Edição Nº 047/2021

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

PEC DOS PRECATÓRIOS & PREPARAÇÃO
PARA SEMANA DE ESFORÇO CONCENTRADO
O Governo segue articulando a votação da PEC
dos Precatórios no Senado. A expectativa é de
que a matéria avance nesta semana, pelo menos
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ). Enquanto isso, o Plenário da Casa promove
sessão para discutir a proposta com especialistas.
Após aprovação na CCJ, a PEC ainda precisará do
voto favorável de pelo menos 49 senadores em
dois turnos de apreciação.
Apesar do esforço do Planalto, o cenário ainda
está indefinido. As resistências à aprovação da
matéria persistem e diversas alternativas estão
sendo discutidas: uma delas propõe que, em vez
da flexibilização da forma de apuração do Teto de
Gastos, opte-se por retirar os valores destinados
ao pagamento de precatórios da abrangência do
Teto – posição criticada pela equipe econômica do
Governo.
Outra possibilidade em discussão é o
fatiamento da PEC. Caso os senadores façam
alterações na matéria, os deputados deverão fazer
uma nova análise do texto. No entanto, o Executivo

precisa que a PEC seja aprovada até dezembro,
para viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil no
valor de R$ 400. Nesse sentido, os senadores, em
um primeiro momento, poderiam aprovar apenas
as partes consensuais e os trechos mais polêmicos
continuariam em discussão.
Por outro lado, outros temas podem ser
inseridos na proposta. Entre os pontos em
negociação, estão a transformação do Auxílio
Brasil em um programa permanente e a criação de
um órgão de fiscalização dos precatórios. Em todo
caso, qualquer alteração no mérito do texto exigirá
ainda mais esforços por parte do Planalto,
especialmente em um cenário de divergências
frequentes entre Senado e Câmara.
Ainda nos próximos dias, o Governo se prepara
para a apreciação de autoridades. Na próxima
semana, o Senado Federal fará um esforço
concentrado para aprovar diversas autoridades
indicadas pela Presidência da República, como
ministros de tribunais superiores, embaixadores e
diretores de agências reguladoras. Nesse
contexto, a principal expectativa diz respeito à
indicação de André Mendonça ao STF, que
aguarda sabatina na CCJ há três meses.

Destaque da Semana
Ao longo
da semana

▪

A Câmara dos Deputados pode votar a MPV 1061/2021, que institui o Programa
Auxílio Brasil e o Programa Alimenta Brasil.

▪

O Senado Federal pode votar a MPV 1058/2021, que recriou o Ministério do
Trabalho e Previdência.

Poder Executivo
Presidência da
República

Agenda do Presidente - Jair Bolsonaro se reuniu, nesta segunda (22), com
o subchefe de assuntos jurídicos, Pedro Cesar Sousa (Secretaria-Geral da
PR).
Agenda do Vice-Presidente - Hamilton Mourão participou, nesta segunda
(22), do evento virtual da Open Mind Brazil, que representa uma confraria
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formada por diretores e presidentes de grandes empresas. Além disso, se
reuniu com o prefeito de Ijuí/RS, Andrei Cossetin Sczmanski (PP/RS).
Na manhã de quarta (24), será ouvido em audiência pública da Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados para
debater Política Externa, Meio Ambiente e Soberania.

MCom
Ministério das Comunicações

Agenda do ministro - Fábio Faria se reuniu, nesta segunda (22), com
investidores do banco suíço, Credit Suisse, em São Paulo, e com empresários
paulistas.
Nesta terça (23), o ministro irá participar da audiência pública, na Comissão
de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, sobre o leilão para a
implantação da internet 5G.

ANATEL
Agência Nacional de
Telecomunicações

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) realizará, na próxima
quinta (25/11), a 907ª Reunião do Conselho Diretor da Anatel, cujo início
está previsto para as 15h00, por meio de videoconferência.
Dentre os itens pautados, destacamos:

ME
Ministério da Economia

▪

Conselheiro Carlos Manuel Baigorri

»

Item 19 - Regulamentação: Projetos Especiais. Deliberações Diversas
sobre proposta de documento contendo os valores de referência
(DVR), previsto no Regulamento de Qualidade dos Serviços de
Telecomunicações (RQUAL), aprovado pela Resolução nº 717, de
23 de dezembro de 2019, no escopo do Projeto de Implementação
do RQUAL.

▪

Conselheiro Vicente Bandeira de Aquino Neto

»

Item 29 - Regulamentação: Uso de Radiofrequências. Procedimento
Normativo sobre proposta de atualização do Plano de Atribuição,
Destinação e Distribuição de Faixas de Frequência no Brasil (PDFF)
em decorrência de decisões da Conferência Mundial de 2019, com
vistas à edição do PDFF 2021, proposta de Regulamento de
Condições de Uso de Radiofrequências, com vistas à simplificação
da regulamentação prevista no Decreto nº 10.139, de 28 de novembro
de 2019, e proposta de Resolução aprovando a adoção no Brasil do
disposto nas Resoluções do Mercosul quanto à gestão do espectro.

