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Foco no Planalto 
Notas sobre a semana de 6 a 10 de dezembro, em Brasília. 

 
 

 

ORÇAMENTO NO ALVO. 
 
A semana começa com apreensão quanto à 
PEC dos Precatórios. A aprovação do projeto 
pela Câmara e pelo Senado foi considerada uma 
importante vitória do governo, contudo, a 
modificação do texto pelos senadores abriu espaço 
para rediscussão da matéria pelos deputados. 
Assim, os presidentes das duas Casas, Arthur Lira 
(PP/AL) e Rodrigo Pacheco (PSD/MG), devem 
decidir sobre a possibilidade de promulgação 
imediata dos dispositivos de consenso, evitando 
prejuízos na liberação de espaço fiscal para 
programas como o Auxílio Brasil ou a prorrogação 
da desoneração da folha de pagamentos – que 
ainda precisa de aprovação do Senado. 
 
Já a Comissão Mista de Orçamento (CMO) vota 
o parecer do deputado Hugo Leal (PSD/RJ) ao 
Orçamento Federal para 2022. O parecer do 
relator é mais restrito, pois ainda não pode levar 

em conta os efeitos da PEC dos Precatórios. Além 
disso, mantém separado um valor de R$ 16,2 
bilhões para as emendas de relator, alvo das 
críticas do chamado orçamento secreto, porém, 
conforme definição do STF, a grande mudança é 
que haverá maior transparência com relação a tais 
emendas por meio da divulgação do parlamentar 
que fez a indicação ao relator. A intenção dos 
congressistas é aprovar a peça orçamentária até o 
dia 17 de dezembro. 
 
Ainda no Parlamento, há possibilidade de 
votação do novo Refis. De autoria do senador 
Rodrigo Pacheco, o PL 4728/2020 reabre o prazo 
de adesão ao Programa Especial de 
Regularização Tributária (PERT). Já aprovado no 
Senado, está parado na Câmara desde agosto, 
mas deve ser levado para votação em Plenário 
ainda nesta semana, com parecer a ser oficializado 
pelo relator, deputado André Fufuca (PP/MA). 

 

Destaque da Semana 
 

Terça-feira 

 

▪ O Plenário do Congresso Nacional se reúne para votar uma serie de vetos. 
 

▪ A Câmara dos Deputados pode votar o PL 4728/2020, que dispõe sobre o Programa 
Especial de Regularização Tributária (Pert); e o regime de emergência ao PL 
4199/2020, que institui o BR do Mar. 

 

 

Poder Executivo 
 

 
 

 

Presidência da 
República 

 
Agenda do Presidente - Jair Bolsonaro participou, nesta segunda (06), de 
reuniões com os ministros Damares Alves (Direitos Humanos), Tereza Cristina 
(Agricultura), Bento Albuquerque (Minas e Energia), Joaquim Leite (Meio 
Ambiente), Paulo Guedes (Economia), Onyx Lorenzoni (Trabalho e 
Previdência) e subchefe para assuntos jurídicos Pedro Cesar Sousa 
(Secretaria-Geral da PR). Além disso, reuniu-se com o ministro Wagner 
Rosário (CGU). Ademais, participou da solenidade do prêmio Moacir 
Micheletto. 
 
Na terça (07), o presidente Bolsonaro participa de um encontro com 
empresários e integrantes do Governo Federal, promovido pela CNI. O 
evento tem como propósito ressaltar a importância da indústria para o 
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crescimento econômico do Brasil e apresentar propostas para a redução do 
Custo Brasil. 
 
Agenda do Vice-Presidente - Hamilton Mourão participou, nesta segunda 
(06), da inauguração do Largo General Geraldo Antonio Miotto, em Porto 
Alegre/RS, evento destinado a homenagear uma figura importante do exército 
brasileiro. 
 

 
ME 
Ministério da Economia 

 
 

 

 

 
BACEN 

Banco Central do Brasil 

 

Agenda do ministro - Paulo Guedes participou, nesta segunda (06), de 
reuniões com o Adolfo Sachsida (Política Econômica), Esteves Colnago 
(Tesouro e Orçamento); Marcelo Guaranys (Executivo) e presidente Jair 
Bolsonaro. Além disso, participou da mesa de abertura na cerimônia de 
premiação do XXVI Prêmio Tesouro Nacional 2021. Ademais, participou de 
outras reuniões com o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção (CBIC), José Carlos Martins.  
 
Agenda do presidente - Roberto Campos Neto reuniu-se, nesta segunda 
(06), com o diretor geral do Banco de Compensações Internacionais, Agustín 
Carstens, por videoconferência.   
 
Balança Comercial - Para o saldo da balança comercial, a projeção em 2021 
recuou de US$ 70 bilhões para US$ 60,3 de resultado positivo. 
 
Boletim Focus - Para o IPCA, a inflação oficial do país, a expectativa do 
mercado para o ano de 2021 subiu de 10,15% para 10,18%. No caso do PIB 
2021, os economistas do mercado financeiro reduziram a estimativa de 
crescimento de 4,78% para 4,71%. 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 subiu de R$ 5,50 para R$ 5,56. 
 
