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Foco no Planalto 
Notas sobre a semana de 07 a 11 de dezembro, em Brasília. 

 
SUCESSÃO NO CONGRESSO & 
PERSPECTIVAS SOBRE 2022 
 
Em Brasília, sucessão dos presidentes da 
Câmara e do Senado segue como pauta 
prioritária. Após a decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) de vedar a reeleição dos presidentes 
das Casas Legislativas, as candidaturas ao cargo 
tornaram-se ainda mais pulverizadas. 
 
Na Câmara, ao menos 5 nomes do Centro 
concorrem com o aval de Rodrigo Maia 
(DEM/RJ). Comentando a decisão do Supremo, o 
atual presidente da Casa disse que não pretendia 
concorrer mais uma vez e que se articula para 
garantir um sucessor que mantenha a 
independência da Câmara contra a interferência de 
outros poderes. Nessa perspectiva, Maia 
mencionou os deputados Marcos Pereira 
(REP/SP), Luciano Bivar (PSL/PE), Aguinaldo 
Ribeiro (PP/PB), Baleia Rossi (MDB/SP) e Elmar 
Nascimento (DEM/BA) como os principais nomes 
do seu grupo político para sucedê-lo. Eles ainda 
buscam consenso para consolidar um nome 
competitivo. 
 
Nessa disputa, o Executivo tenta viabilizar um 
candidato aliado. O Planalto ainda não definiu seu 
concorrente para rivalizar com o grupo de Maia. 
Mas o deputado Arthur Lira (PP/AL) tem se 
apresentado como o candidato do Governo, já 
tendo recebido o apoio do seu partido e do PL para 
oficializar a candidatura. Apesar disso, o Executivo 
não tomou sua decisão e eventual candidatura do 
ministro das Comunicações, Fábio Faria 
(PSD/RN), ainda está sendo avaliada. Nesse 
sentido, a eleição na Câmara pode promover 
rearranjos na composição da Esplanada. 
 
Ainda entre os deputados, a oposição, caso 
vote unida, pode ser determinante. PT, PSB, 

PDT, PSOL, PCdoB e REDE têm, juntos, 137 
deputados, mais da metade dos 257 necessários 
para eleger o presidente da Casa. Desde sua 
primeira eleição ao cargo em 2016, Maia contou 
com o apoio expressivo do bloco. Contudo, 
algumas legendas, especialmente PSB e PDT, 
podem fragmentar a oposição, uma vez que têm se 
distanciado do PT. Em todo caso, se o grupo do 
atual presidente conseguir atrair essas legendas 
para a aliança, o candidato indicado largará com 
vantagem. 
 
Já no Senado, a decisão do STF tirou da 
disputa o favorito para o cargo.  A reeleição de 
Davi Alcolumbre (DEM/AP), apesar das 
resistências internas, era um fator praticamente 
certo; após a vedação, diversos candidatos devem 
surgir. O MDB, por ser a maior bancada, reclama o 
posto, mas ainda não tem candidato definido: 
Eduardo Braga (AM), Eduardo Gomes (TO) e 
Simone Tebet (MS) estão entre os quadros do 
partido interessados na disputa. Pelo Muda 
Senado, grupo de oposição a Alcolumbre, Major 
Olímpio (PSL/SP) já anunciou sua candidatura, 
mas outros integrantes também devem se colocar 
à disposição. 
 
Com o novo cenário posto, Maia avalia que o 
Centro será decisivo em 2022. Segundo ele, para 
se firmar como o favorito nas próximas eleições 
gerais, Bolsonaro precisa construir um legado 
positivo, com a aprovação de projetos importantes 
– como a Reforma Tributária e a PEC Emergencial. 
Além disso, o atual Presidente da República deve 
optar por seguir rumo ao Centro, reposicionando-
se em alguns temas – como na questão ambiental 
e na vacina contra a covid-19. Ainda de acordo 
com Maia, as legendas de centro-direita e de 
centro-esquerda, se convergirem na pauta 
econômica, podem lançar um candidato 
competitivo em 2022. 

