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Foco no Planalto 
Notas sobre a semana de 11 a 14 de novembro, em Brasília. 

 
 
PSL, LULA E REFORMAS 
  
O presidente Jair Bolsonaro deve anunciar sua 
desfiliação do PSL. O presidente fará a 
comunicação em reunião amanhã, às 16h, no 
Planalto, para a qual foram convidados os 
parlamentares leais a ele dentro do PSL. O 
trabalho para criação do novo partido deverá ser 
iniciado neste mês. O receio dos apoiadores de 
Bolsonaro é se haverá tempo suficiente para 
adequação à lei eleitoral que habilite o partido nas 
disputas nas eleições municipais de 2020.  
  
Com a soltura do ex-presidente Lula, espera-
se que a polarização política se acentue. Lula 
deverá tentar aglutinar o campo político da 
esquerda, vocalizando as críticas ao governo 
Bolsonaro, tendo como alvo preferencial a política 
econômica de Paulo Guedes e o ministro de 
justiça Sergio Moro. Com a polarização, o espaço 
político chamado Centro, que vinha sendo 
trabalho por Rodrigo Maia, João Doria, Fernando 
Henrique Cardoso e novas figuras da política 
como Luciano Huck, vislumbram uma maior 
dificuldade de se apresentarem como solução 
política para as eleições municipais e para 
sucessão de Bolsonaro em 2022. 
  

Governo Federal deve apresentar ao 
Congresso a proposta de reforma 
administrativa. Mudanças nas regras sobre 
carreiras, ingresso, promoção, fim da estabilidade 
e salários dos funcionários públicos estão entre as 
propostas elaboradas pela equipe do ministro 
Paulo Guedes para diminuir o gasto público. 
Segundo o governo, de cada R$ 100 do 
Orçamento da União, R$ 65 são destinados para 
o pagamento de pessoal. O texto terá sua 
tramitação iniciada na Câmara dos Deputados. 
 
O governo também lança nesta semana o 
"Programa Verde Amarelo". O programa terá 
alvo a população jovem (de 18 a 29 anos) e 
trabalhadores acima de 55 anos e estabelece a 
redução de encargos trabalhistas para as 
empresas. O governo espera criar 4 milhões de 
empregos até 2022 e a estimativa é que o custo 
de contratação seja reduzido em 32%. 
  
Reforma da Previdência será promulgada 
nesta terça-feira pelo Congresso Nacional. Já 
a PEC Paralela da Previdência, com inclusão de 
estados e municípios, pode concluir a votação de 
1º turno pelo Senado Federal. A expectativa é de 
que a proposta avance no Senado, mas na 
Câmara dos Deputados há resistências maiores 
para sua aprovação em 2020, agravado pelo 
cenário de eleições municipais. 

 
 

Destaques da Semana 
  

Segunda  Lançamento do “Programa Verde Amarelo” 

Terça  Promulgação da Reforma da Previdência 

Quarta e 
Quinta 

 11ª Reunião do BRICS, sediada em Brasília 
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Poder Executivo 
 

 
Presidência da 
República 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Casa Civil 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Agenda do Presidente – Jair Bolsonaro se reuniu, durante esta segunda, 
com o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro participou de cerimonia de 
entrega de 4.100 unidades do Conjunto Habitacional Aluízio Campos em 
Campina Grande (PB). Depois, o presidente retornou à Brasilia onde se 
reuniu com Jorge Antonio de Oliveira Francisco, ministro-chefe da Secretaria 
–Geral e com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni e participou do 
lançamento do Programa Verde Amarelo.  
 
Agenda Internacional  

 Paris (França) – 60ªth Session of the Public Governance Committee 
 
Brasil vai sediar Cúpula do Brics em novembro 
Pela terceira vez, o Brasil vai sediar uma Cúpula do Brics (grupo que reúne 
Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), que está confirmada para 13 e 
14 de novembro, em Brasília. Líderes e chanceleres dos cinco países 
participam do encontro. Em 2010, a reunião ocorreu em Brasília e, em 2014, 
em Fortaleza. 
 
Agenda do ministro – Onyx Lorenzoni se reuniu com os outros ministros 
de Estado, participou da abertura da exposição fotográfica “Olha o 
passarinho, de autoria do fotógrafo Rafael Monteiro de Carvalho da Casa 
Civil” e recebeu o secretário do MDS, Washington Stecanela Cerqueira. 
Além disso, o ministro participou do lançamento do Programa Verde 
Amarelo.  