Agenda do presidente - Gustavo Montezano participou, nesta segunda (06), 
de reuniões com ministro Carlos França (Relações Exteriores) e ministro 
Joaquim Leite (Meio Ambiente). Além disso, participou da cerimônia de 
inauguração de abertura do Workshop de Atração de Investimentos entre o 
Ministério de Relações Exteriores e BNDES.  
 
Na terça (07), o BNDES realizará o Webinar sobre os avanços e desafios após 
a COP 26.  
 

 
MCOM 
Ministério das Comunicações 

 

 
Agenda do ministro - Fábio Faria participa de audiência pública, quarta (08) 
às 11h, sobre situação atual do processo de licitação de radiofrequências já 
iniciado pela Anatel e as expectativas para implementação dessa tecnologia 
no país, promovida pela CCTCI. 
 

 
MMA 
Ministério do Meio Ambiente 

 

 
Agenda do Ministro - Joaquim Leite reuniu-se, nesta segunda (06), com o 
presidente Jair Bolsonaro. 

 

Poder Legislativo 
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Congresso Nacional 

 
O Plenário do Congresso Nacional se reúne para votar uma serie de vetos, 
dentre eles: Veto 25/2021, que institui o "Marco Legal das Startups e 
Empreendedorismo Inovador"; e o VET 19/2021, que institui o Programa 
Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de 
Garantia aos Setores Críticos (PGSC). 
 

 
Câmara dos Deputados 
 

 
O Plenário da Câmara dos Deputados poderá votar, entre outros projetos: o 
PLP 32/2021, que altera a Lei Kandir, para regulamentar a cobrança do ICMS 
nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não 
contribuinte do imposto; e o PL 3754/2021, que estabelece a Lei das Ferrovias; 
PL 4728/2020, que dispõe sobre o Programa Especial de Regularização 
Tributária (Pert); e o regime de emergência ao PL 4199/2020, que institui o BR 
do Mar. 
 

 

Comissões 

 
 
TECNOLOGIA 
 

Segurança de Dados das 
Atividades Agropecuárias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema Nacional de 
Fomento – Financiamento 

à Inovação 
 

 
Câmara | CFFC | Terça (10) | 10h15 

 
Audiência Pública – A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural promove audiência pública com o tema: “PL 4123/20 
- Segurança de dados das atividades agropecuárias”. O evento contará com 
a presença, entre outros, de diretor de relações institucionais da Associação 
das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e de 
Tecnologias Digitais – Brasscom, Sergio Sgobbi; conselheiro-diretor e 
diretor-presidente substituto da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, 
Arthur Pereira Sabbat; diretor de relacionamento governamental da 
Associação Brasileira de Agricultura de Precisão – AsBraAP, Pedro Palatnik. 

 
Câmara | CCTCI | Quinta (9) | 14h30 

 
Audiência Pública – A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática promove audiência pública para discutir sobre a importância do 
Sistema Nacional de Fomento no financiamento à inovação. Dentre os 
convidados para o evento, tem-se: Diretora de Inovação da Confederação 
Nacional da Indústria – CNI, Gianna Cardoso Sagazio; Superintendente de 
Governança e Planejamento do Desenvolve São Paulo - o Banco do 
Empreendedor, Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion; e secretário 
executivo da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento - ICTP.br, 
Celso Pansera. 

 

 
ECONOMIA 
 

Abertura da Economia 
Brasileira 

 

 
Câmara | CDEICS | Quarta (8) | 16h00 

 
Audiência Pública – A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, 
Comércio e Serviços promove audiência pública com o tema: “Desafios e 
oportunidades para a abertura da economia brasileira”. O evento contará com 
a presença dos economistas, Armando Castelar Pinheiro e Armando 
Castelar Pinheiro; e assessor técnico do Instituto Brasileiro de Comércio 
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Internacional e de Investimentos – IBCI, Celso Henrique Cadete de 
Figueiredo. 
 

 
TECNOLOGIA 
 

Comparecimento de 
ministro de Estado 

 

 
Senado | CCT | Quarta (08) | 11h00 

 
Audiência Pública – A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática receberá o ministro das Comunicações. Fábio 
Faria, a fim de prestar esclarecimentos a respeito da situação atual do 
processo de licitação de radiofrequências já iniciado pela Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) e as expectativas para implementação dessa 
tecnologia no país, além de aprofundar questões relativas à segurança 
cibernética das redes que serão implementadas. 
 

 
EDUCAÇÃO 
 

Impacto da Pandemia na 
Educação Básica 

  

 
Senado | CECTCOVID | Segunda (6) | 10h00 

 
Audiência Pública – A Subcomissão Temporária para Acompanhamento da 
Educação na Pandemia promoveu audiência pública 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. Participaram do debate a coordenadora do Grupo de 
Trabalho Educação da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 
Público Federal, Maria Cristina Manella; o vice-presidente da Confederação 
Nacional de Municípios (CNM), Jair Aguiar Souto; e a diretora de Educação 
da Fundação Lemann, Camila Pereira. 
 

