB). O reconhecimento no PPB é exigido pelo governo para que a indústria receba benefícios fiscais sobre a produção 
e venda do aparelho. As regras foram alvo de consulta pública realizada pelo Ministério da Indústria e Comércio em 
2018. Passam a agora a vigorar, com a definição do sistema de pontuação que permite ao fabricante pleitear o 
reconhecimento de sua linha no PPB. Pelas regras, receberá maior pontuação quem obtiver certificado do MCTIC de 
que o projeto foi desenvolvido no país (16 pontos) e realiza o corte do wafer e encapsulamento dos circuitos integrados 

localmente (16 pontos). Montagem e soldagem da placa principal (13 pontos) e dos componentes na placa do 
carregador (12 pontos) também terão grande peso na obtenção do PPB. Fonte: TeleSíntese. 

 

MCTIC confere condição de componente feito no Brasil a SIPS da QUALCOMM. O Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) publicou no Diário Oficial da União hoje, 21, o reconhecimento de que 
os chips Snapdragon SiP SDM632 e Snapdragon SiP SM6125 são componentes eletrônicos desenvolvidos no Brasil. 
Significa que a produção dos chips no país poderá atender o processo produtivo básico, o que resultará em isenções 
tributárias para a fabricante segundo a Lei de Informática. Na prática, quer dizer que os chips serão competitivos em 
preços para embarcar celulares montados no país. Fonte: TeleSíntese. 
 
Cadastro Base do cidadão ignora LGPD e invade competência da ANPD, dizem especialistas. A 

publicação do decreto 10.046/19 que definiu o Cadastro Base do Cidadão (CBC), na semana passada, trouxe mais 
dúvidas do que certezas a especialistas em privacidade de dados. O texto prevê que todas as bases de dados, 
espalhados por diferentes órgãos públicos, sejam compartilhadas entre si. A intenção seria facilitar a prestação de 

http://www.foco-legislativo.com.br/
mailto:foco@foco-legislativo.com.br
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/portaria-224-2017-dtp-gab_1506622419.pdf
https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/TextoConsulta.asp?CodProcesso=C2289&Tipo=1&Opcao=andamento
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-53-de-18-de-outubro-de-2019-222818108
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-54-de-18-de-outubro-de-2019-222818099
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serviços ao cidadão. Mas, na prática, a redação tumultuou a regulação brasileira sobre uso de dados pessoais. Fonte 
dentro do Ministério da Economia, que teve acesso ao decreto antes de sua publicação, afirma que “faltou timing”, uma 

vez que o governo está diante da necessidade de criar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A versão bruta do 
texto sequer trazia menções à LGPD, o que só foi acrescentado na semana da publicação. A percepção de advogados é 
que o decreto traz incongruências em relação à Lei Geral de Proteção de Dados e pode até colocar em xeque, ao menos 
na questão do tratamento de dados de cidadãos pelo governo, os princípios de multissetorialidade e transparência. Fonte: 

TeleSíntese. 
 

Google, Facebook, Twitter e WhatsApp vão aderir ao Programa de Enfrentamento à Desinformação 
do TSE.  O Programa de Enfrentamento à Desinformação com Foco nas Eleições 2020 do Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE) ganhará o reforço das quatro principais plataformas de mídia social e de serviço de mensagens do mundo: 
Google, Facebook, Twitter e WhatsApp. A adesão ao programa acontecerá na próxima terça-feira (22), às 18h15, no 
Gabinete da Presidência do Tribunal, em Brasília, e contará com a presença da presidente da Corte, ministra Rosa 
Weber. Fonte: ASCOM - TSE 

 
Gov Tech: inovação a serviço de todos. O termo “gov tech” representa o conjunto de possibilidades tecnológicas 

que os governos podem lançar mão em suas atividades. Afinal, a inovação tecnológica abre inúmeras oportunidades de 
avanço cívico e social. Alguns dos grandes casos de sucesso, no entanto, são ideias bem simples aplicadas com 
recursos informáticos básicos.  Fonte: G1- Notícias 
 
As empresas estão prontas para o home office? A reforma trabalhista trouxe uma importante mudança: retirou 

os empregados em home office - aqueles que utilizam computadores em tarefas fora das dependências das empresas - 
do controle da duração do trabalho. Ou seja, não há mais necessidade de anotação de jornada específica. Fonte: Jornal do 