Agenda do ministro - Paulo Guedes se reuniu, nesta segunda (22), com o
chefe da assessoria especial, Marcelo Siqueira (Economia). Ademias,
participou da reunião virtual com investidores estrangeiros do Bank Of
America.
Nesta terça (23), o ministro foi convidado a participar da audiência pública, na
Comissão de Assuntos Econômicos, para discutir os aumentos dos preços de
combustíveis.
O ministro comparecerá também na terça (23), às Comissões de Trabalho e a
de Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados para prestar
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esclarecimentos sobre movimentações financeiras no exterior por meio de
empresa offshore.
BACEN
Banco Central do Brasil

Agenda do presidente - Roberto Campos Neto se reuniu, nesta segunda
(22), com João Carlos Camargo, fundador e presidente do Esfera Brasil. Além
disso, se reuniu com representantes do banco europeu, BNP Paribas, por
videoconferência. Ademais, realizou visitas na direção do Grupo Bandeirantes
e Grupo Estado, em São Paulo.
Balança Comercial - Para o saldo da balança comercial, a projeção em 2021
caiu de US$ 70,30 bilhões para US$ 70 bilhões de resultado positivo.
Boletim Focus - Para o IPCA, a inflação oficial do país, a expectativa do
mercado para o ano de 2021 subiu de 9,77% para 10,12%. No caso do PIB
2021, os economistas do mercado financeiro reduziram a estimativa de
crescimento de 4,88% para 4,80% em 2021. O mercado financeiro manteve
em 9,25% ao ano a previsão para a Selic no fim de 2021. A projeção para a
taxa de câmbio do dólar no fim de 2021 permaneceu em R$ 5,50.

MEC
Ministério da Educação

Agenda do Ministro - Milton Ribeiro participou, nesta segunda (22), da
inauguração da moradia universitária do cerrado e da usina fotovoltaica, em
Catalão/GO. Além disso, se reuniu com o prefeito municipal de Catalão, Adib
Elias (MDB/GO).

Poder Legislativo
Câmara dos Deputados

O Plenário da Câmara dos Deputados poderá votar a MPV 1061/2021, que
institui o Programa Auxílio Brasil e o Programa Alimenta Brasil; o PL
2380/2021, que dispõe sobre o funcionamento e as operações do Fundo Geral
de Turismo (Fungetur); e o PL 2148/2015, que trata do mercado de carbono.

Senado Federal

O Plenário do Senado Federal poderá votar, entre outros, a MPV 1058/2021,
que recria o Ministério do Trabalho; o PL 2564/2020, que institui o piso salarial
nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de
Enfermagem e da Parteira; e o PL 5829/2019, que institui o marco legal da
microgeração e minigeração distribuída, o Sistema de Compensação de
Energia Elétrica (SCEE) e o Programa de Energia Renovável Social (PERS).

Comissões
EDUCAÇÃO
Educação na pandemia

Senado | CECTCOVID | Segunda (22) | 10h00
Audiência Pública – A Subcomissão Temporária para Acompanhamento da
Educação na Pandemia promoveu a 5ª audiência pública destinada a avaliar
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os impactos da pandemia na educação básica, discutir o planejamento e as
ações quanto ao retorno das aulas presenciais na educação básica e debater
uma agenda estratégica educacional para os próximos anos. O evento contou
com a participação, entre outros, do secretário adjunto de Educação Básica
do Ministério da Educação (MEC), Helber Ricardo Vieira; e secretário de
Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto do Tribunal de
Contas da União (TCU), Alípio Dias dos Santos Neto.

ECONOMIA

Senado | Plenário | Segunda (22) | 09h00

PEC dos Precatórios

Debates Temáticos – O Plenário do Senado Federal promoveu sessão de
debates temáticos para debater sobre a PEC 23/2021, para estabelecer o
novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao
Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos
Municípios; e dá outras providências".
Senado | CAE | Quarta (24) | 09h00

Gastos dos estados

Audiência Pública – A Comissão de Assuntos Econômicos promove
audiência pública para instruir o PLP 123/2021, que tem por objetivo ampliar
a possibilidade de gastos dos estados que celebraram acordo com a União.
Participarão da audiência a subsecretária especial do Tesouro e Orçamento,
Pricilla Santana; a secretária de Fazenda do Estado de Goiás, Cristiane
Shimidt; e o diretor-executivo do Instituto Fiscal Independente, Felipe Salto.

SAÚDE
Câmara | CESPO | Segunda (22) | 14h30
Esporte e Tecnologia

TECNOLOGIA

Audiência Pública – A Comissão do Esporte promoveu audiência pública
para debater sobre a tecnologia no setor de esporte. O evento recebeu, entre
outros, presidente do Fórum de Gestores Estaduais de Esporte, Mariana
Dantas; Gerente de Tecnologia da Informação do Comitê Brasileiro de Clubes
– CBC, Dirceu Lopes de Matos; e representante da Associação Brasileira de
Secretários Municipais de Esporte e Lazer, Humberto Panzetti.

Câmara | CEDES | Terça (23) | 09h00

Retomada da Economia

Audiência Pública – O Centro de Estudos e Debates Estratégicos promove
audiência pública sobre serviços, negócios e tecnologia na retomada
econômica. O evento contará com a presença dentre outros: assessor
especial do Ministério da Economia e ex-Presidente do Sebrae, Guilherme
Afif Domingos; presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo – CNC, José Roberto Tadros; e presidente do Dieese,
Fausto Augusto Junior.
Câmara | CEDES | Terça (23) | 16h00

Fake News

Reunião Técnica – O Grupo de Trabalho de Aperfeiçoamento Legislação
Brasileira - Internet promove reunião técnica sobre o relatório do relator. A
reunião terá como convidado o deputado Orlando Silva.
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Câmara | CEDES | Quinta (25) | 9h00
Tecnologia na Educação

Audiência Pública – O Centro de Estudos e Debates Estratégicos promove
audiência pública sobre cases bem-sucedidos nos estados - tecnologias na
educação. O evento contará com a participação de secretário de estado da
Educação do Espírito Santo, Vitor de Ângelo; secretária de estado da
Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas, Maria Josepha Penella
Pêgas; e secretário de estado da Educação do Piauí, Ellen Gera de Brito
Moura.
Câmara | Frente Parlamentar Mista da Inteligência Artificial | Quarta (24) |
15h00

Inteligência Artificial

Evento – Evento para lançamento oficial da Frente Parlamentar Mista da
Inteligência Artificial, que contará com a presença do presidente da Frente e
autor do PL 21/2020 (Marco Legal da IA), deputado Eduardo Bismarck; e da
relatora do PL 21/2020 na Câmara, deputada Luísa Canziani
Senado | CI | Terça (23) | 10h00

5G

Audiência Pública – A Comissão de Serviços de Infraestrutura promove
audiência pública para debater as perspectivas do Governo Federal com o
leilão do 5G, a infraestrutura brasileira no ramo de internet e
telecomunicações, além dos programas adotados pelo Ministério das
Comunicações para o aumento da conectividade brasileira, e saber qual é o
planejamento da pasta para o próximo ano. Entre os convidados está o
ministro das Comunicações, Fábio Faria.

