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Foco no Planalto
Notas sobre a semana de 16 a 19 de novembro, em Brasília.

REFORMAS
PARALISADAS
PARTIDÁRIO DE BOLSONARO

&

FUTURO

sobre Operações com Bens e Serviços (CBS)
segue parado na Casa.

A poucos dias do final do ano, a agenda de
reformas do Governo estacionou. Entre os
fatores relacionados à paralisação das reformas,
está a mudança na pauta do Executivo, que
passou a priorizar outros temas, como a PEC dos
Precatórios – que tem exigido bastante esforço de
articulação por parte do Planalto.

Nessa perspectiva, se não forem aprovadas
neste ano, as reformas dificilmente avançarão
em 2022. Em ano eleitoral, a dinâmica do
Congresso é bastante restrita, sobretudo porque
os parlamentares passam a se dedicar mais
intensamente às campanhas em seus respectivos
estados e evitam discutir e votar matérias
polêmicas. Ademais, a disputa presidencial terá
impacto sobre a votação dessas matérias –
especialmente se o presidente do Senado, Rodrigo
Pacheco (PSD/MG), decidir se lançar na
campanha pelo Planalto.

Outro fator que tem limitado o avanço da
agenda reformista é a resistência do Senado.
Diferentemente do cenário na Câmara dos
Deputados, no Senado os projetos prioritários do
Executivo
têm
enfrentado
resistências
significativas. A Reforma do Imposto de Renda, por
exemplo, está parada na Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE) há mais de dois meses.
Mesmo na Câmara, há projetos importantes
parados, como a Reforma Administrativa. A
matéria, que tramita na Casa desde o ano
passado, foi aprovada em Comissão Especial no
último mês de setembro, mas tem enfrentado
dificuldades para ser levada à votação no Plenário.
Nessa segunda (15), o vice-presidente da Câmara,
Marcelo Ramos (PL/AM), chegou a dizer que a
chance de aprovação dessa proposta “é zero” –
além da Reforma Administrativa, o projeto que
unifica PIS/Cofins e cria a Contribuição Social

Ainda em relação à campanha presidencial, o
futuro partidário de Bolsonaro permanece
indefinido. Após anunciar sua filiação ao PL para
o próximo dia 22, Jair Bolsonaro e Valdemar Costa
Neto, presidente nacional da sigla, não
conseguiram entrar em acordo sobre questões
regionais. Enquanto Bolsonaro pretende indicar os
candidatos
majoritários
–
senadores
e
governadores –, as diretorias regionais do partido
já firmaram compromisso com outros candidatos,
alguns, aliás, adversários do Presidente da
República – como Rodrigo Garcia (PSDB), que
deverá ser candidato à sucessão de João Doria em
São Paulo. A filiação de Bolsonaro ao PL ainda não
foi descartada, mas outras siglas voltaram a ser
consideradas.

Destaque da Semana
Quarta

Ao longo
da semana

▪

O Plenário do STF julga mais um ponto da Reforma Trabalhista que é a Ação Direta
de Inconstitucionalidade 5826, que questiona o contrato de trabalho intermitente.

▪

A Câmara dos Deputados pode votar a MPV 1058/2021, que recriou o Ministério do
Trabalho e Previdência.

▪

O Senado Federal pode votar a MPV 1059/2021, que dispõe sobre as medidas
excepcionais relativas à aquisição de vacinas e de insumos
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Poder Executivo
Agenda do Presidente - Jair Bolsonaro participou, nesta terça (16), da
cerimônia de inauguração da embaixada do Brasil em Manama/Bahrein. Além
disso, participou do encontro ampliado do rei do Bahrein, Hamad bin Isa Al
Khalifa. Ele realizou ainda uma visita ao Bahrein Economic Development
Board (EDB), em Manama/Bahrein.

Presidência da
República

O presidente Jair Bolsonaro está em viagem a países do Oriente Médio e já
passou pelos Emirados Árabes Unidos. A programação também prevê uma
viagem ao Catar. O objetivo da viagem é fortalecer as relações do Brasil com
países da região do Golfo Pérsico, grandes produtores de petróleo e possuem
fundos soberanos de investimentos.

MCom
Ministério das Comunicações

ME
Ministério da Economia

BACEN
Banco Central do Brasil

Agenda do ministro - Fábio Faria se reuniu, nessa segunda (15), com o
fundador da SpaceX, Tesla e Starlink, Elon Musk, Austin, nos Estados Unidos.
Entre os temas da reunião estavam, conectividade das escolas rurais e
proteção a Amazônia, utilizando a tecnologia da SpaceX/Starlink.

Agenda do ministro - Paulo Guedes integra a comitiva de viagem do
presidente Jair Bolsonaro, nos Emirados Árabes Unidos. Na segunda (15), ele
participou do Fórum Invest in Brazil, promovido pela Apex e pela
Confederação Nacional da Indústria (CNI), com apoio da Câmara de Comércio
Árabe-Brasileira (CCAB), em Dubai/Emirados Árabes Unidos.
Agenda do presidente - Roberto Campos Neto preferiu, nesta terça (16),
palestra no IX Fórum Jurídico de Lisboa, promovido pelo Instituto de Ciências
Jurídico-Políticas e o Centro de Investigação de Direito Público da Faculdade
de Direito da Universidade de Lisboa (ICJP/CIDP), o Instituto Brasileiro de
Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) e a Fundação Getúlio Vargas
(FGV), em Lisboa/Portugal. Ademais, participou do evento “(R)evolução Pix 1 ano", por meio de vídeo gravado em 10 de novembro, com transmissão pelo
canal da instituição no YouTube.
Balança Comercial - Para o saldo da balança comercial, a projeção em 2021
subiu de US$ 70,25 bilhões para US$ 70,30 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 9,33% para 9,77%. No caso do PIB
2021, os economistas do mercado financeiro reduziram a estimativa de
crescimento de passou de passou de 4,93% para 4,88% 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.