 

Destaques da Semana 
 

Segunda 

 
▪ A Câmara dos Deputados realiza sessão deliberativa nesta segunda (07), onde pode 

votar o PL 4199/20 (BR do Mar). 
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Poder Executivo 
 

 
Presidência da 
República 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

Casa Civil 

 
Agenda do Presidente – Jair Bolsonaro reuniu-se, nesta segunda (07) com 
Cláudio Drewes José de Siqueira, Procurador-Chefe da Procuradoria da 
República no DF, e com o ministro Paulo Guedes (Economia). Ademais, 
participou de reunião com Pedro Cesar Nunes Ferreira Marques de Sousa, 
Subchefe para Assuntos Jurídicos da SGPR, e com o ministro Fábio Faria 
(Comunicações). 
 
O Presidente deve participar, na próxima quinta (10), da inauguração da nova 
ponte do Guaíba, em Porto Alegre (RS). 
 
Agenda do Vice-Presidente – Hamilton Mourão viajou para São Paulo - SP, 
nesta segunda (07), onde ministrou palestra na Associação Comercial de São 
Paulo (ACSP). 
 
Agenda do Ministro-Chefe – Braga Netto, conduziu, nesta segunda (07), 
reunião com os ministros Jorge Antonio de Oliveira Francisco (SGPR) e Luiz 
Eduardo Ramos (SEGOV/PR); e com o secretário executivo Douglas Bassoli 
(GSI/PR). Ademais, recebeu o Embaixador do Brasil na Argentina, Reinaldo 
Salgado. 
 

 
ME 
Ministério da Economia 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ABDI 
Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Agenda do Ministro – Paulo Guedes participou, nesta segunda (07), de 
videoconferência com Esteves Colnago, chefe da Assessoria Especial de 
Relações Institucionais, de reunião com o presidente Jair Bolsonaro, e com o 
secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues. 
  
A ABDI promove, na próxima quinta (10), às 14h, o WEBINAR: Redes 
Privadas em 5G para o avanço da Indústria 4.0. As inscrições deverão ser 
realizadas através deste link, e as vagas são limitadas. O evento discutirá os 
padrões para as redes 5G, concebidos não apenas para redes públicas, como 
também para redes privadas, visando atender às necessidades dos usuários 
privados de diferentes setores: automação industrial e robótica, cidades 
inteligentes, agronegócio, transportes, dentre outros. 
 
Balança Comercial – Para o saldo da balança comercial (resultado do total 
de exportações menos as importações), a projeção em 2020 subiu de US$ 
57,90 bilhões para US$ 58 bilhões de resultado positivo. Para o ano que vem, 
a estimativa dos especialistas do mercado permaneceu em US$ 56,50 bilhões 
de superávit. 
  
Boletim Focus – Os analistas do mercado financeiro subiram a estimativa de 
inflação para 2020 pela décima sétima semana seguida, e agora a previsão 
ficou acima da meta central, de 4%. Para o Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), a inflação oficial do país, a expectativa do mercado para este 
ano passou de 3,54% para 4,21%. Para 2021, o mercado financeiro baixou de 
3,47% para 3,34% sua previsão de inflação. Sobre o comportamento da 
economia brasileira em 2020, os economistas do mercado financeiro baixaram 
sua estimativa de tombo do Produto Interno Bruto (PIB) de 4,50% para 4,40% 
na semana passada. Foi a quinta melhora seguida no indicador. Na última 
semana, o mercado subiu de 3,45% para 3,50% a estimativa de expansão do 
PIB para 2021. Para o fim de 2021, a expectativa do mercado permaneceu 
inalterada em 3% ao ano. Isso quer dizer que os analistas seguem estimando 
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alta de juros em 2021. A projeção para a taxa de câmbio do Dólar no fim de 
2020 recuou de R$ 5,38 para R$ 5,22. Para o fechamento de 2021, a 
estimativa caiu de R$ 5,20 para R$ 5,10 por dólar. 

 

 
MiniCom 
Ministério das Comunicações 

 
ANATEL 

Agência Nacional de 
Telecomunicações 

 
Agenda do ministro – Fábio Faria reuniu-se, nesta segunda (07), com o 
presidente Jair Bolsonaro. Ademais, participou de reunião com diretores da 
Associação Brasileira das Agências de Comunicação (Abracom). 
 