 

 
MCTIC 
Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e 
Comunicações  

 

 
 
Agenda do Ministro – Marcos Pontes participou de solenidade de 
lançamento do Programa Verde Amarelo. 
 

 
ME 
Ministério da Economia 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

BACEN 
Banco Central do Brasil 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Agenda do ministro – Paulo Guedes participou de reunião semanal com o 
secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo 
Uebele, além de abertura da reunião de ministros de Comércio do BRICS e 
de cerimônia de lançamento do Programa Verde Amarelo.  
 
Agenda Internacional  

 Shandong (China) – Seminário sobre Inovação e Competição dos 
Serviços para o Brasil 

 
 
Balança Comercial – Os economistas do mercado financeiro elevaram sua 
estimativa de inflação para este ano de 3,29% para 3,31%. A expectativa de 
inflação do mercado para 2019 segue abaixo da meta central, de 4,25%. O 
intervalo de tolerância do sistema de metas varia de 2,75% a 5,75%. 
 
Agenda Internacional do Presidente – Roberto Campos Neto participa de 
Reunião Bimestral de presidentes de Bancos Centrais, promovida pelo 
Banco de Compensações Internacionais (BIS), em Basiléia, Suíça.   
 
Boletim Focus – As perspectivas para para o PIB, câmbio e taxa básica 
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BNDES 
Banco Nacional do 

Desenvolvimento 
 

Selic se mantiveram estáveis, em 0,92%, R$ 4,00 e 4,5% ao ano, 
respectivamente. Para 2020, os economistas entrevistados pelo Banco 
Central melhoraram a previsão para o PIB, que passou de 2% para 2,08%. O 
restante dos indicadores continuou estável, com inflação a 3,60%, taxa Selic 
em 4,5% ao ano e dólar a R$ 4,00. A previsão do IPCA é de 3,31%. A meta 
central para 2019 é de 4,25%, com intervalo de tolerância entre 2,75% e 
5,75%. A previsão do Dólar permaneceu em R$ 4,00. 
 
Agenda do Presidente – Gustavo Montezano se reuniu com 
representantes da JBS, depois com representantes do banco JP Morgan e 
seguiu em reunião com os CEOs dos Bancos de Desenvolvimento dos 
BRICS. 
 

 

Poder Legislativo 
 

CONGRESSO NACIONAL 
Plenário 

 

 
Na terça-feira (12), está prevista a Sessão Solene para a promulgação da 
reforma da Previdência (Emenda Constitucional 103), oriunda da Proposta 
de Emenda à Constituição 6/19. 
 

 
CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 
 

Plenário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frente Parlamentar 

 
 
 
 
O Plenário da Câmara dos Deputados pode votar nesta semana a medida 
provisória que cria o programa Médicos pelo Brasil, em substituição ao Mais 
Médicos (MP 890/19). O objetivo é ampliar o atendimento em locais 
afastados ou com população de alta vulnerabilidade. 
 
Também estão na pauta o PL 3443/19, do deputado Tiago Mitraud (Novo-
MG) e outros, que prevê regras para a ampliação da oferta de vários 
serviços públicos por meio digital em todas as esferas de governo (União, 
estados e municípios); e o PL 4805/2019, o deputado Marcos Pereira 
(Republicanos-SP) e outros, que institui a política industrial para o setor de 
informática e automação e para o setor de semicondutores. 
 
 
Na terça-feira (12) está previsto, dentre outros itens, a reunião de trabalho da 
Frente Parlamentar Ambientalista.  
 

Senado Federal 
 

Plenário 
 

 
 
Os senadores devem concluir, na sessão deliberativa da terça (12), a 
votação da PEC 133/2019  (PEC Paralela da Previdência). Eles ainda devem 
votar quatro destaques solicitados por bancadas partidárias que visam 
alterar o texto-base da proposta, já aprovado em primeiro turno. A 
expectativa é que a matéria seja votada em segundo turno no mesmo dia. 
 

 
 
 

http://www.foco-legislativo.com.br/
mailto:foco@foco-legislativo.com.br
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/137836
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2207511
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1801218&filename=PL+4805/2019
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/138555
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Temáticas em Pauta nas Comissões 
 

 
REFORMA TRIBUTÁRIA 
 
 

 
 

 

 

 
Câmara | CESP PEC 045/19 | Segunda (11) 

 

Seminário – discutir sobre a reforma tributária (PEC 45/2019).  