BNDES
Banco Nacional do
Desenvolvimento

Gustavo Montezano realizou, nesta terça (16), visita à Expo Dubai, nos
Emirados Árabes Unidos.

MEC
Ministério da Educação
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Agenda do Ministro - Milton Ribeiro se reuniu, nesta terça (16), com o
deputado Cacá Leão (PP/BA), e posteriormente com o ministro Anderson
Torres (Justiça).

Poder Legislativo
Câmara dos Deputados

O Plenário da Câmara dos Deputados poderá votar, entre outros, a MPV
1058/2021, que recriou o Ministério do Trabalho e Previdência; o PL
2380/2021, que dispõe sobre o funcionamento e as operações do Fundo Geral
de Turismo (Fungetur). e o PL 2148/2015, que estabelece redução de tributos
para produtos adequados à economia verde de baixo carbono.

Senado Federal

O Plenário do Senado Federal poderá votar, entre outros, a MPV 1059/2021,
que dispõe sobre as medidas excepcionais relativas à aquisição de vacinas e
de insumos; o PL 6545/2019, Estabelece incentivos à indústria da reciclagem;
e o PL 589/2021, que dispõe sobre medidas de controle da qualidade de
medicamentos no período pós-registro.

Comissões
TECNOLOGIA

Câmara | CTASP | Terça (16) | 14h00

Serviços de Aplicativo

Audiência Pública – A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público promoveu audiência pública para debater a regularização profissional
dos trabalhadores que exercem atividades de transporte de passageiros e
entrega de mercadorias, com uso das plataformas digitais. O evento contou
com a participação, dentre outros, dos deputados Kim Kataguiri, Daniel
Almeida e Luiz Carlos Motta.
Câmara | CFFC | Terça (16) | 17h02

Proteção de Dados

Audiência Pública – A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle
promoveu audiência pública com o tema: “Execução da LGPD/LAI e garantia
do controle externo do Poder Executivo”. O evento contou com a participação,
dentre outros, do procurador da república, Leonardo Andrade Macedo;
diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD, Miriam
Wimmer; e diretor do Centro de Documentação e Informação da Câmara dos
Deputados, André Freire da Silva.
Câmara | CCTI | Quarta (17) | 11h00

5G no Brasil

Audiência Pública – A Subcomissão Especial Tecnologia 5g no Brasil
promove audiência pública com o tema “Edital 5G: perspectivas,
contrapartidas, investimentos e Leilão 5G “. O evento terá dentre seus
participantes: diretor de relações institucionais da Associação das Empresas
de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e de Tecnologias Digitais
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– Brasscom; Sergio Sgobbi; secretário de Infraestrutura Hídrica, de
Comunicações e de Mineração do TCU; Uriel de Almeida Papa; e secretária
de Telecomunicações substituta do Ministério das Comunicações; Nathalia
Lobo.
Senado | CCT | Quinta (18) | 11h00
5G no Brasil

EDUCAÇÃO

Audiência Pública – A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática promove audiência pública para debater a
“implementação das redes móveis de quinta geração (5G) no país, os
benefícios para os usuários, os desafios e oportunidades da indústria 4.0,
além de aprofundar questões relativas à segurança cibernética das redes que
serão implementadas”, no intuito de subsidiar a avaliação da Política Pública
de implementação das redes móveis de quinta geração (5G). Entre os
convidados estão o diretor do Conselho da Autoridade Nacional de Proteção
de Dados - ANPD, Arthur Pereira Sabbat, e representantes da ABDI, CNI,
Huawei, Ericsson e Nokia.

Câmara | CREDN | Terça (16) | 09h30

Defesa e Livro Branco de
Defesa

Audiência Pública – A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional promove audiência pública sobre implementação da Política
Nacional de Defesa e Livro Branco de Defesa. Dentre os convidados do
evento, tem-se: ex-ministro de Estado da Defesa Nelson Jobim; ex-ministrochefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República,
General R1 Sérgio Etchegoye; e Presidente da Associação Brasileira de
Estudos de Defesa – ABED; Eduardo Munhoz Svartman.
Senado | CECTCOVID | Terça (16) | 10h00

Educação na pandemia

Audiência Pública – A Subcomissão Temporária para Acompanhamento da
Educação na Pandemia promoveu audiência pública com o tema “Efeitos da
pandemia para alunos da zona rural, afrodescendentes e indígenas”, a fim de
avaliar 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, com
vistas a recuperar as perdas acontecidas durante a pandemia e avançar na
garantia do direito à educação no Brasil. Dentre com convidados, tem-se:
coordenadora do Fórum Nacional de Educação do Campo – Fonec, Clarice
Santos; e diretor executivo da organização não-governamental Educação e
Cidadania de Afrodescendentes e Carentes – Educafro, Frei David Santos.

Senado | CSF | Quarta (17) | 10h00
Inep

ECONOMIA

Audiência Pública – A Comissão Senado do Futuro promove audiência
pública com o tema “esclarecimentos sobre as recentes exonerações
ocorridas no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – Inep”. O evento contará com a participação do presidente do Inep,
Danilo Dupas Ribeiro.