Política
Ex-aliados de Bolsonaro assumem frente na campanha de Sergio Moro. Após filiação ao Podemos, o exjuiz Sergio Moro começou a conversar com antigos aliados do presidente Jair Bolsonaro na tentativa de
estreitar laços político-partidários para a estruturação da campanha do próximo ano. As primeiras tratativas
têm sido com parlamentares do PSL, sigla que esteve com o presidente em 2018, em um gesto que evidencia
a estratégia de Moro de avançar sobre redutos bolsonaristas. Enquanto aguardam homologação no Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) para oficializar fusão do PSL com o DEM, que dará origem ao União Brasil,
parlamentares da antiga sigla de Bolsonaro ajudam a pavimentar o nome do ex-juiz. Fonte: Congresso em Foco
Alckmin alimenta especulação sobre chapa com Lula, mas mantém até PSL. O ex-governador de São
Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) tem alimentado a especulação de que poderia ser vice na chapa de Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) para presidente da República. Mas não parou de trabalhar em sua candidatura para o
governo do Estado. De saída do PSDB, segue mantendo conversas até com o PSL. A especulação da chapa
com o petista começou no início de novembro, alimentada pelos grupos políticos do ex-ministro da Educação
Fernando Haddad (PT) e do ex-vice de Alckmin, Márcio França (PSB). A avaliação é que o ex-governador
agregaria votos a uma chapa com Lula. Alckmin é popular no Estado e bem visto pelo mercado financeiro.
Também ajudaria a transmitir uma imagem de moderação do petista. Fonte: Poder 360
Lula e Sergio Moro crescem em popularidade nas redes sociais. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
(PT) é o pré-candidato mais popular digitalmente, entre os nomes citados para a eleição à Presidência da
República de 2022. O petista conseguiu crescer nas redes sociais nos últimos dias e ultrapassou o presidente
Jair Bolsonaro (sem partido), que manteve uma popularidade estável no período. Os dados são do IPD (Índice
de Popularidade Digital), um estudo da Quaest realizado com um algoritmo de inteligência artificial e considera
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as informações até 16 de novembro. Uma nota de 0 a 100 é atribuída aos perfis digitais com base em 152
variáveis coletadas via Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Wikipedia e Google. Fonte: Poder 360
Moro vai ao Senado defender texto paralelo à PEC dos Precatórios. O ex-ministro Sergio Moro, recém
filiado ao partido do Podemos, irá ao Senado Federal na terça-feira (23) para encorpar articulações em favor
do texto alternativo à PEC dos Precatórios elaborado pelo senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR). O
senador apresentou um projeto que cria o Auxílio Brasil de forma permanente, mas sem precisar furar o teto
de gastos. Na bancada do Podemos, o apoio foi unânime por se tratar de um programa que “não dá calote”.
Moro deve comparecer à Casa ao lado de Oriovisto e outros parlamentares do partido que também apoiam a
PEC 41. Fonte: Congresso em Foco
PEC dos Precatórios vai à votação na CCJ e relator espera vistas para concluir alterações. O relatório
da PEC dos Precatórios deve ser lido na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na quarta (24). De acordo
com o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), a expectativa é de um pedido de vista por
24h, tempo que pretende usar para articular alterações no texto e garantir a votação na comissão no dia
seguinte. “Com a apresentação do relatório deve haver pedidos de vista e a ideia é sensibilizar os líderes e os
senadores e sobretudo o presidente da CCJ para que a gente possa dar vista por 24h e ter a votação na
comissão já na quinta-feira”, disse Bezerra em entrevista à Globonews na noite do domingo (21). Fonte:
Congresso em Foco

Eduardo Braga sugere criar comissão mista para auditar precatórios. O senador Eduardo Braga (MDBAM) quer uma auditoria nos precatórios, dívidas públicas provenientes de decisões judiciais. Para isso,
defende a criação de uma comissão mista — no âmbito do Congresso Nacional — para analisar o crescimento
dessas dívidas. Em 2022, o valor será de R$ 89 bilhões. Mas o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE)
lembrou que a maior parte desses débitos se referem a ações judiciais de cidadãos contra o INSS. Ele afirma
que adiar o pagamento, como propõe a PEC dos Precatórios (PEC 23/2021), seria um calote por parte do
Estado. Já o vice-líder do governo, senador Marcos Rogério (DEM-RO), diz que a PEC, que parcela as dívidas,
seria a única maneira de abrir espaço no Orçamento da União para bancar o Auxílio Brasil, que substitui o
Bolsa Família até o fim de 2022.Fonte: Agência Senado