 
 

 
TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO 
 

Desafios urbanos, 
governança digital e saúde 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Proteção de Dados 
Pessoais 

 
 
 

Câmara | CDU | Terça (12) 

 
Audiência Pública – debater a tecnologia em desafios urbanos, governança digital e 
saúde. Foram convidados, dentre outros, a gerente da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), Lara Brainer Magalhães Torres de Oliveira; o gestor da Unidade de 
Gestão de Promoção da Saúde (UGPS), Tiago Texeira; e o coordenador de Gestão de 
Redes e Datacenter do Ministério da Saúde, Jairton de Almeida Diniz Jr. 

 
Câmara | CESP PEC 017/19 | Terça (12) 

 
Audiência Pública – para discutir o papel de estados e municípios na proteção dos 
dados pessoais; e votação de requerimentos. Foram convidados, entre outros, o 
procurador-geral adjunto do Banco Central, Marcel Mascarenhas dos Santos; e o 
presidente da Associação dos Notórios e Registradores DF (Anoreg/DF), Allan Nunes 
Guerra. 
 

 
TRABALHISTA 

 

 
 

 

OIT 
 

 
Câmara | CTASP | Terça (12) 

 

Audiência pública – discutir sobre o centenário da OIT: avaliação de resultados da 108ª 

conferência. Foram convidados, entre outros, o diretor do escritório da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, Martin Georg Hahn; e o presidente da Central dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), Adilson Araújo. 

 

 

Política 
 
CCJ pode votar hoje PEC da prisão em segunda instância. A Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania da Câmara dos Deputados pode votar hoje a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 410/18, que deixa 
clara, no texto constitucional, a possibilidade da prisão após condenação em segunda instância. O presidente da 
comissão, deputado Felipe Francischini (PSL-PR), acredita que a proposta deve ser votada nesta semana. Ele lembrou 
que a PEC já está na pauta há mais de dois meses e o acordo na comissão foi de que os deputados esperariam a 
decisão do Supremo para votar a proposta. "Aprovar a PEC é nossa prioridade máxima.". Fonte: Agência Câmara  
 
PEC Emergencial estabelece gatilho para corte de gastos públicos. Redução da jornada do serviço público 

com redução de vencimentos, suspensão de promoções, vedação de novas despesas obrigatórias e proibição de 
concursos. Essas são algumas das medidas da proposta de emenda à Constituição (PEC) 186/2019, chamada pelo 
governo de PEC Emergencial. A proposta faz parte do Plano Mais Brasil — um pacote de medidas do governopara 

cortar gastos e garantir equilíbrio fiscal, com o objetivo de recolocar o país na rota do crescimento econômico. Fonte: 

Agência Senado  

 
Líder do governo na Câmara diz que vai votar a favor de proposta para prisão após 2ª instância. O 

líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO), disse ao blog nesta segunda-feira (11) que votará a favor da 
proposta que busca estabelecer a execução da pena após decisão judicial em segunda instância. O tema está previsto 
para ser discutido nesta tarde, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. O líder afirmou, ainda, que o 
grau de envolvimento do governo na proposta ainda será discutido, uma vez que a prioridade é votar o pacote anticrime 
proposto ao Congresso pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, em fevereiro deste ano. Fonte: G1 

Noticias  
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Governo lança pacote que incentiva contratação de jovem e trabalhador acima de 55 anos nesta 
segunda-feira. Apesar de a reforma da Previdência endurecer as regras de acesso à aposentadoria, há um pequeno 

grupo de pessoas que pode sair ganhando com as novas normas ao se aposentar. São, em geral, trabalhadores que 
contribuem há décadas para a Previdência e estão mais próximos da terceira idade. É possível que eles se aposentem, 
pelas regras de transição, com um benefício maior em comparação às atuais regras de aposentadoria. Fonte: Gazeta do Povo  
 

Após reforma, Justiça deverá enfrentar enxurrada de ações. A reforma da Previdência deverá entrar em vigor 

ainda nesta semana. A sessão de promulgação está marcada para terça-feira (12), às 10h, no Congresso. As novas 
regras começam a valer assim que a emenda constitucional for publicada. A maioria das mudanças é imediata e vai 
alterar de forma brusca regras de cálculo e de acesso à aposentadoria, o que deverá gerar uma enxurrada de ações na 
Justiça, avaliam especialistas ouvidos pelo Agora. Para Adriane Bramante, presidente do IBDP (Instituto de Direito 
Previdenciário), um grande número de processos deverá ser ajuizado caso o INSS deixe de considerar períodos de 
trabalho e impeça os profissionais de entrarem em regras de transição mais vantajosas. Fonte: Folha de S. P. 