 

Política 
 
Congresso articula no fim do ano derrubada de vetos de Bolsonaro em projetos importantes para o 
governo. Parlamentares se articulam para derrubar vetos importantes do presidente Jair Bolsonaro ainda no 
fim deste ano. Em sessão do Congresso que está marcada para terça-feira, deputados e senadores devem 
analisar a decisão do presidente que barrou trechos do projeto que revogou a Lei de Segurança Nacional 
(LSN), além da rejeição à projeção de R$ 5,7 bilhões para o Fundo Eleitoral de 2022. Entre os pontos sensíveis 
aos congressistas está também a distribuição de absorventes gratuitos a estudantes de baixa renda, alvo da 
caneta de Bolsonaro. Fonte: O Globo  

Por ‘seguro-impeachment’, Bolsonaro cogita Braga Netto como vice; centrão prefere solução política. 
vaga de vice do presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2022 tem sido disputada nos bastidores do governo. De 
um lado, partidos do centrão defendem um nome político, como os dos ministros Fabio Faria, das 
Comunicações ou da ministra Tereza Cristina, da Agricultura, para compor a chapa presidencial. Mas o 
presidente Bolsonaro, segundo fontes do centrão disseram ao blog, passou a cogitar o nome do ministro Braga 
Netto, da Defesa. Assim como ocorreu com o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB), Braga Netto agrada 
ao presidente menos por agregar votos junto ao eleitorado e mais por funcionar, nas palavras de um assessor 
de Bolsonaro, como um “seguro-impeachment”. Fonte: G1 - Notícias 

Lula conversa com PSD sobre possível aliança com Pacheco. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) reuniu-se na sexta-feira (3) com Adalclever Lopes, coordenador da campanha do prefeito de Belo 
Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), para o governo de Minas Gerais. O petista tem mantido conversas com o 
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partido de Gilberto Kassab para tentar atrair seu apoio ainda no 1º turno das eleições do ano que vem. A 
informação do encontro foi publicada pelo jornal O Globo. Fonte: Poder 360  

Doria acena a aliados com coordenação dupla na campanha em 2022. A campanha do governador de 
São Paulo, João Doria (PSDB), a presidente em 2022 deverá ter dois coordenadores-gerais. Um cuidará do 
programa de governo e outro, que pode não ser um tucano, será responsável pela articulação política. O 
desenho foi exposto por Doria durante conversa com o jornal “Folha de S.Paulo” em Nova York no sábado (4), 
dia em que encerrou sua participação em uma missão empresarial que incluiu conversas com alguns dos 
maiores atores da finança mundial, todos "extremamente preocupados com o risco do populismo no Brasil", 
segundo o tucano. "Acredito mais na probabilidade do entendimento do que do distanciamento. Todos sabem 
que, divididos, não venceremos. E o pior pesadelo para o Brasil é um segundo turno com [o ex-presidente 
Luiz Inácio] Lula [da Silva] e o presidente [Jair] Bolsonaro", disse. Fonte: Valor Econômico 

Eduardo Leite recebe Sérgio Moro no RS e fala em 'canal aberto' com ex-juiz. Após ser derrotado nas 
prévias do PSDB para a candidatura à Presidência da República, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo 
Leite, se reuniu com o pré-candidato do Podemos ao Planalto, o ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, 
na manhã do sábado (4). “Em publicação em suas redes sociais, Leite destacou que o “canal está aberto” 
para a criação de "uma alternativa" para o País. A reunião ocorreu no Palácio Piratini, sede do governo gaúcho. 
O vencedor das prévias tucanas, o governador de São Paulo, João Doria, também já indicou que deve se 
encontrar com Moro, como parte de uma aproximação entre os dois partidos. Fonte: O Estado de S. Paulo 

PSB rejeita pressão sobre Alckmin e impõe condição para aliança com o PT. Apontado como possível 
destino do ex-governador Geraldo Alckmin para 2022, o PSB ainda não dá como certa a filiação do tucano. 
“Não diria que está perto ainda. O tempo dirá o que vai acontecer”, disse o presidente da legenda, Carlos 
Siqueira, ao Congresso em Foco. Segundo ele, o PSB não vai pressionar o ex-governador e dará todo o tempo 
a ele para decidir seu futuro político e partidário. “Nunca tem pressa nesse tipo de decisão. Filiação pode 
ocorrer e pode não ocorrer. Cada pessoa tem sua motivação para trocar de partido”, afirmou. Para Carlos 
Siqueira, a principal motivação de Alckmin para se filiar ao PSB seria a possível aliança da sigla com o PT. O 
ex-presidente Lula e o governador, que está de saída do PSDB, têm conversado sobre o assunto. Fonte: 

Congresso em Foco 

Bolsonaro diz que principal objetivo é definir candidatos ao Senado no PL. O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) afirmou ao Poder 360 no domingo (5) que seu principal objetivo no momento é definir quem serão os 
senadores aliados que disputarão as eleições de 2022 pelo PL. “O grande interesse são os senadores. Há 
interesse em governador, mas não é tão importante para mim. Quem tudo quer tudo perde. Há interesse em 
uma bancada grande de parlamentares”, disse o presidente. Em 2022, serão eleitos 27 senadores (1/3 da 
Casa). Fonte: Poder 360 