Economia
Inflação pós-pandemia é fenômeno global, mas atinge Brasil com mais força. Dados da inflação de
outubro em vários países deixam claro que o problema é global. Efeitos colaterais da covid-19 sobre a
economia, combinados com choques climáticos e tecnológicos explicam o quadro, segundo economistas
ouvidos pelo Estadão. No Brasil, porém, as remarcações de preços são mais frenéticas – é um problema
histórico da economia nacional, agravado agora pela taxa de câmbio e pela crise hídrica. Só que, desta vez,
até americanos e europeus, acostumados com uma inflação baixíssima há décadas, têm motivos para
preocupação. A inflação em 12 meses nos Estados Unidos é a maior desde 1990. No Reino Unido, a maior
desde novembro de 2011. Na zona do euro, a maior em 13 anos. Ainda assim, o Brasil se destaca e integra o
pequeno grupo das nações com inflação acumulada em 12 meses acima de dois dígitos, como mostra uma
compilação do Banco de Compensações Internacionais (BIS, que é uma espécie de “banco central dos bancos
centrais”). Com taxa de 10,7%, o País está no time da Argentina, com 51,7% em um ano até setembro, e da
Turquia, com 19,6%, no mesmo período. Fonte: O Estado de S. Paulo
Manutenção de emprego e da Renda no País é tema de reunião na Casa Civil. A Subchefia de Articulação
e Monitoramento (SAM) da Casa Civil se reuniu na quinta-feira (18) com o Ministério do Trabalho e Previdência
com o objetivo de avaliar os avanços na área e o planejamento de ações com foco em emprego e renda. Teve
destaque o Decreto nº 10.854/2021 que consolida as normas trabalhistas em um único instrumento, facilitando
a consulta tanto por trabalhadores quanto empregadores, além do Programa Emergencial de Manutenção de
Emprego e Renda (BEm), que assegurou o emprego a mais de 10 milhões de pessoas em 2020 e outras 2,5
milhões em 2021. Fonte: ASCOM Casa Civil
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Com energia em alta, empresas contratam estrategistas para reduzir conta de luz em até 30%. Com a
escalada das tarifas de energia provocada pela maior crise hídrica dos últimos 91 anos, aumenta a busca por
gestão do uso de energia por empresas, de bares e lojas a shoppings e indústrias. Isso está ampliando um
mercado novo de serviços para as empresas do setor elétrico além do abastecimento e da venda de
equipamentos. Grandes companhias e start-ups estão criando áreas dedicadas à gestão do consumo de
energia para ajudar outras empresas a amenizar o impacto da conta de luz nos custos. Elas tiveram alta de
até 40% na demanda este ano. Algumas prometem reduzir contas em até 30% com tecnologia para identificar
desperdícios e tarifas mais baratas, como as do mercado livre. Fonte: O Globo

Reforma Tributária
Lira: Seguiremos firmes para aprovar a reforma tributária e o Refis. O presidente da Câmara, Arthur Lira,
assegurou nesta segunda-feira que a Câmara seguirá “firme” para aprovar a reforma tributária e o Refis. Em
discurso durante encontro promovido pela Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos
Industrializados (Abad), em São Paulo, Lira elogiou o setor por garantir a oferta de alimentos durante a
pandemia e prometeu especial atenção a quem gera emprego e crescimento ao país. “Seguiremos neste
caminho, daqueles que acreditam e investem no Brasil. Temos desafios futuros e seguiremos firmes para
aprovar a reforma tributária e o Refis”, afirmou Lira, sem entrar em detalhes. Conforme já publicado pelo Valor,
líderes da Câmara dos Deputados preparam uma “manobra regimental” para terem a palavra final sobre as
regras do futuro programa de refinanciamento de dívidas tributárias. A intenção é que todas as empresas
tenham acesso ao mesmo número de parcelas, valor de entrada e desconto nas multas, independentemente
da queda de faturamento. Fonte: Valor Econômico
Lira cobra novamente do Senado a votação da reforma do Imposto de Renda. O presidente da Câmara
dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), cobrou mais uma vez do Senado a votação da reforma do Imposto de
Renda (PL 2337/21). A proposta foi aprovada em setembro pelos deputados e aguarda deliberação dos
senadores. Lira disse, que quando assumiu a presidência da Casa, após a aprovação do Imposto de Renda,
a Câmara votaria a proposta do passaporte tributário, que tramitava no Senado, e os senadores votariam as
alterações no Imposto de Renda aprovadas pela Câmara. Mas, segundo Lira, o acordo não foi cumprido. As
declarações foram feitas em evento da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad) na
segunda-feira (22). “O Senado tem que dar prosseguimento, tínhamos um acordo de procedimento. O Senado
não votou o Imposto de Renda, mas nós vamos votar o Refis, talvez não o mesmo texto, mas vamos votar”,
disse Lira. O projeto do Refis veio do Senado para a Câmara. Fonte: Agência Câmara

Judiciário
Confira a pauta da semana do STF. O Plenário do Supremo Tribunal Federal se reunirá na quarta (24), a
partir das 14h. Dentre os itens da pauta estão três ações que contestam o marco legal do saneamento básico,
a ADI 6492, ADI 6536 e ADI 6882. Ainda na quarta, o STF pode continuar o julgamento da a ADI 5862 que
questiona o contrato de trabalho intermitente, que foi inserido pela Reforma Trabalhista. Fonte: STF
STF julga ação que limita participação popular nas defensorias públicas. O Supremo Tribunal Federal
(STF) iniciou, na sexta-feira (19), um julgamento que discute a legalidade de ouvidoria externa das Defensorias
Públicas Estaduais e do DF. O julgamento, que vai até sexta-feira (26), tem dois votos contrários ao pedido
do Partido Social Liberal (PSL, sucedido pelo União Brasil), que considera as ouvidorias inconstitucionais. O
relator do caso é o ministro Gilmar Mendes que considerou o pedido do partido improcedente. Na visão do
decano da corte, “não se pode negar ao Estado a necessária autonomia e discricionariedade para definir a
melhor estruturação e composição de seus órgãos, com vistas ao completo alcance dos fins que informam e
norteiam a atuação estatal”. Em seu voto, de seis páginas, Gilmar garantiu que as defensorias públicas devem
continuar com o órgão de comunicação, como previsto na Lei Complementar 80, que regulamenta o
funcionamento das defensorias públicas desde 1994. Fonte: Congresso em Foco
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Juízes revertem decisões e livram contribuintes de IR e CSLL. Juízes da primeira instância da Justiça
estão revendo decisões e liberando os contribuintes de pagar imposto sobre a Selic que atualiza o valor das
restituições devidas pela União. Esse movimento se dá em resposta aos pedidos de reconsideração ou
embargos de declaração que vem sendo apresentados pelos contribuintes. Trata-se a uma adequação a um
julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no mês de setembro. Os ministros decidiram em
sede de repercussão geral - vinculando todo o Judiciário, portanto - que os contribuintes não devem pagar
Imposto de Renda e CSLL sobre a parcela correspondente à Selic nos casos de restituição de impostos que
haviam sido pagos a mais (repetição de indébito). As empresas, até esse julgamento, eram cobradas pela
Receita Federal a deixar, na mesa, para o governo, 34% de todo o ganho. Fonte: Valor Econômico