12ª Reunião Extraordinária do Conselho Diretor da Anatel – Será realizada 
nesta quinta (10), às 15h, através de videoconferência, a 12ª Reunião 
Extraordinária do Conselho Diretor da Anatel. Dentre os itens da pauta, 
destacamos: 
 

▪ Item 001 – Consulta Pública sobre proposta de especificação técnica 
para o uso da faixa de 5.925 MHz a 7.125 MHz por equipamentos de 
radiocomunicações de radiação restrita; e 
 

▪ Item 002 – Pedidos de Reconsideração em face da decisão do 
Conselho Diretor, relativo à avaliação sobre o uso atual e futuro das 

subfaixas A e B pelo Serviço Móvel Pessoal - SMP. 
 

 
MEC 
Ministério da Educação 

 

 
Agenda do Ministro – Milton Ribeiro participou, nesta segunda (07), de 
reuniões internas do Ministério, da Conferência de abertura do 8º Fórum 
Nacional Extraordinário; “Desafios para garantir o direito à Educação em 
tempos de e pós pandemia”, da UNDIME. Além disso, compareceu no 
Supremo Tribunal Federal para discutir sobre a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 6590, que trata da Política Nacional de Educação 
Especial. 
 

 

Poder Legislativo 
 

 
Câmara dos Deputados 

Plenário 

 

 
A Câmara dos Deputados convocou sessão deliberativa para esta segunda 
(07), às 15h, onde pode votar o PL 4199/20 que incentiva à navegação de 
cabotagem, conhecido como “BR do Mar”. Também em pauta, o PLP 137/20, 
que libera R$ 177,7 bilhões, atualmente retidos no Tesouro Nacional em 29 
fundos setoriais, para o combate à pandemia de Covid-19 e o PDC 861/17, 
que aprova o texto da Convenção Interamericana contra o Racismo, a 
Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. Por fim, os 
deputados ainda poderão votar a urgência do PLP 1146/19 (Marco Legal das 
start-ups). 
 

 
Senado Federal 

 

Plenário 
 

 

O Senado Federal deverá realizar sessão deliberativas nesta terça (08), a 
pauta será definida em reunião de líderes. A expectativa, de acordo com o que 
foi definido no Colégio de Líderes, é que sejam pautados o PL 4472/20, que 
trata da Nova Lei do Gás, e o PLS 261/18, que trata do Marco Legal das 
Ferrovias. Os dois projetos são prioridade para o governo federal na retomada 
econômica no pós-pandemia. 
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TCU 
Tribunal de Contas da União 

 

 
Toma posse, na próxima quinta (10), a ministra Ana Arraes, como presidente 
do TCU. Na ocasião, também será empossado o vice-presidente e corregedor 
o ministro Bruno Dantas. 
 

 
Temáticas em Pauta nas Comissões 

 
 
Comissão Mista – 
Covid19 

 
Tema: Relatório de Políticas e Programas de Governo (RePP) de 2020 | O 
Orçamento para a Saúde em 2021 | Tecnologia da informação e segurança 
de dados no contexto da pandemia 
 
Congresso | Comissão mista | Segunda (07) e Terça (08) | 10h e 17h 
 
A comissão mista que acompanha as ações do governo federal no 
enfrentamento da pandemia recebe o coordenador-geral de Controle Externo 
de Políticas Públicas do Tribunal de Contas da União (TCU), Junnius Marques 
Arifa. A Comissão debate ainda, na terça (08) o Orçamento para a Saúde em 
2021 e Tecnologia da informação e segurança de dados no contexto da 
pandemia. 
 
O objetivo da audiência pública é debater o Relatório de Políticas e Programas 
de Governo (RePP) de 2020. O documento, entregue ao Congresso em 20 de 
outubro, reúne 16 ações de controle do TCU dentro de seu programa especial 
de enfrentamento à crise da covid-19. Entre outras falhas governamentais, o 
RePP aponta a ausência de diretrizes estratégicas definidas para 
enfrentamento da pandemia, erros na distribuição do auxílio emergencial, falta 
de transparência e piora do perfil da dívida pública. 
 

 
Congresso Internacional 
debate ferramentas para 
gestão de acervos 
públicos 

 
Tema: Estratégias para o Século XXI 
 
Câmara | Congresso | Segunda (07) e Terça (08) | 9h30 e 14h 
 
Ferramentas e parcerias para gestão de acervos públicos são alguns dos 
temas em discussão na hoje e terça-feira (8), nos últimos dias do Congresso 
Internacional de Preservação da Memória Institucional: estratégias para o 
século 21. 
 