Câmara | Comissão Especial PEC nº 122/2015 | Quarta (17) | 14h00
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Encargo sem Previsão de
Orçamento

Audiência Pública – A Comissão Especial Destinada a Proferir Parecer à
PEC nº 122/2015 promove audiência pública com o tema” Veda encargo sem
previsão no orçamento”. O evento terá a presença de, dentre outros, diretora
de fiscalização do Planejamento e do Orçamento Governamental do TCU,
Lucieni Pereira da Silva; e secretário especial adjunto da Secretaria Especial
do Tesouro e Orçamento, Júlio Alexandre Menezes da Silva.

Política
Controle sobre Estados travou filiação ao PL, diz Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem
em Dubai, onde representa o Brasil em uma Exposição Internacional, que colocou um limite “de duas a três
semanas” para concluir as negociações sobre a sua filiação ao PL. Na conversa com jornalistas, Bolsonaro
deixou claro que a conversa chegou a um impasse em torno da definição de palanques e alianças regionais.
“Alguns Estados para mim são vitais, como é o caso de São Paulo. Eu preciso de um candidato em São Paulo
e eles têm um candidato que vai apoiar o atual governador”, afirmou, em uma referência ao vice-governador
Rodrigo Garcia, tucano, que deve ter apoio do PL e estar no palanque do atual governador João Doria, caso
o paulista vença as prévias para a definição da pré-candidatura do PSDB à Presidência. O presidente disse
que conversou ontem com o ministro Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, para tentá-lo convencer a se lançar
candidato em São Paulo. Freitas não tem filiação partidária. Fonte: Valor Econômico
Aliados de Eduardo Leite propõem adiar prévias e agravam crise no PSDB. Representantes da campanha
do governador Eduardo Leite (RS) propuseram o adiamento das prévias presidenciais do PSDB, gerando dura
reação dos dois outros candidatos no processo, o governador João Doria (SP) e o ex-prefeito de Manaus
Arthur Virgílio. A votação está marcada para o próximo domingo (21). Na noite desta segunda (15), os
coordenadores de Leite Jutahy Magalhães Junior (BA) e João Almeida (BA) fizeram a proposta ao time de
Doria, em uma reunião virtual com a presença do presidente tucano, Bruno Araújo. Fonte: Folha de S.Paulo
Comissões sugerem R$ 29,3 bilhões em emendas ao Orçamento; prazo termina na terça-feira. As
comissões permanentes do Senado e do Congresso Nacional apresentaram R$ 29,3 bilhões em emendas ao
Orçamento de 2022. O prazo para que senadores, deputados, comissões e bancadas estaduais indiquem
sugestões de despesas ao projeto de lei que fixa as receitas e despesas da União para o próximo ano (PLN
19/2021) termina na terça-feira (16). As indicações serão então analisadas pela Comissão Mista de Orçamento
(CMO). As 14 comissões temáticas em funcionamento no Senado apresentaram um total de R$ 24,7 bilhões
em emendas. A Comissão de Direitos Humanos (CDH) foi a que sugeriu o maior volume de recursos: R$ 8,6
bilhões. Desse montante, o colegiado recomenda que R$ 5 bilhões sejam aplicados em políticas de
enfrentamento à violência contra as mulheres. O relator das emendas foi o presidente do colegiado, senador
Humberto Costa (PT-PE). Fonte: Agência Senado
João Roma pede exoneração do cargo para cuidar de emendas. Como aconteceu na semana passada
com o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, o ministro da Cidadania, João Roma, teve a
exoneração do cargo publicada na terça-feira (16). O decreto tem assinatura do vice-presidente Hamilton
Mourão, presidente em exercício durante a viagem do presidente Jair Bolsonaro a países árabes. O decreto
foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União. Roma é deputado federal pelo Republicanos da
Bahia. Assim como Onyx, o ministro deixa temporariamente o cargo para reassumir seu posto na Câmara
para tratar das emendas parlamentares, a que tem direito dentro do Orçamento, enquanto deputado. Fonte:
Congresso em Foco

Sem votos, governo aposta em Pacheco para aprovar PEC. O governo federal reconhece que não tem
votos no momento para aprovar a proposta de emenda constitucional (PEC) dos Precatórios em dois turnos
no Senado. A planilha de votos da base governista contabiliza, neste momento, apenas 48 adesões seguras
à proposta que abre espaço de mais de R$ 90 bilhões no orçamento, e viabiliza recursos para o pagamento
do benefício de R$ 400 do Auxílio Brasil. É um voto a menos do que o quórum mínimo de três quintos no
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plenário da Casa para a mudança constitucional. Ainda assim o clima no Palácio do Planalto é de otimismo.
Primeiro porque, apesar de divergências recentes, o Palácio do Planalto aposta na atuação do presidente da
Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), como aliado na articulação a favor da matéria. Fonte: Valor Econômico
Presidente Bolsonaro diz que pretende dar aumento para todos os servidores, sem exceção, via PEC
dos Precatórios. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) confirmou na terça-feira (16) que pretende usar
uma parte da folga fiscal gerada pela eventual aprovação da PEC dos Precatórios na concessão de aumento
salarial para servidores federais. Ele deu as declarações após participar de um evento empresarial em
Manama, capital do Bahrein, aonde chegou após três dias de visita a Dubai. "A inflação chegou a dois dígitos.
Conversei com o [ministro da Economia] Paulo Guedes, e em passando a PEC dos Precatórios, tem que ter
um pequeno espaço para dar algum reajuste. Não é o que eles [servidores] merecem, mas é o que nós
podemos dar", afirmou. Relator da PEC (proposta de emenda à Constituição) dos precatórios, o líder do
governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), disse que é possível conceder reajustes ao
funcionalismo no próximo ano, mas que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) precisará decidir quais
medidas serão prioritárias e quais ficarão fora do Orçamento de 2022. Fonte: Folha de S. Paulo
CCJ pauta PEC que pode dar a Bolsonaro mais indicações ao Supremo Tribunal Federal. A Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados tem, na pauta da terça-feira (16), a discussão
sobre a admissibilidade de duas Propostas de Emenda à Constituição (PEC) que podem alterar a maneira
como são escolhidos e como se aposentam os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), a cúpula do
Judiciário no país. O texto dá uma nova redação à chamada “PEC da Bengala”, e busca diminuir a data limite
de aposentadoria compulsória de servidores públicos em geral, de 75 para 70 anos. A proposta, se aprovada
hoje, daria direito ao presidente Jair Bolsonaro a indicar imediatamente mais dois ministros à suprema corte,
chegando a quatro em seu primeiro mandato- já que Rosa Weber e Ricardo Lewandowski passariam a ter de
aposentar compulsoriamente, já que já ultrapassaram a marca dos 70 anos. Em uma eventual reeleição de
Bolsonaro, isso indicaria a aposentadoria de Gilmar Mendes (hoje com 65), Luiz Fux (68) e Cármen Lúcia.
Fonte: Congresso em Foco