Covid-19
Brasil alcança a marca de 300 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas. O Brasil
alcançou mais uma marca na maior Campanha de Vacinação da história do País na sexta-feira (19). Desde
janeiro, foram aplicadas mais de 300 milhões de doses de vacina. Até o momento, 157,6 milhões de brasileiros
receberam a primeira dose e 129,8 milhões tomaram as duas doses ou dose única da vacina. Com isso, 73,3%
da população-alvo completaram o ciclo vacinal. Se todos os 21 milhões de brasileiros voltarem aos postos
para a dose 2, o número de pessoas com o esquema completo será de quase 85%. O Ministério da Saúde
reforça a importância de completar o esquema vacinal. Até o momento, dados apontam que mais de 21
milhões de pessoas aptas a tomarem a segunda dose não voltaram ao posto de vacinação. Por isso, a Pasta
lançou a campanha Mega Vacinação para ampliar ainda mais o número de brasileiros completamente
vacinados e com a dose de reforço no braço. No sábado (20), pontos de imunização estarão abertos em todo
País para o dia “D” da força-tarefa. Fonte: ASCOM Casa Civil
Ministro diz que Brasil está com o controle da pandemia nas mãos. O ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga, disse no sábado (20) que o Brasil está com o controle da pandemia de covid-19 nas mãos. Ele
reafirmou que as doses de vacina para 2022 já estão garantidas e que o Brasil tem potencial, inclusive para
se tornar um exportador de imunizantes. Queiroga voltou a citar como exemplos o acordo da Pfizer com a
brasileira Eurofarma para produzir 100 milhões de doses da vacina contra a covid-19 e a capacidade da
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) de fabricar vacinas com ingrediente farmacêutico ativo (IFA) nacional. Fonte:
Agência Brasil

Último Foco
Agências de fomento do MCTI, CONFAP e Comissão Europeia assinam Acordo Administrativo. A
Comissão Europeia, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq/MCTI), a
FINEP/MCTI e o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP), assinaram
na sexta-feira (19) o Arranjo Administrativo que estabelece mecanismos de apoio à cooperação entre a UE e
o Brasil. O documento foi assinado na sede da Comissão Europeia em Brasília diante de autoridades da
Comissão Europeia, do Itamaraty e do MCTI. O acordo prevê a cooperação em atividades de pesquisa e
inovação, em conformidade com o Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre a Comunidade
Europeia e a República Federativa do Brasil, assinado janeiro de 2004. Os signatários pretendem trabalhar
em conjunto para intensificar ainda mais a cooperação no contexto do programa europeu, “Horizonte Europa”.
Fonte: ASCOM MCTI