 
Indicador de Clima Econômico na América Latina registra queda. O Indicador de Clima Econômico (ICE) da 

América Latina caiu pelo terceiro trimestre seguido, passando de 26,4 pontos negativos em julho de 2019 para 28,2 
pontos negativos em outubro. Os dados foram divulgados na segunda-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), em parceria com o instituto alemão Ifo. Já o Indicador de Expectativas (IE) para a 
região, apesar de se manter positivo, caiu de 17,2 para 15,5 pontos no mesmo período. O Indicador da Situação Atual 
(ISA) da América Latina também piorou, passando de -61,3 para -63,0. Na média anual, 2019 apresentou piora em 
relação a 2018, com IE médio de 16,7 pontos, ante 21,9 pontos no ano passado. O ISA terminou 2018 com média de -
35,3 e este ano a média caiu para -52,3. Fonte: Agência Brasil. 
 
Sentimento sobre economia global volta a piorar, aponta Instituto Ifo. O sentimento sobre a economia 

mundial voltou a piorar, segundo um indicador do Instituto de Economia Ifo, da Alemanha, refletindo a desaceleração da 
atividade em quase todas as regiões. A pesquisa realizada junto a 1.230 especialistas em 117 países aponta para uma 
avaliação da atual situação e expectativa significativamente mais negativa, diante do ritmo de desaceleração. O índice 
do Ifo sobre a situação atual caiu de -10,1 pontos para -18,8 pontos. Pela metodologia usada, um resultado entre 0 e -20 
pontos significa ligeira recessão. Também o índice sobre expectativa econômica para os próximos seis meses caiu de -
14,7 pontos para -21,1 pontos. Da mesma forma, pela metodologia, o risco de ligeira recessão se evidencia quando a 
expectativa fica entre 0 e -20 pontos. Fonte: Valor Econômico. 
 
Animadora disposição política pela reforma fiscal. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), estimou 

que o conjunto de reformas fiscais em curso no Brasil deve gerar nos próximos dez anos uma economia entre R$ 1,6 
trilhão e R$ 1,8 trilhão. Na conta apresentada em entrevista ao Valor na sexta-feira (8), está incluída a já realizada 
reforma da Previdência, além do recém-enviado pacote que modifica o pacto federativo, aciona gatilho de regras fiscais 
e permite a extinção de fundos públicos, bem como a reforma administrativa, que está em fase final de elaboração. 
Contudo, mais importante que a estimativa de impacto das medidas – que, a esta altura do processo de tramitação, 
ainda é muito preliminar e sujeita a alterações relevantes no processo legislativo –, é a clara disposição demonstrada por 
Maia e por seu homólogo do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), em fazer andar essa agenda reformista do país. Fonte: 

Valor Econômico. 

 
‘Cenário político no Brasil provocou complicações no mercado financeiro’. O Banco Central divulgou na 

segunda-feira, 11, o relatório Focus, pesquisa com mais de 100 instituições financeiras com as perspectivas da 
economia para os próximos meses. A única mudança é na expectativa do IPCA, que subiu de 3,29% para 3,31%. o PIB 
no fim do ano continua em 0,92%.A taxa Selic também permanece em 4,5%, e o dólar segue em R$ 4 no fim de 2019. O 
economista-chefe da Infinity Asset, Jason Vieira, fez uma análise do cenário político e econômico no Brasil e no mundo. 
Para ele, os investidores estão atentos aos desdobramentos da soltura do ex-presidente Lula, assim como a guerra 
comercial entre China e Estado Unidos e a crise na Bolívia. Fonte: Canal Rural 

 
Alcolumbre diz que PEC da Previdência será promulgada terça-feira. O presidente do Senado, Davi 

Alcolumbre (DEM-AP), anunciou em sua conta no Twitter que a "PEC da Previdência será promulgada em sessão 
solene" no Congresso Nacional às 10h da terça-feira, 12. Na sequência, às 14h, o Senado continuará "a análise dos 
destaques de bancada feitos à PEC Paralela da Previdência", escreveu o senador.  Fonte: DCI 
 
Maia diz a deputados que pretende votar pacote anticrime de Moro ainda em 2019.  Rodrigo Maia tem 

dito que planeja levar ao plenário da Câmara o pacote anticrime do ministro Sergio Moro (Justiça) nas próximas duas 
semanas. O relatório da comissão que analisou o projeto foi entregue ao presidente na semana passada. Ele pretende 
acertar com os líderes a data da votação o quanto antes. Fonte: Folha de S. Paulo 
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Deputados avaliam relação do governo brasileiro com o Brics. Os chefes de governo do Brasil, Rússia, 