Podemos anuncia filiação de Deltan Dallagnol para sexta feira (10). O Podemos anunciou na segunda 
feira (6) a filiação do ex-coordenador da força-tarefa da operação Lava Jato Deltan Dallagnol. A cerimônia 
será em Curitiba, na segunda feira (6), às 11h. Segundo o partido, outras “importantes lideranças” 
paranaenses ingressarão na legenda na data. Nomes importantes do Podemos estarão presentes. Segundo 
comunicado da sigla, o evento contará com Sergio Moro, pré-candidato à Presidência, a deputada Renata 
Abreu, presidente da legenda, e os senadores do Paraná Alvaro Dias, Oriovisto Guimarães e Flávio Arns. 
Fonte: Poder 360 

Vaga no Senado gera disputa entre ministros. O presidente Jair Bolsonaro mostrou-se preocupado nos 
últimos dias com o embate entre dois de seus auxiliares pela vaga de candidato ao Senado pelo Rio Grande 
do Norte. A disputa entre os ministros das Comunicações, Fábio Faria, de saída do PSD, e do 
Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho (PL), expõe a divisão da base governista, e a dificuldade de 
Bolsonaro montar um palanque competitivo para recebê-lo em um reduto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva no Nordeste. No último dia 30, durante o ato de filiação ao PL, Bolsonaro tornou público o desconforto 
com a competição entre os dois ministros. Depois de se dirigir ao senador Romário (PL-RJ), que estava na 
plateia, o presidente disse “ter certeza” de que Marinho “vai chegar a bom termo sobre o Rio Grande do Norte 
com o Fábio Faria”. Fonte: Valor Econômico 
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Senado pode votar três medidas provisórias ainda este ano. Em novembro de 2021, o Senado ainda pode 
votar três medidas provisórias que estão com seus prazos perto de expirar. A MP 1.062/2021 tem validade 
até terça-feira (7), porém ainda não foi votada pela Câmara. Por meio dessa medida, o governo federal liberou 
R$ 9,1 bilhões para o Ministério da Saúde usar no combate à covid-19. O montante foi destinado para o Fundo 
Nacional de Saúde (FNS), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o Hospital Nossa Senhora da Conceição, 
em Porto Alegre (RS). Fonte: Agência Senado 

Congresso diz ao STF que adotará medidas 'possíveis' para detalhar emendas de relator deste ano. 
Em um esforço para tentar destravar o pagamento do chamado "orçamento secreto", o Congresso informou 
na sexta-feira (3) ao Supremo Tribunal Federal que busca mecanismos para dar ampla publicidade e 
transparência às emendas de relator do orçamento deste ano. Em ofício enviado ao STF, a Advocacia do 
Senado afirmou que o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), pediu ao relator-geral do 
Orçamento de 2021, senador Márcio Bittar (PSL-AC), que adote todas as as "providências possíveis e 
necessárias para o cumprimento das citadas deliberações do Congresso Nacional e da mencionada decisão 
do Supremo Tribunal Federal". Fonte: G1 – Notícias 

Relator mantém mecanismo do orçamento secreto para 2022 e rejeita propostas de mais transparência. 
Suspensas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), as emendas de relator, base do orçamento secreto, devem 
ser mantidas em 2022, ano de eleições. Em parecer preliminar, o relator-geral do Orçamento, deputado Hugo 
Leal (PSD-RJ), rejeitou as sugestões apresentadas por parlamentares para aumentar a transparência nos 
repasses e limitar a abrangência de quais áreas poderiam receber recursos públicos nesse formato. Pelo 
contrário, Leal ainda aumentou o rol de despesas que poderão ser contempladas, estimadas em mais de R$ 
16 bilhões. Essas verbas estão no centro do orçamento secreto, esquema revelado pelo Estadão. O 
mecanismo consiste na liberação de dinheiro público a deputados e senadores em troca de apoio ao governo 
de Jair Bolsonaro no Congresso. A distribuição dos recursos ocorre sem critérios mínimos de transparência, 
cabendo a um grupo de parlamentares alinhado aos interesses do Palácio do Planalto definir como e onde 
bilhões de reais das verbas federais devem ser aplicados. Fonte: O Estado de S. Paulo 

Governo vai defender votação da PEC dos Precatórios diretamente no plenário da Câmara. Em reunião 
prevista para segunda-feira (6), líderes do governo no Senado vão defender que a PEC dos Precatórios seja 
votada diretamente no plenário da Câmara dos Deputados ainda neste ano, acabando com a polêmica sobre 
fazer ou não uma promulgação fatiada do texto aprovado por senadores na semana passada. A reunião será 
virtual e terá a presença dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira 
(PP-AL), além de líderes de partidos e de senadores que participaram das negociações que resultaram no 
texto aprovado na semana passada. Fonte: G1 Notícias 

Bolsonaro é o presidente que menos aprova projetos no Congresso. Estudo do Observatório Legislativo 
Brasileiro (OLB) aponta que Jair Bolsonaro aprovou 27,7% dos projetos enviados ao Congresso Nacional este 
ano, o pior desempenho de um presidente da República desde a redemocratização. As informações são do 
UOL. O melhor desempenho deste mandato foi registrado em 2020, quando Bolsonaro alcançou 42,9% das 
propostas aprovadas. O estudo atribuí o resultado do ano passado à aprovação de pautas urgentes em razão 
da pandemia, como a criação do Auxílio Emergencial e do orçamento de guerra. Já em 2019, primeiro ano de 
governo, somente 30% das pautas enviadas pelo Planalto foram aprovadas no Legislativo. Segundo a 
pesquisa, os dois presidentes que mais tiveram aprovação no Congresso ao longo da história foram Lula (PT) 
em 2007, com 90,5% de êxito, seguido de Itamar Franco, em 1993, quando os parlamentares aprovaram 
84,6% das propostas enviadas pelo governo. Fonte: Congresso em Foco 