Evento “Embrapa na Era da Agricultura Digital” acontece no dia 25. A Embrapa Agricultura Digital
(Campinas/SP) realiza no dia 25 de novembro, a partir das 9h, evento on-line com lançamentos e a
apresentação de iniciativas de fomento à inovação para a transformação digital no campo. A programação
também terá um webinar que vai abordar soluções geradas em parceria com o setor produtivo utilizando, por
exemplo, tecnologias como blockchain e a Plataforma AgroAPI. O evento “Embrapa na Era da Agricultura
Digital” será transmitido no canal do YouTube e contará com a presença de representantes da diretoriaSetor Comercial Norte, Quadra 1, bloco F, Ed. America Office Tower, sala 128, Asa Norte, CEP 70711-919, Brasília-DF
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executiva da Embrapa e dos ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e de Ciência, Tecnologia e
Inovações, além de autoridades do estado de São Paulo. Fonte: Embrapa
Lula: países estão atrasados na “indústria de dados”, dominada por EUA e China. O ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT) disse no sábado (20) que o Brasil e os outros países estão atrasados na “indústria
de dados” e precisam se planejar para fazer frente aos Estados Unidos e à China. O petista se refere ao
mercado de serviços digitais, como aplicativos de celular, que gera grande volume de dados dos usuários.
Essas empresas estão concentradas nos Estados Unidos e na China. “A indústria de dados será, alguns
dizem, o petróleo do século passado. Desde que o petróleo foi descoberto todas as guerras que aconteceram
no planeta tiveram o petróleo envolvido”, declarou Lula. Fonte: Poder 360
Migração da concessão precisa ser definida até 2023, defende Pereira Neto . Os contratos de concessão
da telefonia fixa acabam em 2025 e ainda faltam definições sobre reversibilidade dos bens e, se for o caso,
adaptação para o regime privado. A avaliação é do advogado Caio Mario Pereira Neto, que participou, na
sexta-feira, 19, de live promovida pelo Tele.Síntese. Segundo ele, é preciso correr para viabilizar a migração
do serviço porque é melhor para o governo, para as operadoras e para os usuários. “Se a proposta do governo
for adequada, ela não só resolve questões de investimentos futuros, permitindo a transferência de recursos
que hoje são usados para coisas passadas para aquilo que realmente importa, em termos de banda larga e
novos serviços; de segurança jurídica e permite que se desate os nós que hoje cercam a telefonia fixa”, avalia.
Para ele, o governo devia fazer um esforço para resolver essa questão em 2022 ou, no mais tardar, no início
de 2023. Mesmo que esse prazo não seja cumprido, ele ainda vê interesses das partes em absorver os ganhos
previstos, mesmo que eles sejam reduzidos com o passar do tempo. Fonte: Tele Síntese
Os planos de Algar, Brisanet e Sercomtel após o leilão 5G. As operadoras Algar Telecom, Brisanet e
Sercomtel compraram grande blocos de espectro no último leilão realizado pela Anatel, no começo do mês.
Em evento na segunda, 22, os executivos das empresa deram alguns detalhes adicionais sobre como
pretendem explorar os novo ativos. A Algar comprou ao todo 1.000 MHz na faixa de 26 GHz. Segundo Luis
Andrade Lima, diretor de operações e tecnologia da operadora mineira, a ideia foi estocar frequência para
novas tecnologias que estão para chegar. “Os 26 GHz ainda são algo inicial. Sabemos que vamos precisar de
espectro. Os 26 GHz vão ser utilizados para offload de tráfego, para a cobertura de indústrias, para a criação
de hotspots. Todas as aplicações serão ainda construídas ao longo dos próximos anos. Ainda faltam devices
(smartphones). Mas entendemos que os 26 GHz vão ser muito complementar”, afirmou. Ele enxerga
oportunidades nos segmentos de saúde, cobertura em shoppings, shows, estádios, indústrias de manufatura,
varejo, agronegócio. “É absurda a capacidade adicional que se consegue acima dos 3,5 GHz com a faixa de
26 GHz, pelo menos quatro a seis vezes mais capacidade de banda. Vamos usar a faixa toda ou dividindo em
módulos de 400, 600, 800 MHz, até 1 GHz”, acrescentou. Fonte: Tele Síntese
Norte e Nordeste Conectados ganham reforço orçamentário. O governo liberou, nesta segunda-feira, 22,
crédito extraordinário para diversos órgãos, sendo R$ 7,2 milhões para implantação de infraestrutura para os
projetos Norte de Nordeste Conectados. A lei reduz, entretanto, recursos para outros projetos de inclusão
digital e de radiodifusão. Para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, a liberação chegou a R$ 16
milhões, para projetos como a construção de Fonte de Luz Síncrotron de 4ª geração – SIRIUS, por
Organização Social (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) – no Estado de São Paulo. Fonte: Tele Síntese
Governo de SP propõe licença automática para antenas de celular. A minuta de projeto de lei que o
governo de São Paulo quer ver disseminada pelos municípios do estado defende um sistema padronizado de
autorizações para as antenas de celular, pelo qual as empresas contam com licenciamento automático a partir
de um cadastramento autodeclaratório junto ao município. É certo que o cadastro exige uma série de
documentos, como requerimento padrão, projeto executivo, autorização do proprietário do imóvel envolvido,
registros de responsabilidade técnica e, ainda, o pagamento de uma taxa. Mas, como mencionado, já permite
a implantação. Fonte: Convergência Digital
Comissão aprova proposta que autoriza poder público a cobrar por oferta de dados em tempo real A
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto
de Lei 2224/21, que permite ao poder público cobrar pelo custo de serviços específicos de dados em tempo
real fornecidos a pessoas jurídicas ou setores da economia. Para que a cobrança seja permitida, os serviços
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de dados em tempo real deverão ter caráter complementar a outros de acesso gratuito e universal, e custo de
fornecimento que exija gastos extras para o órgão provedor das informações. Fonte: Agência Câmara
Dados de 2,5 milhões de brasileiros são expostos em falha de rede Wi-Fi. Uma falha de configuração de
armazenamento em nuvem pela empresa WSpot, de Campinas-SP, comprometeu dados de
aproximadamente 2,5 milhões de pessoas, segundo revela a empresa de segurança online SafetyDetectives.
A WSpot fornece solução de gerenciamento de redes WiFi e tem clientes como Sicredi, Unimed e Pizza Hut.
Foi identificada falha na configuração no Amazon S3 Bucket, deixando vulneráveis os arquivos que utilizam
esse sistema de armazenamento da AWS. Do que conseguiu identificar, a violação de dados do WSpot
comprometeu mais de 226 mil arquivos, totalizando 10 GB de dados. Entre os registros desses arquivos está
uma série de dados confidenciais e pessoais relativos aos clientes do WSpot e seus visitantes. Entre eles,
logs de SMS e relatórios de convidados. No primeiro caso, a falha deixou vulneráveis endereços de e-mail e
conteúdo de SMS, incluindo senhas de usuário que foram divulgadas por estas mensagens, que são na
verdade tokens randômicos gerados por quem acessou o WiFi. Fonte: Convergência Digital
Portal de compras públicas terá acesso simplificado para fornecedor. O Ministério da Economia quer
ampliar as funcionalidades do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Como explica o secretário
de Gestão, Cristiano Heckert, também presidente do Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações
Públicas, o objetivo é facilitar a participação de qualquer fornecedor. “O Portal Nacional de Contratações
Públicas já é um instrumento de transparência para a sociedade, mas existem outras funcionalidades
previstas, como o Registro Cadastral Unificado, que será uma grande revolução para o mercado fornecedor”,
disse Heckert. “Com esta nova ferramenta digital, será necessário somente um cadastro para participar de
todas as licitações realizadas no Brasil, o que simplificará para todos os empresários que vendem para a
Administração Pública”, complementou. Fonte: Convergência Digital
TIM acredita em antecipação do 3,5 GHz para serviços 5G. Mesmo reconhecendo complexidades, a TIM
avalia ser possível a liberação antecipada da faixa de 3,5 GHz, o que poderia acelerar o lançamento de
serviços 5G em algumas localidades. Para tal, a experiência adquirida em processo similar realizado no 700
MHz pode ser importante. Durante o último dia do 35º Seminário Internacional ABDTIC 202 na sexta-feira, 19,
o diretor de regulamentação da TIM, Carlos Eduardo Franco, traçou tal paralelo em debate com Anatel e