Índia, China e África do Sul se reúnem em Brasília na quarta e quinta-feira, dias 13 e 14, para a 11ª Cúpula do Brics. O 
bloco de países emergentes representa cerca de 42% da população mundial e 18% do comércio. Os deputados devem 
participar de diversos encontros no período para aumentar a cooperação entre os países. Para o deputado Arlindo 
Chinaglia (PT-SP), da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, o governo brasileiro adota uma atitude “errática” 
nas relações internacionais, com muitas críticas a parceiros comerciais tradicionais e alinhamento com os Estados 
Unidos. Fonte: Agência Câmara 

 

Congresso tem semana curta por Brics e 2ª Instância ressurge em comissões. O Congresso Nacional terá 

seu funcionamento adiantado para segunda-feira (11) e terça-feira (12) por conta do encontro da cúpula dos Brics 
(Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), que ocorre a partir de quarta-feira (13). Enquanto na Câmara o debate 
sobre prisão pós-condenação em 2ª Instância será retomado, no Senado a reforma da Previdência será promulgada. O 
evento, com a presença dos chefes de Estado dos países do bloco, se estende até a quinta-feira (14). O acesso à 
Esplanada dos Ministérios, onde se localiza o Congresso, estará interditado no período. No encontro, os países 
discutirão acordos de cooperação para o combate à corrupção e ao terrorismo. O presidente Jair Bolsonaro tem 
encontros bilaterais com os chefes e deve tratar de aportes e definições de repasses relacionados ao Banco do Brics. 
Fonte: Poder 360. 
 

Por quórum, CCJ da Câmara só deve abordar 2ª instância na terça. O Congresso Nacional não deve se 

debruçar na segunda-feira (11) sobre propostas que tratam da possibilidade de prisão após condenação em segunda 
instância, uma vez que a reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara prevista para debater o 
assunto nesta tarde não deve atingir o quórum. O presidente da CCJ, deputado Felipe Francischini (PSL-PR), 
reconheceu ser difícil que seja alcançado o número mínimo de parlamentares na comissão nesta segunda, mas 
expressou otimismo para terça-feira (12). “Hoje provavelmente não haverá quórum, mas amanhã teremos”, disse 
Francischini à Reuters. Fonte: Reuters. 
 
 

Poder Judiciário 
 

STF vai debater guarda de dados de dados de brasileiros no exterior. O ministro Gilmar Mendes, do 

Superior Tribunal Federal (STF), convocou audiência pública para debater o armazenamento de dados de brasileiros em 
servidores no exterior. O evento acontece em 16 de dezembro, e deverá ajudar o magistrado a julgar a Ação Direta de 
Constitucionalidade 51, ajuizada pela Federação das Associações das Empresas de Tecnologia da Informação 
(Assespro Nacional) em novembro de 2017. Na ADC, a entidade alega que tribunais brasileiros não usam o MLAT, 
acordo firmado entre Brasil e Estados Unidos para a solicitação de dados hospedados em máquinas localizadas naquele 
país, e costumam exigir de subsidiárias locais das empresas o acesso a conteúdos que estariam armazenados apenas 
em outra jurisdição. Dessa forma, tais tribunais agem de maneira inconstitucional. Já foram integrados ao processo, 
como “amicus curiae”, as empresas Facebook, Yahoo, o Instituto de Referência em Internet e Sociedade (IRIS) e a 
Sociedade de Usuários de Tecnologia – Sucesu Nacional. Fonte: Telesíntese 

 

Reforma Tributária 
 

Reforma tributária não vem no ‘curtíssimo prazo’, diz secretário. A reforma tributária não deve vir no 

curtíssimo prazo, afirmou o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa, a 
empresários em evento do Lide na segunda-feira (11) em São Paulo. “Reforma tributária é tema politicamente muito 
delicado”, disse. “Tínhamos alguns caminhos que estávamos investigando, eles foram abandonados, e agora estamos 
com proposta que virá em breve”, acrescentou. Fonte: Valor Econômico. 
 