 
Mobilização Municipalista - CNM. O presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo 
Ziulkoski, alertou sobre a urgência de estar atento a itens prioritários da pauta municipalista durante reunião 
virtual realizada no início da tarde desta quarta-feira, 1º de dezembro. O encontro foi dedicado a abordar as 
principais matérias em discussão no Congresso Nacional e que se não forem acompanhadas atentamente 
pelos prefeitos ainda neste ano poderão trazer impactos negativos significativos para os Municípios. Ao saudar 
os participantes, o presidente da CNM endossou que a maior entidade municipalista do país é formada por 
todos os gestores e que eles precisam estar atuantes junto aos seus parlamentares. Nesse contexto, Ziulkoski 
disse que o mês de dezembro é decisivo para o movimento municipalista em razão do encerramento do ano 
legislativo. O líder municipalista aproveitou a oportunidade para convocar os gestores para a Mobilização 
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Municipalista a ser realizada nos próximos dias 14 e 15. As inscrições podem ser feitas aqui. Fonte: Confederação 

Nacional de Municípios 

 

Economia 

 
MRE e BNDES promovem workshop sobre Atração de Investimentos. O Ministério das Relações 
Exteriores (MRE) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) realizarão, de 6 a 10 
de dezembro de 2021, o “Workshop de Atração de Investimentos”, destinado a capacitar diplomatas chefes 
de Setores de Promoção Comercial e de Investimentos (SECOMs), atuantes em embaixadas e repartições 
consulares do Brasil no exterior. A cerimônia de abertura será copresidida pelo Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, Embaixador Carlos Alberto Franco França, e pelo Presidente do BNDES, Gustavo 
Montezano. O Secretário de Comércio Exterior e Assuntos Econômicos do MRE, Embaixador Sarquis José 
Buainain Sarquis, e outras autoridades do governo federal também participarão. A iniciativa busca estreitar e 
fortalecer a coordenação entre o MRE e o BNDES. Insere-se no marco das políticas do governo federal para 
estimular a recuperação econômica pós-pandemia e promover investimentos em infraestrutura. Fonte: ASCOM 

MRE 

Conselho Nacional de Defesa do Consumidor discute balanço do exercício de 2021. A última reunião 
ordinária deste ano do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor (CNDC), realizada pela Secretaria 
Nacional do Consumidor (Senacon), discutiu o balanço do exercício de 2021, com a apresentação das 
inovações do Consumidor.gov e do cronograma implementação dos cursos do ProConsumidor. Foram 
apresentados, ainda, ações desenvolvidas pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor (ENDC) e o 
Relatório do Núcleo de Proteção de Dados, com destaque, por exemplo, para o desenvolvimento de um guia 
orientativo, desenvolvido em parceria com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Fonte: ASCOM 

MJSP 

Secretário de Gestão do Ministério da Economia é eleito para presidência da Funpresp. O secretário de 
Gestão do Ministério da Economia, Cristiano Heckert, foi escolhido na sexta-feira (3) para o cargo de diretor-
presidente da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo 
(Funpresp-Exe). Em nota, o Ministério da Economia informou que o nome de Heckert será submetido à 
habilitação pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) e, depois, seguirá para 
nomeação pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). A pasta ainda não informou quem substituirá Heckert no atual 
cargo. Fonte: Valor Econômico  

Mudanças na Economia: Tostes deixará Receita, Sachsida terá secretaria especial e Carlos da Costa 
será adido nos EUA. O secretário-especial da Receita Federal, José Tostes, e o secretário-especial de 
Emprego e Competitividade (Sepec), Carlos da Costa, deixarão em breve seus postos no Ministério da 
Economia para ocuparem postos no exterior. Tostes será adido brasileiro em Paris para a Organização de 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), trabalhando na harmonização de regras tributárias do 
país com a do clube de países ricos do qual o Brasil fará parte. O Ministério ainda fará uma reestruturação, 
criando a Secretaria Especial de Estudos Econômicos (S3E), que será comandada pelo atual titular da 
Secretaria de Política Econômica, Adolfo Sachsida. A S3E terá em seu guarda-chuva, além da SPE de 
Sachsida, o Ipea, o IBGE e parte da Sepec. Fonte: Valor Econômico 