Ministério das Comunicações (MCom). "A história da EAD [entidade responsável pela limpeza do 700 MHz
após o leilão do 4G] traz a perspectiva de que, no âmbito da EAF, de novo a gente consiga chegar em um
ponto ótimo, trazendo a mesma maturidade", afirmou Franco, em referência ao diálogo necessário com o setor
da radiodifusão. Fonte: TeleTime
Reunião do CGI tem questionamento sobre mudanças no papel do NIC.Br. A conselheira do Comitê
Gestor da Internet e representante da sociedade civil no CGI, Bia Barbosa, trouxe para a reunião do CGI da
sexta, 19, a preocupação sobre uma eventual iniciativa do governo de transferir para a Anatel as
responsabilidades do NIC.Br no registro de domínios da Internet para a Anatel. A preocupação da conselheira
foi provocada por uma nota do site Capital Digital, do jornalista Luiz Queiroz, do dia 11. Os representantes do
governo presentes à reunião disseram não saber de nada e disseram que buscariam mais informações. Mas
é fato que existiram movimentações, conforme apurou e confirmou este noticiário. O que aconteceu, segundo
relatos ouvidos por TELETIME, foi uma conversa informal em que participaram o conselheiro Carlos Baigorri,
da Anatel, e técnicos do Ministério da Economia. Entre outros temas, falou-se da questão de registros de
domínios e controle de endereços IP, e de como esse mercado é organizado no Brasil. O tema é importante
no cenário de Internet das Coisas e do aumento de dispositivos conectados à Internet no cenário do 5G, ainda
que com o IPv6 este não seja mais um recurso propriamente escasso. Fonte: TeleTime
Senado estuda solução para dívidas de alunos com o Fies. A edição 2021 do Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) será a segunda a ser realizada sob os efeitos da pandemia de covid-19. Mas dificuldades não
se encerram na prova de ingresso para o ensino público superior. Quem busca formação universitária no
sistema privado também sofre os efeitos da crise sanitária, que agravou a inflação e o desemprego, resultou
em elevados índices de evasão escolar e aumentou a inadimplência no pagamento do financiamento dos
estudos. Várias iniciativas do Senado têm objetivo de suspender, refinanciar ou até cancelar as dívidas dos
estudantes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), o maior programa do Ministério da Educação (MEC)
para o setor. Fonte: Agência Senado
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PEC dos Precatórios gera risco de calote para aposentados e em recurso para educação. A versão da
PEC dos Precatórios aprovada pela Câmara e que tramita atualmente no Senado pode afetar o pagamento
de dívidas da União com aposentados e professores, entre outros grupos prejudicados pela regra que institui
o calote a dívidas com sentenças judiciais. Especialistas também afirmam que pequenos credores terão
dificuldade em utilizar as alternativas para recebimento desses recursos prevista na proposta. Entre elas, estão
quitar débitos parcelados ou inscritos em dívida ativa, pagar outorga, comprar imóvel público, ação de estatal
e direito de receitas de petróleo. Fonte: Folha de S. Paulo
Conheça o funcionamento da plataforma do Enem Digital. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou, no seu canal do YouTube, vídeo com passo a passo para
acessar a plataforma de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 Digital. O tutorial do
sistema mostra detalhes desde o acesso à prova até a entrega. O vídeo explica que, ao acessar o computador
de realização do exame, o participante deve ler as instruções e aguardar a liberação do chefe de sala para
iniciar a prova. O inscrito também pode escolher o tema da tela, clicando em acessibilidade para escolher o
contraste de tela — fundo branco com fonte preta ou fundo preto com fonte branca. Fonte: ASCOM MEC
Ações da Ebserh na área de transformação digital são destaque em seminário nacional. Visando
estimular discussões sobre avanços e desafios na área de transformação digital, a Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares (Ebserh) organiza seminário durante o Fórum RNP 2021. A iniciativa, denominada
“Seminário Ebserh sobre Transformação Digital na Saúde”, acontecerá na terça-feira, 23 de novembro, e trará
painéis com profissionais referência em suas áreas para discutir temas atuais como segurança cibernética,
sistemas de gestão hospitalar, uso de dados pessoais em hospitais universitários. Os interessados podem
acessar a programação e realizar a inscrição no seguinte link. O seminário terá duração das 9h às 17h50. Os
inscritos podem participar de todos os painéis ou realizar acesso no momento de um tema específico. A
inscrição é gratuita. Fonte: ASCOM MEC
Aeroporto de Congonhas testa embarque por reconhecimento facial com tripulantes. O programa
Embarque + Seguro 100% Digital do Governo Federal, com uso de reconhecimento facial biométrico, iniciou
testes com pilotos e comissários de bordo no Aeroporto de Congonhas (SP). A tecnologia dispensa a
apresentação dos documentos de identificação dos tripulantes no momento de acesso à sala de embarque e
aeronaves. O objetivo é tornar mais eficiente, ágil e seguro o processo de embarque nos aeroportos. Como
parte do programa de transformação digital do país, o Embarque +Seguro foi idealizado pelo Ministério da
Infraestrutura (MInfra), em parceria com a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
do Ministério da Economia. Fonte: TI Inside
SPE premia iniciativa que propõe criação de Programa de inserção social conectada ao mercado de
trabalho. O secretário de Política Economia do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, entregou na manhã
da sexta-feira (19/11) certificados aos vencedores do 1º Prêmio SPE de Propostas de Políticas Econômicas –
2021. A ideia vencedora propõe a criação de um programa de inserção social conectada ao mercado de
trabalho. Segundo o secretário, a iniciativa permite que toda a sociedade brasileira possa contribuir na
formulação de políticas econômicas. “Precisamos começar a elaborar políticas públicas para os custos de
longo prazo dessa pandemia. Agradeço aos vencedores do prêmio, porque na minha opinião deram uma
contribuição decisiva para isso”, afirmou Sachsida. Fonte: ASCOM ME
Inteligência artificial vai dar agilidade à gestão de processos no Judiciário. Desenvolver algoritmos de
inteligência artificial que classifiquem de forma automatizada processos judiciais nos sistemas eletrônicos,
simplificando e reduzindo custos do Judiciário. Este é o objetivo do Projeto Classificação Processual, parceria
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e
Universidade de Fortaleza (Unifor) lançada na quinta-feira (18/11). A ação é um dos produtos do Programa
Justiça 4.0, que impulsiona a transformação digital do Poder Judiciário por meio de ferramentas e soluções
tecnológicas. Para o secretário-geral do CNJ, Valter Shuenquener, a parceria cria as condições necessárias
para a inovação, “alinhadas às demandas por eficiência, celeridade, acesso igualitário e tratamento
isonômico”. “O Pnud é um parceiro que tem propiciado esse tipo de novidade no Judiciário brasileiro. Agora,
com o apoio da Universidade de Fortaleza, o projeto possibilitará uma prestação da jurisdição mais inteligente,
menos custosa e mais simplificada”. Fonte: Portal CNJ
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Com educação financeira, robótica e novas plataformas, Paraná moderniza ensino público. A educação
pública do Paraná passou por muitas transformações durante o ano letivo de 2021. Primeiro, com as transições
das aulas remotas para as híbridas. Depois, com o retorno presencial. No meio de todas essas mudanças, o
Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed-PR), investiu na
modernização do ensino. O objetivo é ensinar mais e melhor, dando aos estudantes da rede públicas as
oportunidades que eles e elas merecem. Segundo o governador Carlos Massa Ratinho Junior, o objetivo é
manter a evolução observada nos últimos anos, mesmo com as dificuldades e desafios da pandemia. "O
Paraná deu um grande salto no Ideb em 2019 e, com o esforço coletivo de professores, pais, alunos e Estado
queremos avançar ainda mais", disse. Logo no início das aulas, a grande novidade foi a Educação Financeira,
que entrou na matriz curricular do Ensino Médio com uma aula semanal para quase 400 mil alunos. O objetivo
é ajudar os jovens a organizar as finanças e a contribuir com o planejamento do orçamento familiar. Com o
Novo Ensino Médio e a ampliação da carga horária, o componente passará a ter duas aulas por semana. Fonte:
Agência de Notícias do Paraná