 

ASSESPRO 

Último Foco 
 
Óleo e gás: Petrobras e PUC-Rio estimulam soluções tecnológicas. Universitários de qualquer área do 

conhecimento e idade podem se inscrever, até o dia 6 de janeiro próximo, para participar do Módulo Ignição, do 
Programa Petrobras Conexões para Inovação, promovido em parceria pela empresa com o Ecoa PUC-Rio, iniciativa 
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multidisciplinar e gratuita da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). O objetivo é estimular a 
experimentação, desafiando universitários a trabalhar em busca de soluções criativas para a transformação digital do 
setor de óleo e gás. O formulário está disponível no site da PUC. Fonte: Agência Brasil  
                                                                                                                                       

Portal concentrará informações do processo eletrônico. Para facilitar o acesso dos órgãos e entidades 

interessados na adoção de soluções digitais de processo eletrônico, o Governo Federal apresentou na sexta-feira (8) o 
portal www.processoeletronico.gov.br. A plataforma vai reunir informações sobre o Sistema Eletrônico de Informações 
(SEI), barramento de serviços, protocolo integrado, dentre outros produtos do Processo Eletrônico Nacional (PEN) em 
um único canal. Até o momento, 107 órgãos e entidades públicas federais implantaram o SEI. Com a adoção do sistema, 
o Governo Federal já economizou cerca de R$ 35 milhões. O projeto viabiliza o modelo de governança do SEI e fornece 
insumos para melhor gestão das soluções de transformação do Estado adotadas pela Secretaria Especial de 
Desburocratização, Gestão e Governo Digital, e, em especial, dá transparência ao Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região (TRF4), detentor da propriedade intelectual do SEI. A unificação das informações no portal também vai englobar 
notícias, projetos em andamento, capacitações previstas, simulação do custo para implantação, gráficos com 
indicadores negociais e detalhamento dos órgãos e das entidades que adotaram o SEI. Fonte: ASCOM – ME. 

 
Marco regulatório para startups sai em até duas semanas, diz Carlos da Costa. O secretário de 

Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, afirmou na segunda-feira (11) 
que a proposta de marco regulatório de startups deve ser apresentada nas próximas duas semanas. A proposta está em 
discussão pelo menos desde março. Segundo o secretário, o marco é o resultado da participação de mais de 700 
pessoas e mais de 2.000 comentários, trazendo em seu conteúdo simplificações, garantia para [sócio] minoritário, para 
investidor, regime trabalhista e tributário adequado para as startups. De acordo com Carlos da Costa, o ministro Paulo 
Guedes (Economia), ao conhecer o projeto disse que não estava satisfeito e instou o secretário a ser "mais ousado" em 
sua proposta. Fonte: Folha de S. Paulo. 
 

Impostos dificultam pequenos e médios negócios, dizem empresários. A carga tributária é o principal 

entrave para a evolução de pequenos e médios negócios no Brasil. A avaliação de empreendedores dos setores de 
comércio, indústria e serviços consta de levantamento realizado pelo Centro de Estudos em Negócios do Insper, com 
apoio do Santander. Os impostos foram citados como o maior empecilho para o avanço de negócios na opinião de 
47,7% dos empresários. Taxa de juros apareceu em segundo lugar, com 20,6%. Em seguida, ficaram inadimplência 
(14,9%), encargos trabalhistas (14,2%) e taxa de câmbio (2,6%). Fonte: Agência Brasil. 
 

Anatel adere à iniciativa de auto composição do Consumidor.gov.br. A Anatel aderiu ao Termo de 

Cooperação firmado entre o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Justiça/Senacom, com o objetivo de 
incrementar os métodos autocompositivos de resolução de controvérsias na seara consumerista, o que proporciona a 
integração da plataforma “consumidor.gov” ao Processo Judicial Eletrônico (PJe).  "Reiteramos o compromisso desta 
agência de promover o diálogo entre as instituições públicas, bem como reafirmamos o nosso apoio às ações voltadas à 
política nacional de proteção e defesa do consumidor", afirmou o presidnete da Anatel, Leonardo Morais, ao informar 
sobre a reunião com STF e STJ que marcou a assinatura. A iniciativa busca diminuir a judicialização de conflitos entre 
consumidores e empresas e envolve a integração da plataforma Consumidor.gov.br ao Processo Judicial Eletrônico 
(PJe), gerido pelo Conselho Nacional de Justiça, a fim de facilitar a conciliação e a mediação de acordos antes do 
ingresso de ações junto ao Poder Judiciário. Fonte: Convergência Digital. 