Comércio 

 
Paraná avança em inovação e tecnologia. O Governo do Estado fechou há pouco a Semana Paraná Inovador 

com uma nova lei, que cria o Dia da Eletromobilidade. O objetivo é incentivar essa tecnologia e ampliar as ações de 
sustentabilidade no Estado. O texto que estabelece a celebração anual no Paraná todo dia 19 de outubro, foi sancionado 
simbolicamente pelo vice-governador Darci Piana em ato no Palácio Iguaçu. Fonte: Diário de Indústria e Comércio 
 
Parque tecnológico da cidade passa a integrar ação estadual. O Pelotas Parque Tecnológico recebeu o 
evento Marco Zero do Inova RS na cidade. O lançamento do programa estadual no município, que integra 
um dos oito ecossistemas de inovação previstos no projeto, foi realizado pelo governador Eduardo Leite e o 
secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado, Luís Lamb, e acompanhado pela prefeita Paula 
Mascarenhas e demais autoridades. Fonte: Jornal do Comércio 
 
Confiança de micro e pequenos empresários cai a 66,9%, dizem CNDL e SPC Brasil. A confiança de 

micro e pequenos empresários em relação ao futuro da economia do Brasil ficou em 66,9% em setembro, 3,5 pontos 
porcentuais a menos que os 70,4% medidos em agosto. Os dados são do Indicador de Confiança da Micro e Pequena 
Empresa, produzidos pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil). Em janeiro, o otimismo atingiu 82,2%, o maior porcentual percebido neste ano. Fonte: Jornal do Comércio 
 
Izalci Lucas defende mais investimento em tecnologia e inovação. O senador Izalci Lucas (PSDB-DF) disse 

na sexta-feira (18) em Plenário que o investimento em tecnologia e inovação precisa entrar urgentemente na agenda do 
governo, das empresas e da população. Para o parlamentar, o país tem muito potencial, mas pouco destaque na área. 
Izalci lembrou que o Brasil ocupa a 66° posição entre 126 países analisados no Índice de Inovação Global (IGI), 
publicado em 2019. Fica atrás de nações com pouca expressão industrial, como Mongólia e Kuwait. Em 2011, o país 
ocupava o 47° lugar da lista. Para o senador, o declínio é resultado da falta de incentivos no setor. Fonte: Agência Senado. 
 
Câmara do Agro 4.0 fará primeira reunião. A Câmara do Agro 4.0 fará sua primeira reunião na terça-feira (22) 

durante a programação da 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A Câmara foi criada em agosto quando foi 
firmado um acordo de cooperação técnica entre os Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). O objetivo da Câmara do Agro 4.0 é implementar ações 
destinadas à expansão da internet no meio rural, ao aumento da produtividade no campo, e à difusão de novas 
tecnologias e serviços inovadores, principalmente nas pequenas e médias propriedades rurais. O grupo também 
pretende estimular a capacitação profissional dos produtores rurais para manipular as novas tecnologias no mundo agro. 
O coordenador de agricultura digital e de precisão do Mapa, Fabrício Juntolli, destacou que a Câmara do Agro 4.0 tem 
participação ampla da iniciativa privada, academia, institutos de ciência e tecnologia e demais atores relevantes do 
ecossistema de inovação no contexto do agronegócio nacional. Fonte: AgroLink 
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Comércio online projeta faturamento 18% maior na black Friday deste ano. De acordo com levantamentos 

realizados pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) e pela consultoria Ebit/Nielsen, a expectativa 
para a Black Friday de 2019 no e-commerce é de faturamento acima de R$ 3 bilhões, com aumento de 18% em relação 

ao ano passado. Para fazer o cálculo, a Ebit considera as vendas de quinta e sexta-feira, enquanto a ABComm leva em 
conta o período de quinta a segunda-feira pós Black Friday. O dia de promoções no varejo neste ano será em 29 de 
novembro. Segundo a líder comercial da Ebit, Ana Szasz, o consumidor brasileiro tem migrado do universo offline, as 
lojas físicas, para as compras online. Por isso, a data vem se consolidando nos últimos anos no varejo brasileiro. Para a 
consultoria, o ticket médio de compra este ano deve ficar em R$ 626. Fonte: TeleSíntese. 
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