Economia
Brasil cresce acima da média mundial em 2021, afirma Guedes. O ministro Paulo Guedes afirmou na
segunda-feira (15) que a economia brasileira está crescendo “acima da média mundial”. Guedes acompanha
Jair Bolsonaro (sem partido) no evento Invest in Brasil Forum em Dubai. De acordo com o ministro, o Brasil
está crescendo 5,5% em 2021. A afirmação de Guedes contraria, porém, a estimativa da OCDE (Organização
para Cooperação e o Desenvolvimento Econômico), que prevê crescimento de 5,2% para o país em 2021.
Fonte: Poder 360

Reforma Tributária
Relator quer incluir reajuste automático da tabela do IR quando inflação atingir 10%. Depois de criticar
duramente o atual texto de reforma do IR (Imposto de Renda), o relator do projeto, senador Angelo Coronel
(PSD-BA), afirmou que irá apresentar uma proposta alternativa de tributação para pessoas físicas. O projeto
criará uma espécie de gatilho inflacionário, corrigindo automaticamente as faixas da tabela quando a inflação
chegar aos 10%. "Quando a inflação atingir 10%, dispara-se um gatilho que reajusta automaticamente todas
as faixas do Imposto de Renda. Eu acho justo. Sei que talvez a Economia vá questionar que é absurdo. Mas,
se o governo também arrecada frutos da inflação, por que não colocar a inflação nas tabelas?", disse o
senador. Fonte: Folha de S. Paulo

Judiciário
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Confira a pauta da semana do STF. O Plenário do Supremo Tribunal Federal se reunirá na quarta (17), a
partir das 14h. Dentre os itens da pauta está o julgamento de mais um ponto da Reforma Trabalhista que é a
Ação Direta de Inconstitucionalidade 5826, que questiona o contrato de trabalho intermitente. No mesmo dia,
será julgado o Recurso Extraordinário 723686 que discute a constitucionalidade da lei do Município MaríliaSP que exige a substituição de sacos e sacolas plásticas por sacos e sacolas biodegradáveis. Fonte: STF
Patrões podem exigir comprovante de vacina, decide STF. Portaria do Ministério do Trabalho e
Previdência, que proíbe empregadores de demitir funcionários que não estejam vacinados foi suspensa, na
sexta-feira (12), pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso. A iniciativa do
ministro Onyx Lorenzoni não tinha como prosperar, pois, ia de encontro com a lógica, a ciência e o direito
coletivo. A Portaria MTP 620 que suspendera dispositivos relacionados ao combate à pandemia de covid-19
foi publicada em edição extra do DOU (Diário Oficial da União), de 1º de novembro. O texto da norma em
questão considerava “discriminatória” a exigência da comprovação de imunização por parte dos empregadores
ou “passaporte da vacina” como é chamado popularmente, em contratações, demissões ou processos
seletivos no mercado de trabalho. Fonte: DIAP

Covid-19
Ministro da Saúde anuncia dose de reforço e diminui intervalo de 6 para 5 meses para todos os adultos.
O Ministério da Saúde anunciou na terça-feira (16) a redução do intervalo da dose de reforço da vacina contra
Covid-19. O intervalo passou de seis para cinco meses após o esquema vacinal completo (dose única ou duas
doses). Além disso, a partir de agora, a dose adicional está liberada para qualquer pessoa com mais de 18
anos. "Graças às informações que temos dos estudos científicos, nós decidimos ampliar a dose de reforço
para todos acima de 18 anos que tenham tomado a segunda dose há mais de cinco meses", disse Marcelo
Queiroga. Até então, a dose de reforço estava aprovada para os maiores de 60 anos, pessoas
imunossuprimidas e profissionais de saúde. Queiroga explicou que o ministério não divulgará um calendário
por faixa etária para a tomar a dose adicional. Fonte: G1 Notícias
Pfizer anuncia acordo de fabricação de genéricos de comprimido para Covid-19 para 95 países. A
farmacêutica americana Pfizer anunciou, na terça-feira (16), um acordo de licença voluntária que vai permitir
a fabricação e fornecimento de genéricos de seu comprimido para a Covid-19. Com o trato, fabricantes de
genéricos que ao redor do mundo que obtenham uma sublicença poderão manufaturar o remédio e fornecêlo a 95 países. O Brasil, entretanto, não está incluído nessa lista: o país terá que comprar o medicamento
diretamente da Pfizer, provavelmente a preços mais altos do que os das versões genéricas. Fonte: G1 Notícias