Brasil monta centro para dados, IoT e industria 4.0 com Fórum Econômico Mundial. O Brasil vai montar 

seu primeiro centro afiliado ao Fórum Econômico Mundial (WEF) para a quarta revolução industrial (C4IR), que deverá 
entrar em operação no primeiro semestre de 2020. A ação está sendo realizada em parceria com o Fórum Econômico 
Mundial e com o governo do estado de São Paulo. Inicialmente, o centro no Brasil atuará com políticas de dados, 
Indústria 4.0, internet das coisas, cidades inteligentes e blockchain.O novo centro tecnológico terá sua sede instalada no 
Instituto de Pesquisa Tecnológica (IPT) de São Paulo, integrando  o projeto Centro Internacional de Tecnologia e 
Inovação (CITI), que sonha em criar um “Vale do Silício brasileiro”. Fonte: Convergência Digital. 

Cobertura de banda larga da Yahsat alcança 1,7 mil cidades. Operadora de banda larga via satélite a partir da 

banda Ka, a Yahsat alcançou a marca de 1,7 mil cidades brasileiras cobertas com o serviço após ativação em 400 
municípios durante o mês de outubro, revelou a empresa na sexta-feira, 8. Em novembro, a operadora com origem nos 
Emirados Árabes Unidos também completa um ano da operação comercial no Brasil. "Os primeiros meses de 
comercialização foram importantes para o amadurecimento e adequação das nossas ofertas às necessidades regionais 
dos consumidores", afirmou em comunicado o diretor-geral da Yahsat no Brasil, Marcio Tiago. Neste último trimestre de 
2019, a meta da companhia é ampliar em 40% a capilaridade da rede. Fonte: Teletime. 
 
Governo Federal indica os membros do CCGD. O Governo Federal escolheu os membros do Comitê Central de 

Governança de Dados (CCGD), órgão que será responsável pela criação do cadastro base do cidadão, que vai reunir 
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em um único banco de dados informações cadastrais, biográficas e biométricas dos brasileiros coletadas por diversas 
entidades federais, conforme definido no decreto federal 10.046. Os nomes dos indicados para o CCGD foram 
divulgados no Diário Oficial da União, na sexta-feira, 8, como parte da portaria 592, do Ministério da Economia. Fonte: 

Teletime. 
 
Anatel assina termo com CNJ e Senacon para resoluções de controvérsias. A Anatel aderiu ao termo de 

cooperação firmado entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da 
Justiça (Senacon) para resolução de controvérsias. A assinatura aconteceu na quinta-feira, 7, com a presença do 
presidente da agência, Leonardo Euler, e o vice-presidente, Emmanoel Campelo, além do presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, e do ministro do Superior Trinunal de Justiça (STJ), Humberto Martins. 
Segundo a Anatel, o termo de cooperação tem como objetivo "o incremento do uso de métodos autocompositivos para a 
resolução de controvérsias na seara consumerista, o que permitirá a integração da plataforma 'consumidor.gov' ao 
Processo Judicial Eletrônico". A agência esclarece que os métodos autocompositivos são "aqueles em que os próprios 
interessados, com a atuação de um mediador, chegam a um consenso para resolver o problema". Fonte: Teletime. 

 
EAD está próxima de cumprir todas as etapas de sua missão. A EAD (Empresa Administradora da 

Digitalização), criada pelas operadoras de telecomunicações Claro, TIM, Vivo e Algar para operacionalizar o processo de 
liberação da faixa de 700 MHz, está muito perto de cumprir com todas as obrigações do edital. A primeira missão da 
empresa, completada desde o começo do ano, era assegurar as condições para desligamento dos sinais analógicos de 
TV aberta em cerca de 1.400 cidades onde a digitalização das emissoras era essencial para a acomodação dos serviços 
de 4G. Este trabalho foi executado pela Seja Digital com a distribuição dos kits de recepção até o atingimento do 
percentual mínimo de domicílios aptos a receber o sinal de TV digital. Fonte: Teletime 

 

Governo terá plataforma de consentimento e monitoramento do uso de dados. A secretaria de governo 

digital do Ministério da Economia planeja adotar uma plataforma nacional para gestão dos dados pessoais pelos 
cidadãos, a exemplo de países como Estônia e Dinamarca. O objetivo é que por meio dessa plataforma cada brasileiro 
possa consentir com o uso específico de seus dados por órgãos públicos, assim como acompanhar quem e por que tem 
acesso a essas informações.  “Queremos que a identidade digital, que está sendo estabelecida em conjunto com o 
Tribunal Superior Eleitoral, seja a plataforma que não apenas vai dar garantia e precisão de quem é esse cidadão no 
mundo digital, mas também vai permitir que esse cidadão faça a gestão de seus dados pessoais, dê o consentimento 
específico para o uso específico de dados pessoais, e também para que esse cidadão possa monitorar quem, que órgão 
público em que momento e por que motivo está acessando seus dados pessoais”, explica o secretário de governo digital, 
Luis Felipe Monteiro. Fonte: Convergência Digital 