Guedes quer reciclar promessas econômicas para atrair apoio a Bolsonaro em 2022. O ministro da 
Economia, Paulo Guedes, defende que o presidente Jair Bolsonaro (PL) apoie a agenda liberal durante a 
campanha eleitoral de 2022. Apesar das resistências do Palácio do Planalto, o titular da equipe econômica 
prega que a estratégia vai atrair votos e apoio na corrida presidencial. A visão de Guedes encontra resistências 
nos bastidores. Interlocutores do governo afirmam que o ministro tem sido um contraponto a pessoas do 
entorno de Bolsonaro, que têm tentado convencer o presidente a abandonar o discurso das reformas com 
receio de que essas medidas sejam impopulares e façam ele perder votos. Guedes, no entanto, defende que 
votos e apoio de setores-chave serão perdidos justamente se sua agenda for deixada de lado. Por isso, tem 
proposto continuar a busca por medidas prometidas na campanha de 2018, como as reformas administrativa 

http://www.foco-legislativo.com.br/
mailto:foco@foco-legislativo.com.br
https://bit.ly/3d9oJOl


Foco Assessoria e Consultoria 
Newsletter 

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  8  
 

e tributária, as privatizações e a diminuição do tamanho do Estado, pacote não implementado integralmente 
até hoje. Fonte: Valor Econômico 

Economia criará 'supersecretaria' de estudos econômicos; secretários de Receita e Produtividade 

sairão. O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciará nessa semana uma reestruturação de três 

secretarias da pasta e a criação de uma nova secretaria especial, de Estudos Econômicos. Deixarão os cargos 
os secretários da Receita Federal, José Tostes, que irá para um novo cargo na Organização para Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE); e o de Produtividade, Carlos da Costa, que irá para a embaixada 
brasileira nos EUA. Fonte: G1 Notícias 

Ministro descarta risco de apagão no país por crise hídrica. O ministro de Minas e Energia, Bento 
Albuquerque, descartou qualquer risco de desabastecimento elétrico ou de apagão no país, por conta da crise 
hídrica dos reservatórios. Segundo o ministro, tirando causas meteorológicas externas, não haverá 
racionamento por falta de energia. “Não há hipótese alguma de racionamento ou apagão por falta de energia. 
Pode ser por conta de um raio, de uma tempestade, mas não por falta de energia. É isto que nós estamos 
trabalhando, há mais de ano, para garantir aos consumidores brasileiros”, afirmou o ministro, durante a 
inauguração do novo laboratório do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel) da Eletrobras, em Nova 
Iguaçu (RJ). Fonte: Agência Brasil 

Exposição da União a riscos específicos totaliza R$ 4,2 trilhões em 2021. A exposição da União a riscos 
fiscais específicos – que são relacionados a eventos que ocorrem de maneira irregular e têm diversas origens, 
normalmente associadas a programas governamentais, passivos contingentes e ao balanço patrimonial do 
setor público – aumentou em R$ 130 bilhões em 2021 na comparação com 2020, atingindo R$ 4,2 trilhões. A 
estimativa está no Relatório de Riscos Fiscais da União, publicado na segunda-feira (6/12) pelo Tesouro 
Nacional. O relatório, que é anual e está em sua terceira edição, faz uma análise que quantifica o impacto de 
eventos capazes de afetar as contas públicas e comprometer o alcance dos resultados fiscais estabelecidos 
como metas e objetivos. Fonte: ASCOM ME 

Paulo Guedes destaca papel do setor privado na transformação da economia brasileira. O protagonismo 
do setor privado no processo de modernização da economia brasileira foi um dos pontos destacados pelo 
ministro da Economia, Paulo Guedes, em sua participação no Encontro Anual da Indústria Química (Enaiq) 
2021, evento realizado pela Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim) na sexta-feira (3/12). “Os 
horizontes estão abertos. Nós vamos reindustrializar o Brasil em cima de energia barata. O futuro é verde e 
digital. Vamos fazer essa transição juntos”, disse o ministro, assinalando que a abertura da economia é 
gradual. Segundo Guedes os setores público e privado precisam assumir a missão que lhes cabe no processo 
de condução do país ao crescimento econômico. “A palavra de ordem é modernização. O crowding in dos 
investimentos quem fará será o setor privado, trazendo crescimento econômico e sustentável para o Brasil. O 
setor privado é responsável pela nova matriz de crescimento brasileiro. São as novas tecnologias, é o digital, 
é o verde. Toda essa transição vai ser feita em cima de investimentos privados”. Fonte: ASCOM ME 

Retomada do mercado de trabalho depende de recuperação mais ágil da economia, diz FGV. Uma 
retomada do mercado de trabalho mais forte está atrelada a uma recuperação mais ágil da economia brasileira 
– que não ocorre no momento, afirmou o economista Rodolpho Tobler, do Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre). Ele fez a observação ao comentar sobre a queda de 4,1 pontos no 
Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) entre outubro e novembro, anunciada nesta segunda-feira pela 
fundação. A queda foi a mais intensa desde março (-5,8 pontos) e levou o indicador ao menor patamar desde 
abril de 2021 (78,7 pontos). Fonte: Valor Econômico 

 

Reforma Tributária 

 
Relator do Imposto de Renda diz que projeto tem que ser arquivado e “extinto”. O senador Angelo 
Coronel (PSD-BA), relator da reforma do Imposto de Renda, disse que o projeto do governo será arquivado e 
“extinto” para a criação de um novo texto. Ele criticou a aprovação rápida na Câmara e insinuou que “90%” 
dos deputados aprovaram a proposta sem entender o assunto. Segundo ele, não é possível aprovar o texto 
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sem “ouvir” milhões de brasileiros que vão ser afetados pelo texto. Ele falou que o projeto é “uma das peças 
mais horríveis” que já tramitaram na história do Congresso, porque sacrifica os pagadores de impostos e 
prejudica empregos. Fonte: Poder 360 