Último Foco
Webinar exclusivo para esclarecimento de dúvidas dos usuários do Compras.gov.br Contratos. A
equipe técnica do sistema Compras.gov.br Contratos da Secretaria Especial de Desburocratização e do
Governo Digital do Ministério da Economia (SEDGG/ME), promoverá, no próximo dia 24 de novembro, às
10h30, um webinar em que serão abordadas as dúvidas que muitas vezes prejudicam o dia a dia dos usuários
do sistema. As questões serão explanadas com objetividade, evitando respostas repetidas a perguntas
similares, por isto, pedimos aos usuários que encaminhem previamente seus questionamentos pelo formulário.
Fonte: ASCOM Portal de Compras

Brasil precisa de indústria forte e dinâmica para novo ciclo de crescimento, diz presidente da CNI.
Apostar no crescimento e no fortalecimento da indústria para o Brasil voltar a ter uma economia próspera é o
caminho que o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade, apontou
para multiplicar emprego e renda. “A indústria sempre foi o setor que mais contribuiu para que o país saísse
de crises econômicas. A história mostra que, quando a indústria vai bem, a economia passa por um círculo
virtuoso e prospera. O Brasil precisa de uma indústria forte e dinâmica para fazer a transição entre a retomada
da atividade pós-pandemia e um novo e duradouro ciclo de crescimento”, afirmou Andrade, neste domingo
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(15), durante o Invest in Brazil Fórum, evento em Dubai organizado pela Apex-Brasil para apresentar o país e
mostrar as potencialidades de negócios para investidores estrangeiros. Fonte: Portal da Indústria
Winity: oportunidade é fazer que 100% da infraestrutura seja compartilhada. Vencedora da faixa nacional
de 700 MHz no leilão do 5G, a Winity (empresa da gestora de investimentos Pátria) deve ser a primeira
operadora de atacado a se constituir de forma clara no mercado móvel do País, e acredita estar inaugurando
o modelo de negócio no momento ideal para a indústria. Em entrevista ao TELETIME, o CEO da empresa,
Sergio Bekeierman, destacou a diversidade de modelos de compartilhamentos possíveis após o leilão, as
oportunidades no 4G e no 5G e a expectativa de contar com clientes tanto entre provedores regionais quanto
entre as operadoras consolidadas. A Winity ofertou R$ 1,427 bilhão pela faixa nacional de 700 MHz, dos quais
R$ 1,19 bilhão serão pagos em dinheiro e o restante, em obrigações que incluem a cobertura de quase 36 mil
km de rodovias federais. A operadora pretende construir 5 mil torres até 2029, com investimentos estimados
em R$ 2 bilhões ao longo do processo. Fonte: TeleTime
Cisco ajuda a criar rede 5G que cabe em uma maleta. Uma rede de telecomunicações móvel de quinta
geração (5G) pode caber em uma caixa do tamanho de uma maleta, e ser instalada em fazendas ou galpões
industriais. E para levar a internet mais rápida e mais potente a escolas e postos de saúde em áreas rurais,
uma estação rádio base poderia alcançar até 50 quilômetros. Estes dois equipamentos estão sendo
desenvolvidos pelo programa batizado de Iniciativa 5G.BR Conecta Brasil. Fazem parte dele a Cisco, o
Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel), instituição de ensino e pesquisa privada, e a Rede Nacional
de Ensino e Pesquisa (RNP), organização social vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações
(MCTI). Fonte: Valor Econômico
Seminário ABDTIC discute pautas de tributação, telecom, segurança, Internet e mídia. Acontece nos
dias 17, 18 e 19 de novembro, na próxima semana, o encontro digital gratuito da ABDTIC, Associação
Brasileira de Direito das Tecnologias de Informação e das Comunicações. O evento é organizado em parceria
com a TELETIME, e é o mais tradicional encontro de debate de temas jurídicos e regulatórios do setor. Este
ano o evento ainda acontece no modelo virtual e é aberto a qualquer participante mediante credenciamento
pelo site. Fonte: TeleTime
Aroldo Cedraz, do TCU, Cristiano Heckert, da Economia, Merched Oliveira, do Datasus e André
Sucupira, do Serpro estão no 5X5 TEC Summit. O 5x5 TEC Summit terá a sua segunda edição de 06 a 10
de dezembro. O evento, organizado pelo Convergência Digital, Mobile Time, Telesíntese, Teletime e TI Inside,
vai tratar do uso de TIC nas verticais Governo, Energia, Saúde, Finanças e Entretenimento. O primeiro dia
será dedicado a temas sobre Governo e os painéis prometem muito debate sobre compras públicas,
transformação digital da administração, uso e proteção de dados, além do uso de novas tecnologias na oferta
dos serviços digitais. A primeira exposição do dia 6 de dezembro será do secretário de Gestão do Ministério
da Economia, Cristiano Heckert. O modelo de compras públicas passa por mudanças e uma das mais
relevantes é como o governo vai incorporar o modelo de pagar por uso, disseminado nas empresas privadas.
Heckert vai falar das mudanças realizadas ao longo de 2021 nas compras governamentais e o que virá em
2022. Fonte: Convergência Digital
Pix completa um ano e toma medidas contra fraude ou erro operacional. Ao completar um ano, o Pix,
sistema de pagamento instantâneo do Banco Central (BC), e adotado pelo brasileiro, ganha nova
funcionalidade. Entra em vigor na terça-feira, 16/11, o Mecanismo Especial de Devolução, que agilizará o
ressarcimento ao usuário vítima de fraude ou de falha operacional das instituições financeiras. O mecanismo
está regulamentado por uma resolução editada pelo BC em junho. Desde então, as instituições financeiras
estavam se adaptando aos procedimentos. Até agora, em uma eventual fraude ou falha operacional, as
instituições envolvidas precisavam estabelecer procedimentos operacionais bilaterais para devolver o
dinheiro. Segundo o BC, isso dificultava o processo e aumentava o tempo necessário para que o caso fosse
analisado e finalizado. Com o Mecanismo Especial de Devolução, as regras e os procedimentos serão
padronizados. Fonte: ABRANET
Órgãos públicos são convocados a aderir ao Marco Legal das Startups. A Escola Nacional de
Administração Pública abriu uma chamada especial para estimular órgãos da administração federal a
utilizarem o marco legal das startups (LC 182/21) e contratarem empresas de inovação para trabalharem na
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solução de problemas. Serão selecionados seis projetos que contarão com o apoio da Enap na adequação do
problema e na preparação do edital. A inscrição deve ser feita no site gov.br/desafios, até 5 de dezembro.
Podem se inscrever órgãos federais dos Três Poderes, desde que a solução inovadora de base tecnológica
não demande investimento em Pesquisa e Desenvolvimento. Entre janeiro a maio de 2022, serão realizadas
as competições de inovação aberta para startups e empresas de negócios inovadoras que trabalharão na
busca de solução para esses desafios. Fonte: ABRANET
Digitalização exige adequação de 225 órgãos públicos à LGPD. O governo federal admite que as questões
de segurança e privacidade são mais recentes que o processo de digitalização dos serviços públicos. Mas
segundo a secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, o tema já se tornou prioritário na estratégia
de transformação digital da administração. A partir de diagnóstico voltado aos 225 órgãos federais, um
conjunto de guias aponta o passo a passo para cada gestor na adequação à Lei Geral de Proteção de Dados.
“Dentro da estratégia de transformação digital, um dos pilares é ser confiável. Nesse eixo temos a
implementação da LGPD nos 225 órgãos de governo, com todos tendo seus DPOs, garantindo segurança das
plataformas. Só faço transformação digital se tiver a preocupação de proteger dados pessoais e sensíveis”,
afirmou o diretor do departamento de Governança de Dados e Informações da SGD, Leonardo Ferreira. Fonte:
Convergência Digital