Educação Conectada: escolas vão contratar diretamente as empresas de Internet. A contratação e a 

decisão de escolher a prestadora de serviços de Internet  às escolas por meio do projeto Educação Conectada caberá 
às próprias escolas, que devem seguir as orientações do programa. A informação foi dada à Abranet pelo Ministério da 
Educação (MEC), que anunciou nesta semana a ampliação do Educação Conectada para mais 24,5 mil escolas públicas 
urbanas. Os investimentos, segundo a pasta, serão de R$ 82,6 milhões e o projeto vai alcançar 11,6 milhões de 
estudantes em 4.545 municípios e no Distrito Federal. Fonte: Abranet 

Plataforma +Brasil passa a operar gestão de quatro tipos de transferências fundo a fundo. A gestão de 

quatro modalidades de recursos descentralizados acaba de ser incorporada à Plataforma +Brasil: Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT); Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD); Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) e Fundo 
Penitenciário Nacional (FUNPEN). Com essa inclusão, serão monitorados pela ferramenta cerca de R$ 2,5 bilhões por 
ano – além dos R$ 9,8 bilhões referentes a cinco modalidades que já estão disponíveis. O anúncio foi realizado durante 
o evento "Simplifica +Brasil: Inovações nas Transferências da União", realizado na quinta-feira, 7, em Brasília/DF. A 
Plataforma +Brasil é uma grande infraestrutura que integra diversos sistemas em um único local. Fonte: TI Inside 

MCTIC lança consulta pública sobre a Política Nacional de Inovação. O Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações (MCTIC) lançou na sexta-feira (8) a consulta pública para a Política Nacional de Inovação. O 
MCTIC vem trabalhando em parceria com o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) para recolher subsídios 
dos principais atores envolvidos na geração de serviços e produtos inovadores no país. Essas informações foram 
consolidadas para a criação da consulta pública, que estará disponível para contribuições por 40 dias. Desde setembro 
deste ano, tem sido organizadas reuniões de grupos de trabalho que envolveram atores governamentais, representantes 
de empresas e startups; agentes financeiros; universidades e instituições de Ciência e Tecnologia (ICT); secretarias 
estaduais, municipais e Fundações de Amparo à Pesquisa (FAP). Fonte: Anprotec 

CPI das Fake News ouve especialistas em segurança digital na terça-feira.  A comissão parlamentar de 

inquérito que investiga a divulgação de fake news (CPI das Fake News) realizará sua 11ª reunião na terça-feira (19), às 
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13h. Serão ouvidos o especialista em crimes cibernéticos e segurança digital, Emerson Wendt, o coordenador do Centro 
de Tecnologia e Sociedade e do Centro de Big Data da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Pablo Cerdeira, e o diretor do 
InternetLab, Francisco Brito Cruz. Fonte: Agência Senado 

 
Em São Paulo, governador defende mais inovações no setor público.  O governador Carlos Massa Ratinho 

Junior afirmou na segunda-feira (11) que a gestão pública precisa inovar e se modernizar para prestar serviços de 
melhor qualidade à população. A declaração foi feita em palestra na Associação Comercial de São Paulo (ACSP), na 
capital paulista, que reuniu membros dos conselhos Político e Social (Cops) e de Economia (COE) da entidade. “O 
Paraná está fazendo a lição de casa. Estamos modernizando a máquina pública para ser um instrumento de suporte e 
de indução do desenvolvimento socioeconômico do Estado”, afirmou Ratinho Junior. Fonte: Agência de Notícias do Paraná 

 
Cresce apoio do BNDES a projetos de micro, pequenas e médias empresas. O Relatório de Efetividade, 

apresentado na segunda-feira (11) pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) mostra que 
45% das entregas de projetos aprovados em 2018 foram para micro, pequenas e médias empresas (MPMEx) e 55% 
para projetos de grandes empresas. Em 2015, o percentual investimentos nas MPMEs era de 27%. Esse 
reposicionamento do banco passa principalmente pela digitalização dos produtos. “Atualmente está mais ágil a 
concessão de crédito para a micro e pequena empresas”, disse o chefe do Departamento de Inteligência de Negócios e 
Efetividade da Área de Planejamento do BNDES, Victor Pina. Fonte: Agência Brasil. 
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