O evento é promovido por iniciativa do Centro de Documentação e Informação 
(CEDI) da Câmara dos Deputados. Começou no dia 30/11, com a participação 
de especialistas do Brasil, Chile, Portugal, Estados Unidos e Itália. 
 
Hoje, às 9h30, é possível participar do painel sobre o papel dos órgãos de 
controle na preservação dos bens culturais. Às 14 horas, o gerente da Unidade 
de Planejamento Estratégico do International Centre for the Study of the 
Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM), José Luiz 
Pedersoli Júnior, faz palestra sobre o uso de ferramentas científicas na gestão 
de ccervos públicos: gerenciamento de riscos. O instituto é uma organização 
intergovernamental sediada em Roma. 
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A programação está sendo transmitida ao vivo em playlist específica no canal 
da Câmara dos Deputados no YouTube. Mini-cursos pré-gravados também 
estão disponíveis. 
 

 

Política 
 
Prazo para emendas ao projeto da LDO vai até 11 de dezembro. Foi aberto na última sexta-feira (4) e vai 
até o dia 11 o prazo para que os 513 deputados, os 81 senadores e as 27 bancadas estaduais no Congresso 
Nacional apresentem emendas à proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2021. A decisão foi 
publicada na sexta.  Poderão ser objeto de emendas o texto principal da proposta (PLN 9/2020) e os anexos 
— que incluirão, por exemplo, as despesas à margem de determinados limites e aquelas que constituirão as 
prioridades e as metas do Poder Executivo no próximo ano. No Ato 155/2020, o presidente do Congresso, 
senador Davi Alcolumbre, definiu que cada parlamentar (deputado ou senador) poderá apresentar somente 
uma emenda ao Anexo de Prioridades e Metas. Cada bancada estadual terá direito a oferecer duas. Fonte: 

Agência Senado 
 
Mourão vê 'intrigas palacianas' e diz que parte dos assessores de Bolsonaro distorce fatos. O vice-
presidente Hamilton Mourão afirmou na sexta-feira (04) que vê influência de "intrigas palacianas" no 
relacionamento com o presidente Jair Bolsonaro e que há assessores presidenciais que distorcem fatos. 
Mourão afirmou ver "incompreensão" desses auxiliares de Bolsonaro sobre o trabalho desenvolvido pela vice-
presidência, mas ressalvou que o relacionamento com o presidente é baseado em 'lealdade" e "disciplina 
intelectual". Fonte: G1 Notícias 
 
Sem Alcolumbre, Bolsonaro avalia apoio a nomes do MDB para comando do Senado. Após o STF 
(Supremo Tribunal Federal) ter barrado a candidatura à reeleição de Davi Alcolumbre (DEM-AP), o presidente 
Jair Bolsonaro passou na segunda-feira (7) a discutir o apoio a novo nome para a sucessão ao Senado 
Federal. Segundo assessores palacianos, antes mesmo de o julgamento definir que a recondução do senador 
é inconstitucional, o presidente já avaliava uma espécie de Plano B para a disputa legislativa no caso de uma 
derrota no Judiciário. Fonte: Folha de S. Paulo 

 

Reforma Tributária 

 
Reforma tributária: relatório prevê tributar lucros e dividendos, mas deixa de fora imposto defendido 
por Guedes. O relatório da reforma tributária da Câmara dos Deputados prevê redução de imposto para 
empresa e, como forma de compensação, aumento da tributação para pessoa física, com a taxação de lucros 
e dividendos. A medida foi incluída no parecer do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) para atrair o apoio dos 
partidos da oposição e do governo. Ele, no entanto, não prevê a propostas de um imposto sobre transações 
financeiras, como defende o ministro da Economia, Paulo Guedes. A proposta sofre resistências no Congresso 
pela semelhança com a antiga CPMF, comparação que o ministro recusa, embora não tenha ainda detalhado 
como seria esse novo imposto. Fonte: O Globo 

 