Fábio Faria anuncia parceria com Elon Musk para levar internet para Amazônia. Na madrugada desta
terça-feira, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, anunciou em sua conta do Twitter que busca parceria
com o bilionário sul-africano Elon Musk. De acordo com o ministro, o intuito é conectar escolas rurais e
'"proteger" a Amazônia. O ministro está de passagem pelos Estados Unidos, onde se encontrou com o
representante da SpaceX. Fonte: O Globo
TransformaGov chega a 100 órgãos e entidades, gerando economia de R$ 820 milhões. O Programa de
Gestão Estratégica e Transformação do Estado (TransformaGov) já está presente em 100 órgãos e entidades
federais. A Universidade Federal de Itajubá (Unifei) foi o centésimo órgão a aderir, na quarta-feira (10/11), à
iniciativa do Ministério da Economia (ME) em parceria com a Secretaria Especial de Modernização do Estado
(Seme) da Presidência da República. A marca foi atingida 18 meses após a sua institucionalização, que se
deu por meio da publicação do Decreto n° 10.382/2020, de maio de 2020. As ações da Secretaria de Gestão
da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital (SEDGG), impulsionadas pelo
TransformaGov, já geraram uma economia de mais de R$ 820 milhões aos cofres públicos somente em 2021.
“O TransformaGov busca tornar a gestão administrativa dos órgãos federais mais rápida, moderna, barata e
eficiente, de forma a liberar recursos para outras áreas, sobretudo para a área finalística, que entrega valor
diretamente ao cidadão”, afirma o secretário de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão
e Governo Digital do ME, Cristiano Heckert. Fonte: ASCOM ME
Site do governo para reclamações de consumidores tem pico na pandemia. A plataforma de reclamações
de consumidores do governo federal, o consumidor.gov, teve até outubro um total de 4,7 milhões de queixas
contra empresas ou serviços. Lançada em 2014, a iniciativa registrou seu maior crescimento durante a
pandemia, de 2020 a 2021. Até 2019, havia 607 empresas cadastradas sobre as quais era possível fazer uma
reclamação formal. Em 2020, o número passou para 965 e, até outubro de 2021, chegou a 1.130. Já as
reclamações, cujo recorde de 780 mil registros tinha sido em 2019, passaram para 1,2 milhão tanto em 2020
quanto em 2021 até outubro. Ou seja: quase metade de todas as reclamações ao longo dos 7 anos de
existência da plataforma foram feitas durante a pandemia. Fonte: Poder 360
Representantes de 20 países debatem defesa e segurança do ciberespaço. O Grupo de Trabalho (GT)
Defesa Cibernética e Ciberespaço reuniu representantes de 20 países para discutir “Os efeitos do uso
inadequado das redes sociais e as implicações para a segurança nacional dos Estados”. O encontro ocorreu
dias 4 e 5 deste mês, por videoconferência, sendo a Colômbia o país anfitrião. O GT faz parte da Conferência
de Ministros de Defesa das Américas (CMDA), fórum internacional criado para troca de experiências em temas
relacionados à Defesa e à Segurança. O Brasil ocupa a atual presidência da CMDA. A cada dois anos, o cargo
é alternado entre as 34 nações que compõem o fórum. Fonte: ASCOM MD
Governo de SP quer padronizar legislação de antenas nos municípios diante do 5G. O governo de São
Paulo enviou na terça-feira (16) um projeto de lei para a Assembleia Legislativa a fim de padronizar a situação
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das antenas nos municípios, uma exigência para a chegada do 5G. Em evento com orquestra no Palácio
Bandeirantes, o governo de João Doria (PSDB) reuniu prefeitos e empresas para falar da importância de
padronizar as legislações, que são de competência municipal. "Perdemos tempo com discussões estéreis e
inadequadas. Estamos dois anos atrasados [com o 5G]", afirmou Doria, referindo-se ao governo de Jair
Bolsonaro (sem partido). O governo também anunciou uma linha de crédito de R$ 3 milhões de apoio aos
primeiros 200 municípios que regularizarem suas legislações, o que daria R$ 15 mil por cidade. Fonte: Folha de
S. Paulo