 

Judiciário 

 
Confira a pauta da semana do STF. Devido ao feriado do Dia da Justiça na quarta (8), o Plenário do Supremo 
Tribunal Federal se reunirá apenas na quinta (9), a partir das 14h. Dentre os itens da pauta está o julgamento 
da ADI 2946 que discute a possibilidade de transferência de concessão e permissão sem prévia licitação. 
Fonte: STF 
 
Alexandre de Moraes abre inquérito sobre live do presidente. O ministro Alexandre de Moraes, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), determinou na sexta-feira (3) a abertura de inquérito sobre a live do 
presidente Jair Bolsonaro, realizada em outubro, na qual foi compartilhada a informação sobre uma suposta 
relação entre as vacinas contra covid-19 e a Aids (síndrome da imunodeficiência adquirida, na sigla em inglês). 
No mesmo mês, a live foi retirada ao ar pelo Facebook por não existir essa relação. Na decisão, o ministro 
atendeu ao pedido de investigação feito pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia. 
“Determino a instauração de inquérito para investigação do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, 
e o levantamento do sigilo destes autos, com sua devida e imediata autuação e conversão para o meio 
eletrônico”, decidiu o ministro. Fonte: Agência Brasil 
 
STF suspende julgamento que proíbe demissão de não vacinados. O Supremo Tribunal Federal (STF) 
suspendeu o julgamento da decisão que suspende a vigência de dispositivos da Portaria 620 do Ministério do 
Trabalho, que proibiu a demissão do trabalhador que não tiver tomado vacina contra a covid-19. A análise foi 
iniciada na quinta-feira (2) e estava prevista para durar uma semana no plenário virtual. No dia 12 de 
novembro, o ministro Luís Roberto Barroso, relator do caso, atendeu ao pedido feito por partidos de oposição 
e suspendeu o dispositivo que proibia a exigência de comprovante de vacinação na contratação ou para 
continuidade do vínculo de emprego. Além disso, também ficou suspensa a parte da norma que considerou 
prática discriminatória a solicitação do cartão de vacinação e a demissão por justa causa pela falta do 
documento. Fonte: Agência Brasil 

 

Covid-19 

 
Nove estados ultrapassaram a marca de 90% da população-alvo vacinada com a primeira dose da 
vacina Covid-19. Nessa semana, a Campanha de Vacinação contra a Covid-19 do Brasil ultrapassou a marca 
de 90% da população-alvo com a primeira dose da vacina. Com o avanço na imunização dos brasileiros contra 
a doença, nove estados brasileiros já ultrapassaram essa marca. Entre as unidades federativas que mais 
aplicaram a primeira dose do imunizante estão os estados de Santa Catarina, Roraima e São Paulo. Espírito 
Santo, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Paraná e Rio Grande do Sul também estão na lista de estados com 
cobertura vacinal acima dos 90% em relação à primeira dose. Segundo o secretário Executivo do Ministério 
da Saúde, Rodrigo Cruz, a marca é resultado de uma política acertada do Governo Federal em adquirir, logo 
no início, mais de 550 milhões de doses de vacina Covid-19. Dessas, mais de 378 milhões já foram distribuídas 
e 314 milhões foram aplicadas. Fonte: ASCOM MS 
 
Comissão Temporária da Covid vota relatório final na quarta-feira. A Comissão Temporária da Covid-19 
vai apreciar e votar o relatório final do senador Wellington Fagundes (PL-MT) em reunião marcada para quarta-
feira (8), às 10h. A expectativa é que o relatório traga uma avaliação das ações do governo na pandemia e 
apresente sugestões na área da saúde. No mês de maio, Wellington já havia apresentando um relatório 
parcial. No documento, o parlamentar fez um resumo das audiências públicas promovidas pelo colegiado até 
aquele momento e destacou os principais assuntos debatidos desde a instalação dos trabalhos. O relatório 
também traz uma avaliação sobre medidas de enfrentamento da pandemia, como o distanciamento social e o 
programa de vacinação. Fonte: Agência Senado 
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Anvisa se reúne com especialistas para tratar sobre a vacina contra Covid-19 para crianças. A Anvisa 
realizou, na sexta-feira (3/12), uma reunião com instituições médicas ligadas à saúde da criança e imunologia. 
A reunião faz parte da agenda da Agência para avaliação do pedido da Pfizer de utilização da vacina contra 
Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. O objetivo é compartilhar com o grupo de especialistas externos os 
dados de eficácia e segurança da vacina para que eles possam contribuir com o processo de avaliação técnica 
da Anvisa. Fonte: ASCOM Anvisa 

 