Judiciário 

 
STF vota pela inconstitucionalidade da reeleição de Maia e Alcolumbre. O Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu, no fim da noite de domingo (6), durante sessão de julgamento em plenário virtual, que os atuais 
presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ); e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP); não podem 
disputar a reeleição na mesma legislatura. Os últimos votos foram dos ministros Luís Roberto Barroso, Edson 
Fachin e Luiz Fux. Todos tiveram entendimento contrário ao voto do relator Gilmar Mendes, e decidiram pela 
inconstitucionalidade da reeleição de Maia e Alcolumbre. Fonte: Agência Brasil 
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Governo vai ao STF contra desoneração depois que Congresso analisar veto do saneamento. O 
governo bateu martelo de que vai ao STF contra a derrubada do veto que prorrogou a desoneração da folha 
de pagamentos de 17 setores da economia até o fim de 2021. O Executivo só vai acionar a corte, porém, 
depois que o Congresso analisar o veto presidencial ao marco do saneamento básico, o que está previsto 
para o dia 16. O Palácio do Planalto quer a manutenção do ato de Bolsonaro pelos parlamentares e hoje a 
previsão é que isso ocorra. Integrantes da articulação política temem contaminar o ambiente e prejudicar essa 
votação caso a União vá antes à Justiça contra a decisão do Legislativo sobre a desoneração. Por isso a 
decisão de esperar um pouco mais. Fonte: Folha de S. Paulo 
 
CNJ e Ibama lançam Núcleo de Atendimento Técnico Ambiental nesta quinta-feira (10/12). A criação de 
um espaço para apoio interinstitucional que atenda às necessidades prioritárias do Poder Judiciário e que 
sejam, preferencialmente, coincidentes com as zonas de atuação da fiscalização ambiental no combate ao 
desmatamento e outros ilícitos é o objetivo do Núcleo de Atendimento Técnico Ambiental Ibama/CNJ. O núcleo 
será lançado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), na quinta-feira (10/12). A solenidade ocorrerá às 
16h30, no Plenário do Conselho, em Brasília, com transmissão ao vivo pelo canal do CNJ no YouTube. Fonte: 

ASCOM CNJ 

 

Último Foco 

 
E-commerce fatura R$ 7,72 bilhões com black friday e cyber monday em 2020. O varejo online registrou 
crescimento acima do previsto nas edições de Black Friday e Cyber Monday deste ano. Um levantamento 
realizado pela Neotrust/Compre&Confie, empresa de inteligência de mercado focada em e-commerce, mostra 
vendas de R$ 7,72 bilhões de quinta-feira, 26, a segunda-feira, 30. O valor representa aumento de 27,7% em 
relação ao mesmo período do ano passado. O aumento está relacionado principalmente ao maior volume de 
compras realizadas este ano. De acordo com a Neotrust/Compre&Confie, 13,01 milhões de pedidos foram 
feitos na Black Friday e Cyber Monday, número que representa um aumento de 21,9% em relação ao mesmo 
período de 2019. Fonte: TeleSíntese 
 
Europa vai financiar consórcio de criação da 6g. A Comissão Europeia anunciou segunda-feira, 7, que vai 
financiar um consórcio de empresas encarregado de desenvolver a sexta geração de redes móveis, a 6G. 
Batizado de Hexa-X, o grupo tem entre seus integrantes fundadores a Nokia, que vai liderar a iniciativa, além 
de Ericsson, Atos, Intel, Orange, Siemens, TIM, Telefónica, universidades e centros de pesquisa locais. O 
projeto terá início em janeiro de 2021 e duração de 2,5 anos. Segundo a Nokia, as redes 6G estarão 
comercialmente disponíveis a partir de 2030.  Fonte: TeleSíntese 
 
Semana de Inovação do Paraná será totalmente online. O Governo do Estado promove, de 7 a 12 de 
dezembro, a segunda edição da Semana de Inovação do Paraná. Coordenada pela Superintendência Geral 
de Inovação, vinculada à Casa Civil e com apoio da Celepar, a iniciativa movimenta todo o ecossistema de 
inovação do Estado. Neste ano, a semana vai contar com quatro grandes eventos, realizados por instituições 
parceiras, que vão abordar temas como segurança cibernética, desafios tecnológicos para empresas, 
soluções resultantes da pandemia, tendências e mudanças no cenário regional e global. Fonte: O Estado do Paraná  
 