Furnas vai destinar R$ 3 milhões para projetos de inovação. O edital Desafio Furnas Conecta – Startups,
lançado pela subsidiária da Eletrobras, vai receber inscrições até o dia 23 de dezembro para projetos de
inovação, com foco em startups (empresas emergentes) e empresas de base tecnológica. No total, o edital
vai destinar R$ 3 milhões aos projetos selecionados. A iniciativa pretende identificar propostas inovadoras em
três temáticas: Confiabilidade energética, Hidrogênio verde e Preço de energia. A realização tem parceria com
o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Rio de Janeiro (Senai/RJ) e apoio da plataforma de inovação
do setor elétrico Energy Future. Segundo a gerente de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) de
Furnas, Luciana Iulianelli, quanto mais projetos inscritos, melhor. “Todas as startups podem participar. É
desejável que elas participem até para a gente ter um número grande de propostas de projetos inovadores,
para que a gente possa escolher aquelas que melhor vão atender ao que Furnas deseja desenvolver”. As
inscrições devem ser feitas no site da Energy Future Fonte: Agência Brasil
Parceria entre BNDES e EMBRAPII vai gerar até R$ 510 milhões em investimentos para inovação. O
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Empresa Brasileira de Pesquisa e
Inovação Industrial (EMBRAPII) assinam acordo que destina R$ 170 milhões a projetos de Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação (PD&I) de empresas nacionais. Serão contempladas soluções inovadoras na
área de transformação digital, defesa, novos materiais, bem como quatro temas relacionados à
sustentabilidade social e ambiental: bioeconomia florestal biocombustíveis, economia circular e tecnologias
estratégicas para o Sistema Único de Saúde. O anúncio da iniciativa foi feito durante a COP26 na sexta-feira
(12/11). Estima-se que a iniciativa promova até R$ 510 milhões em investimentos totais em inovação à medida
que o modelo operacional da EMBRAPII alavanque recursos privados ao exigir o cofinanciamento do setor
empresarial e participação econômica de instituições de ciência e tecnologia (ICTs) nos projetos apoiados pela
instituição. Fonte: BNDES
Fórum de Governança na Internet das Nações Unidas (IGF, 2021). De 6 a 10 de dezembro de 2021, a
Polônia sediará o Fórum de Governança da Internet da ONU (IGF 2021). A Polônia receberá pela primeira vez
o Fórum de Governança da Internet das Nações Unidas - IGF 2021. Este evento digital e internacional mais
importante do ano terá início já no dia 6 de dezembro em Katowice. O título do Fórum de Governança da
Internet da ONU deste ano é Internet United, o que significa uma Internet acessível, unida e amigável para
todos. Durante os cinco dias da edição deste ano do Fórum haverá 300 eventos, atividades e iniciativas
diferentes, como palestras, debates e workshops dedicados ao mundo digital - da legislação às tecnologias
disponíveis atualmente até as tecnologias do futuro, como as tecnologias quânticas. Os convidados do IGF
vão discutir também questões mais gerais e horizontais, como as relacionadas ao acesso à Internet, porque
no momento metade do mundo ainda não tem esse acesso. Este tópico é particularmente importante do ponto
de vista da ONU - acrescentou. As inscrições podem ser feitas por aqui e mais informações podem ser
acessadas no site oficial. Fonte: IGF
Evento: Marco Legal da Inteligência Artificial. No dia 24/11, das 9h às 12h30, Migalhas realiza o seminário
online "Marco Legal da Inteligência Artificial". O evento discutirá no primeiro painel os Impactos do marco legal
da IA nos negócios, com a presença de Fabiana Siviero, diretora jurídica da 99 App e Rodrigo Rebouças,
doutor e mestre em Direito Civil pela PUC/SP. Dentre os painelistas convidados estão o deputado Eduardo
Bismarck (PDT/CE), Alexandre Pacheco da Silva, coordenador do Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação
da FGV-CEPI, Fabio Rivelli, sócio do escritório Lee, Brock, Camargo Advogados (LBCA) e a deputada Luisa
Canziani. As inscrições e outras informações podem ser acessadas aqui. Fonte: Migalhas
Webinar: Segurança Cibernética e a Cooperação Internacional do Brasil. No dia 22/11 (segunda-feira),
às 09h, ocorrerá o webinar Segurança Cibernética e a Cooperação Internacional do Brasil, promovido pelo
IPEA. A abertura será feita por Ivan Oliveira, diretor de Estudos e Relações Econômicas e Políticas
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Internacionais (Dinte/Ipea) e Joanisval Brito Gonçalves, secretário adjunto de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República (SAE/PR). Estão convidados ainda para a palestra embaixador, cônsul-geral do
Brasil em Mumbai, presidente do Grupo de Peritos Governamentais das Nações Unidas Sobre o
Comportamento Responsável dos Estados no Espaço Cibernético, Guilherme de Aguiar Patriota, Luca Beli,
professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV) no Rio de Janeiro e coordenador do Centro
de Tecnologia e Sociedade da FGV e o Projeto CyberBRICS e Ana Carolina da Hora, cientista de Dados e
membro do Conselho Consultivo de Segurança da TikTok. Mais informações podem ser obtidas aqui. Fonte:
IPEA