Especialistas cobram mais investimento em conectividade e infraestrutura para educação. Investimento
em infraestrutura, conectividade e manutenção de protocolos de biossegurança. Essas foram algumas
medidas apontadas pelos participantes da audiência pública da subcomissão Temporária para
Acompanhamento da Educação na Pandemia, ligada à Comissão de Educação (CE) para enfrentar os
impactos da crise no setor educacional no país e garantir o retorno presencial seguro às aulas. Realizado na
segunda-feira (22), o debate foi o sexto do ciclo que busca elaborar uma agenda estratégica educacional para
os próximos anos. Os especialistas ressaltaram ainda que a pandemia aprofundou a desigualdade no acesso
à sala de aula e que é preciso pensar a reestruturação da educação pensando em ações diversificadas,
atendendo, principalmente, a rede de ensino mais prejudicada, a pública. Fonte: Agência Senado
Webinário sobre Crimes Cibernéticos começa na segunda-feira (22/11). A Escola Nacional de Formação
e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União (Enajum) realizar a partir da segunda-feira
(22/11) o webinário “Crimes Cibernéticos”. O evento ocorre até quinta (25/11), das 9h às 12h, com transmissão
ao vivo pelo canal da Escola no YouTube. O Curso tem como coordenadores científicos o juiz federal da
Justiça Militar Eduardo Martins Neiva Monteiro e a diretora de Relações Institucionais do Observatório dos
Crimes Cibernéticos, Julieta Alida Garcia Verleun. Para a exposição dos temas propostos, participam o
advogado Frank Ned Santa Cruz de Oliveira; o diretor de Proteção de Conteúdo da LTAHub Enforcement,
Edson Taro Nakajima; o promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro Pedro Borges
Mourão Sá Tavares de Oliveira; o promotor de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro Sauvei Lai; o
diretor Jurídico da Associação Bureaus de Informação, Leandro Alvarenga Miranda; e o desembargador do
Tribunal de Justiça Militar de São Paulo (TJMSP) Enio Luiz Rossetto. Fonte: Portal CNJ
InovAtiva Brasil é finalista da principal premiação do ecossistema brasileiro de startups. O programa
InovAtiva Brasil, que promove a conexão, capacitação e aceleração de startups brasileiras em larga escala,
está no Top 3 da categoria Aceleradora do Prêmio Startup Awards 2021, que aconteceu na sexta-feira (19/11),
e é considerada a principal premiação do ecossistema de startups e inovação do país. A indicação foi feita por
meio de votação popular on-line com a participação da comunidade de empreendedores de todo o Brasil. A
iniciativa é realizada anualmente pela Associação Brasileira de Startups (Abstartups) para prestigiar os
agentes mais importantes do ano no cenário de empreendedorismo digital brasileiro em 15 categorias.
Coordenado pela Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia
(Sepec/ME) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o InovAtiva Brasil
conta com a execução da Fundação Centros de Referência em Tecnologia Inovadoras (CERTI). O programa
segue em expansão e funciona como um hub de inovação com mentorias gratuitas para startups e negócios
inovadores em todos os setores – como TIC, Indústria, Serviços e Agronegócio, em todo o território nacional.
Fonte: ASCOM ME

Setor Comercial Norte, Quadra 1, bloco F, Ed. America Office Tower, sala 128, Asa Norte, CEP 70711-919, Brasília-DF
Tel./Fax: +55 (61) 3327 1289 - home-page: www.foco-legislativo.com.br - e-mail: foco@foco-legislativo.com.br

12