Consumidores rejeitam atendimento de robôs em SAC. Uma pesquisa realizada pelo instituto de pesquisas 
online Qualibest mostrou que os consumidores preferem conversar com pessoas de verdade na hora de 
resolver algum problema. Por mais que os softwares de robôs procurem simular um atendimento tão humano 
quanto possível, seja com gravações mais naturais ao telefone ou frases coloquiais em chats e aplicativos 
como WhatsApp e Telegram, as pessoas preferem um contato tradicional, com outra pessoa, do outro lado da 
linha. De acordo com a pesquisa, 31% dos entrevistados não gostam de atendimento por telefone com robô 
e 41% vão além: afirmaram “odiar” esse tipo de atendimento. A pesquisa mostra ainda que 51% das pessoas 
gostam de ser atendidas por uma pessoa em chat. Já 49% gostam do atendimento humano por 
WhatsApp/Telegram e 43% gostam de atendimento humano por telefone. Fonte: Agência Brasil 
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Tentativa de barrar Huawei vira novo conflito com China. O setor de telecomunicações é o mais recente 
a tentar limitar políticas do governo Bolsonaro. Há pouco mais de uma semana, a Conexis Brasil Digital (que 
reúne empresas como Claro, Oi, TIM e Vivo, entre outras) divulgou uma carta em que pedia “transparência de 
todo o processo (de implantação do 5G no País), prezando assim pelo princípio fundamental da livre iniciativa 
presente em nossa Constituição Federal”. De acordo com o presidente da entidade, Marcos Ferrari, no 
entanto, o documento era apenas “um convite para se dialogar sobre o tema”. Ferrari afirma que a agenda do 
setor com o governo é “bastante positiva e intensa”. “Temos conseguido marcar reuniões. Já falamos com os 
ministérios da Economia, da Casa Civil e das Comunicações, mas, a cada dia, fica mais perto do possível 
edital (para o leilão do 5G). Aí precisamos dialogar com mais intensidade”, diz. Fonte: O Estado de S. Paulo 
 
Gigantes do setor buscam startups e ampliam parcerias. Grandes grupos da indústria de óleo e gás, como 
Petrobras, Raízen e Subsea 7, estão ampliando parcerias com startups. O objetivo é encontrar soluções que 
possam resolver gargalos em áreas como eficiência energética, tecnologias digitais e manutenção de 
equipamentos. Bruno Rondani, CEO da 100 Open Startups, plataforma com uma base de 13,5 mil empresas 
que facilita a co-criação de negócios inovadores, afirma que o volume de ações de inovação aberta, quando 
organizações buscam soluções fora de seus laboratórios, cresceu 20 vezes nos últimos quatro anos. “Entre 
as iniciativas, 60% são alianças com startups”, afirma. Fonte: Valor Econômico 
 
Ala que quer banir Huawei prepara decreto. Embora o presidente Jair Bolsonaro esteja inclinado a admitir 
o uso de equipamentos da Huawei nas redes da quinta geração da telefonia (5G), a ala do governo empenhada 
em banir o fabricante chinês do mercado brasileiro trabalha nos bastidores para definir, ao menos, limites mais 
claros de sua operação. Para isso, está em estudo um decreto presidencial que deve trazer um conjunto de 
requisitos de segurança para a implantação da nova tecnologia. Conforme noticiou o Valor no dia 3, Bolsonaro 
já vinha ouvindo de aliados a recomendação para adotar uma “solução híbrida” para a regulação da segurança 
cibernética, que de alguma maneira limitasse a participação da Huawei. A posição deste grupo contrasta com 
a de integrantes dos ministérios da Economia e da Agricultura, que detectaram risco da restrição abalar a 
relação com a China, principal parceiro comercial do país. Fonte: Valor Econômico 
 
Governo faz ajustes no eSocial para micro e pequenas empresas. O governo vai fazer uma nova rodada 
de ajustes no eSocial. No próximo ano, será lançada uma versão web do eSocial para que as micro e pequenas 
empresas possam apresentar, diretamente na plataforma do governo, as informações de seus funcionários no 
mesmos moldes do empregador doméstico e MEI (Microempreendedor Individual). O foco é atender 
companhias com até 50 funcionários, o que representa 70% dos empregadores do país. Fonte: Valor Econômico 
 