TSE realiza audiências públicas sobre resoluções das Eleições 2022 e Missões de Observação
Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realizará audiências públicas para receber sugestões para o
aperfeiçoamento das minutas das resoluções que serão aplicadas às Eleições 2022, bem como da proposta
de regulamentação para as Missões de Observação Eleitoral. As audiências estão marcadas para os dias 22
e 23 de novembro e, como medida de segurança sanitária, acontecerão virtualmente. Todos os eventos serão
transmitidos ao vivo pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube. As minutas das instruções ficarão disponíveis
para consulta prévia a partir de 8 de novembro, no Portal do TSE, cumprindo o prazo de 15 dias de
antecedência determinado pela Resolução TSE nº 23.472/2016, que regulamenta o processo de elaboração
de resoluções do Tribunal e a realização de audiências públicas. A elaboração e a relatoria dessas instruções
foram designadas ao ministro Edson Fachin, vice-presidente do Tribunal. Poderão participar das audiências
representantes de partidos políticos e de instituições públicas e privadas, advogadas e advogados e demais
pessoas interessadas. Fonte: Portal TSE
XV Seminário de Telecomunicações: o papel da conectividade no desenvolvimento de novas
tecnologias. A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul - FIERGS, por meio do Conselho
de Infraestrutura - COINFRA e em parceria com o IEL/RS, promoverá o XV Seminário de Telecomunicações
"O Papel da Conectividade no Desenvolvimento de Novas Tecnologias -Infraestrutura, Segurança e
Produtividade ". O tema da edição de 2021 tem como enfoque principal as transformações necessárias para
a implementação das tecnologias para a indústria 4.0, segurança cibernética e LGPD,e o 5G, promovendo o
debate sobre a importância da infraestrutura de telecomunicações para gerar conectividade e interatividade
na produção industrial de bens. O evento será realizado no dia 23 de novembro de 2021, das 13h30 às 17h,
com transmissão pelo canal da FIERGS no YouTube. Fonte: COINFRA
FNDE já repassou R$ 9,8 bilhões do Salário-Educação este ano. Desde o início do ano, o Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação (FNDE) já transferiu R$ 9,8 bilhões do Salário-Educação a estados,
municípios e Distrito Federal, referentes a 2021. A última parcela, repassada em outubro, foi de R$ 1,1 bilhão
e beneficiou entes federativos de todo o país. Do total transferido no ano, R$ 5,3 bilhões foram para as redes
municipais de educação e outros R$ 4,5 bilhões, para as redes estaduais e distrital. O montante repassado a
cada ente federativo pode ser conferido no portal do FNDE, no Sistema de Consultas à Liberação de recursos.
Fonte: ASCOM MEC

MEC possibilita alta tecnologia de conectividade por meio da Piec. O Governo Federal beneficiará, por
meio do Ministério da Educação (MEC), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e Ministério
das Comunicações (MCom), cerca de 266 mil estudantes de 473 escolas públicas das cidades de Caicó (RN),
Campina Grande (PB), Caruaru (PE), Juazeiro (BA), Mossoró (RN) e Petrolina (PE) com internet banda larga
de altíssima velocidade e infraestrutura interna WI-FI. A ação será viabilizada por meio da Política de Inovação
Educação Conectada (Piec), que visa apoiar a universalização do acesso à internet de alta velocidade e
fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na educação básica. "A tecnologia se tornou,
definitivamente, uma aliada do professor e das aprendizagens. Neste momento de retorno às aulas e do
reengajamento dos estudantes, a conectividade e os recursos educacionais digitais permitirão a ampliação do
tempo e de espaços educativos. Apenas para exemplificar, o estudante agora poderia rever aulas com o auxílio
da tecnologia a qualquer tempo ou o professor pode utilizar ferramentas para uma visita a um museu na
Europa na sua classe de história", explicou o secretário adjunto de educação básica do MEC, Helber Vieira.
Fonte: ASCOM MEC

MEC lança dois programas que integram conhecimentos atualizados e validados empiricamente para
a alfabetização. Na data em que se comemora o Dia Nacional da Alfabetização, o Ministério da Educação
(MEC) lança, por meio da Secretaria de Alfabetização (Sealf), do Centro de Investigação e Intervenção na
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Leitura (Ciil) e do Instituto Politécnico do Porto, dois programas práticos de intervenção para os estudantes do
último ano da pré-escola e do primeiro ano do ensino fundamental. Os programas apresentam conhecimentos
atualizados e validados empiricamente, com sólida eficácia no ensino da leitura, e disponibilizam, ao todo, 38
atividades. Para cada uma das atividades, foi preparada uma ficha contendo os objetivos, os materiais, a
duração, a descrição da atividade e os materiais de apoio necessários para o desenvolvimento da atividade.
Fonte: ASCOM MEC
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