Brasil é o principal alvo de hackers que sequestram bancos de dados. Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
prefeitura de Vitória, governo do Distrito Federal e, mais recentemente, a Embraer foram vítimas de ataque 
cibernético conhecido como ransomware, no qual criminosos “sequestram” dados usando criptografia e 
exigem pagamento de resgate para liberá-los, aponta reportagem do jornal O Globo. A lista de casos que se 
tornaram públicos é extensa e diversa no mundo. Segundo especialistas, há uma segunda onda global desse 
crime digital — e brasileiros estão entre os principais alvos. Um em cada três ataques com ransomware 
acontece no setor corporativo, e as companhias brasileiras estão na mira, aponta a matéria. Estudo da 
Kaspersky, desenvolvedora de softwares de segurança, mostra que, numa amostra de 30 mil tentativas de 
sequestro de dados empresariais no mundo de janeiro a maio deste ano, o Brasil foi o país com mais casos. 
Fonte: Valor Econômico 
 
Plataforma brasileira de atendimento ao consumidor é destaque em Comitê do Mercosul.  O Paraguai 
sinalizou ao Brasil que pretende assinar, no início de 2021, o Memorando Interinstitucional para utilizar a 
plataforma Consumidor.gov.br. A decisão de aderir ao sistema foi anunciada na 93ª Reunião do Comitê 
Técnico nº 07 de Defesa do Consumidor (CT-7) do Mercosul, com as autoridades nacionais de proteção do 
consumidor dos países membros e, também, do Chile, como convidado e país associado ao bloco. Outra 
pauta tratada no encontro foi a criação de sistema Mercosul de convergência de plataformas nacionais de 
solução de conflitos do consumo até o final de 2022. Durante a reunião, os representantes dos países do bloco 
também trataram do Estatuto da Cidadania do Mercosul, que deverá ser aprovado no próximo ano, em 
comemoração aos 30 anos do Tratado de Assunção que criou o Mercosul. O Estatuto traz, dentre outros, um 
capítulo sobre os Direitos dos Consumidores, cujo texto final foi consolidado na reunião do Comitê. Outro tema 
de destaque foi o Manual de Boas Práticas em assuntos Comerciais, Digitais e de Consumo Sustentável, cujo 
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tratamento seguirá nos próximos anos e trará importantes padrões para cumprimento dos fornecedores da 
região. Para o biênio 2021-2022 ficaram definidas algumas das seguintes prioridades do Plano de Trabalho 
do CT-7: Superendividamento; indutores de comportamento (behavioural insights);  preços personalizados no 
comércio eletrônico; publicidade pelos influenciadores nas redes sociais; proteção de dados pessoais; 
Fintechs, criptoativos e meios de pagamentos digitais; internet das coisas; inteligência artificial e consumo; e, 
proteção dos consumidores hipervulneráveis. Fonte: ASCOM MJSP 

 
Audiência pública on-line aborda especificações do PNLD 2023. O Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC), promoveu na  sexta-feira, dia 4, 
uma audiência pública para discutir as especificações técnicas do edital do Programa Nacional do Livro e do 
Material Didático – PNLD 2023. O edital determinará as regras do processo de aquisição das obras didáticas 
e literárias destinadas aos estudantes e professores dos anos iniciais do ensino fundamental a partir de 2023. 
Os principais aspectos tratados no evento foram a composição das novas obras a serem destinadas aos 
estudantes do 1º ao 5º ano, a introdução dos livros digitais no programa, os procedimentos para aquisição dos 
materiais, além dos prazos para produção das obras. Na oportunidade, foi discutido também o modelo a ser 
adotado para a aquisição de materiais digitais a partir da forte demanda da sociedade por esse tipo de 
conteúdo, intensificada em razão do isolamento social decorrente da pandemia de Covid-19. Fonte: ASCOM MEC 
 
Começa na segunda-feira (7) a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2020. O Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações (MCTI) promove a edição presencial da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 
(SNCT) 2020. Com o tema “Inteligência Artificial, a nova fronteira da ciência brasileira”, o evento ocorre no 
Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, em Brasília, de 7 a 13 de dezembro. A abertura oficial do evento 
ocorrerá na terça-feira (8), às 14h30, com participação do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos 
Pontes. Serão montados estandes das secretarias do ministério, unidades vinculadas e parceiros do evento, 
além de palestras trazendo usos e reflexões sobre a Inteligência Artificial em diferentes setores do País. Entre 
as instituições expositoras estão o Ministério da Educação (MEC), o Ministério do Desenvolvimento Regional 
(MDR), a Embrapa, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Fonte: ASCOM Casa Civil 
 
Comitê elabora Programa de Proteção de Dados do MCom. Representantes das secretarias e 
departamentos do Ministério das Comunicações, que atuam com informações pessoais, se reuniram pela 
primeira vez na sexta-feira, 4 de dezembro, na sede do MCom, para definir a composição do Grupo de 
Trabalho e traçar as metas para a criação do Programa de Proteção de Dados da pasta. A medida atende as 
orientações previstas na Portaria Nº 1.453, de 23 de novembro de 2020, que institui o Comitê de Proteção de 
Dados Pessoais Neste primeiro encontro, a equipe apresentou os pontos principais do Programa de 
Governança em Privacidade, que contempla ações como o treinamento e conscientização das equipes do 
Ministério, e a definição de estratégias e diretrizes para as atividades dos setores que atuarão com a proteção 
de dados. O documento será aprovado na próxima reunião ordinária, prevista para o dia 18 de dezembro. 
Fonte: ASCOM MCOM 
 
Centro de Tecnologias e exposição são destaques do MCTI no Dia Internacional da Pessoa com 
Deficiência. Durante a cerimônia em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e o Dia 
Internacional do Voluntário, na quinta-feira (3), no Palácio do Planalto, o ministro da Ciência, Tecnologia e 
Inovações, Marcos Pontes, anunciou o lançamento do Centro de Tecnologias para Pessoas com Deficiência 
e Doenças Raras. Sediado em Uberlândia (MG), o centro será voltado ao desenvolvimento de tecnologias 
assistivas para o esporte paralímpico e que promovam maior independência e bem-estar a pessoas com 
deficiência e doenças raras. O centro vai ser um ambiente de colaboração entre academia, governo e o setor 
privado, reunindo competências em ciência, tecnologia, empreendedorismo e inovação, e contribuindo para a 
saúde, lazer, vida diária, ocupacional e esportes. É uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovações (MCTI), em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia, Centro Brasileiro de Referência 
em Inovações Tecnológicas para Esportes Paralímpicos (Cintesp.BR), Comitê Paralímpico Brasileiro, 
Fundação Uberlandense de Turismo Esporte e Lazer e Grupo Algar. Fonte: ASCOM MCTI 
 
Em live, secretário da Atenção Primária esclarece dúvidas sobre Prontuário Eletrônico. A adoção do 
Prontuário Eletrônico pelos postos de saúde foi o tema do Papo Saúde da sexta-feira (04/12), transmitido ao 
vivo na página do Facebook do Ministério da Saúde. A live contou com a participação do secretário de Atenção 
Primária à Saúde, Raphael Parente, e da coordenadora-geral de Inovação em Sistemas Digitais do DATASUS, 
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Juliana Zinader, que tiraram dúvidas e esclareceram a população sobre a digitalização dos dados dos 
pacientes que buscam atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS). Parente ressaltou a liberação de mais 
de R$ 432 milhões para apoiar os municípios na informatização das equipes de saúde – recurso definido pela 
portaria n° 3.193, publicada no Diário Oficial da União (DOU) do dia 30 de novembro de 2020. “A portaria 
fornece recursos para informatizar as unidades básicas de saúde. A partir do momento que a unidade passa 
a ser informatizada, ela passa a ter dados mais estruturados de cada paciente atendido. O objetivo é trabalhar 
as informações em rede e utilizar os dados para construção de novas políticas públicas”, destacou o secretário 
Raphael Parente.  Fonte: ASCOM MS 
 
Deputados discutem segurança de dados na pandemia. A comissão externa que acompanha o combate 
à Covid-19 debate na terça-feira (8) a tecnologia da informação e a segurança de dados no contexto da 
pandemia. A reunião técnica será realizada por videoconferência. A reunião será realizada por 
videoconferência, às 17 horas, no plenário 3. O público poderá acompanhar e participar do debate pela 
internet. Fonte: Agência Câmara  
 
Senado se adequa à Lei Geral de Proteção de Dados. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, instituiu 
a Política Institucional de Proteção de Dados Pessoais do Senado, uma adequação da Casa à Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD – Lei 13.709, de 2018), que prevê mais controle do cidadão sobre suas informações 
pessoais. Segundo o vice-presidente do Senado, Antonio Anastasia (PSD-MG), com o ato (APR 10/2020), o 
Senado, além de dar cumprimento à LGPD, adota as melhores práticas de boa gestão pública. Fonte: Agência 

Senado 
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