Último Foco 

 
José Gontijo assume vaga de Marcio Migon no CGI.br. Portaria Interministerial da Casa Civil, do Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e do Ministério das Comunicações (MCom) designa José Gustavo 
Gontijo, Diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação Digital do MCTI, para substituir Marcio 
Migon no Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br). Ele agora representará o MCTI no colegiado. Migon foi 
exonerado em setembro do MCTI e exercia a função de coordenador do CGI.br. Gontijo era suplente de Migon, 
e apesar de não ter ainda nenhuma informação oficial, acredita-se que ele vá assumir a coordenação do 
colegiado. Conforme a Portaria que cria o CGI.br, esta função é cativa do representante do MCTI. A próxima 
reunião do CGI.br será dia 17 de dezembro. Ainda é incerto se nesta reunião Gontijo já assume a coordenação 
do colegiado. Na mesma portaria, Bruno Parente Norberto assume a suplência de José Gontijo. Fonte: TeleTime 
 
Serpro vai premiar em R$ 60 mil iniciativas de proteção de dados. O Serpro abriu um edital para premiar 
melhores práticas e ações em privacidade e proteção de dados pessoais. O 1º Prêmio de Privacidade e 
Proteção de Dados busca incentivar atuação preventiva das organizações, segurança ao titular dos dados 
pessoais e promover o envolvimento de múltiplos setores. As três melhores ações, de cada categoria, serão 
contempladas com R$ 7mil, R$ 5 mil e R$ 3 mil, totalizando R$ 60 mil em premiações. Os interessados em 
participar do 1º Prêmio de Privacidade e Proteção de Dados do Serpro devem apresentar os trabalhos dentro 
de uma das quatro categorias do concurso: solução digital, setor público, setor privado e iniciativa individual. 
A categoria solução digital agrega trabalhos voltados a iniciativas de soluções digitais, sistemas 
informatizados, softwares, aplicações web, aplicativos mobile e similares, que tenham se destacado na 
implementação de iniciativas de privacidade e proteção de dados em sua interface com o titular ou com outro 
aspecto de seu funcionamento. Fonte: Convergência Digital 
 
Pronampe: Após expansão recorde do crédito, pequenas empresas têm dificuldades de pagar parce-
las. O endividamento e a dificuldade para honrar dívidas não estão restritos às famílias. Afetam de forma 
parecida os pequenos negócios, que tiveram inadimplência de 3,11% em agosto deste ano, o maior nível 
desde junho de 2020. Há um ano, era cerca de 2%. A modalidade de crédito mais cara para as empresas, o 
cheque especial, é cada vez mais usada. Atingiu R$ 21,8 bilhões em outubro, o maior volume desde julho de 
2015 e alta de 10,43% em relação a outubro de 2019. O cenário é difícil para quem contraiu empréstimo do 
Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), criado para ame-
nizar o impacto da pandemia nos negócios. Os juros são atrelados à Selic, que eram de 2% e agora estão em 
7,75%. E devem subir mais em 2022. Há ainda a taxa fixa de 6% ao ano. Fonte: O Globo 
 
Novo plano nacional de combate à pirataria mira ambiente digital. O Ministério da Justiça e Segurança 
Pública homologou na sexta-feira a nova versão do Plano Nacional de Combate à Pirataria, que vai perseguir 
62 metas nos próximos quatros anos e terá foco nas fraudes cometidas no ambiente digital. Segundo o Fórum 
Nacional de Combate à Pirataria, somente em 2020, a prática causou prejuízo de mais de R$ 280 bilhões à 
economia brasileira. Entre as novidades do plano está a participação social, pela qual o cidadão poderá ajudar 
na elaboração das ações por meio de uma comissão especial. As ações previstas no plano estão divididas 
em quatro eixos: Institucional, Prevenção, Capacitação e Educacional. O Brasil já estava há cinco anos sem 
um plano integrado para combate à pirataria. Fonte: Valor Econômico 
 
Fabio Faria cancela viagem a Bruxelas, em meio à nova onda de covid-19. Em meio à nova onda de 
covid-19, o ministro das Comunicações, Fabio Faria, cancelou uma visita que faria a Bruxelas entre segunda 
e quarta-feira, com uma delegação de oito pessoas, para discutir 5G e transformação digital. Faria teria 
encontros com interlocutores da Comissão Europeia e com eurodeputados. A iniciativa de cancelar a visita 
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partiu do ministro, segundo fontes, ao Brasília se dar conta da evolução da nova variante ômicron. Mas haverá 
sequência em nível técnico no diálogo bilateral. A delegação brasileira tinha interesse em saber a progressão 
do 5G na Europa, normatização de comercio eletrônico e plataformas digitais etc. Na verdade, enquanto as 
redes 5G começam a ser implantadas para estarem em bom ritmo até 2023, quando todos os núcleos e 
infraestruturas terão sido mudados para essa tecnologia, o 6G já está atraindo as atenções no velho 
continente. Fonte: Valor Econômico 
 
Termos de autorização 5G foram assinados na sexta; solenidade fica para dia 7. Todas as empresas 
vencedoras do leilão do 5G apresentaram as garantias e devem ter seus termos de autorização para uso do 
espectro assinados digitalmente ao longo da sexta-feira, 3. Conforme apurou TELETIME, a exceção será a 
Neko, que solicitou um prazo adicional previsto no edital para a assinatura. Na última segunda-feira, 29, todas 
as vencedoras tiveram publicadas as autorizações de uso das frequências arrematadas no leilão. Já a 
solenidade com as empresas e o Presidente da República, Jair Bolsonaro, ficou pré-agendada para a terça-
feira, 7, às 15h30. A data é uma semana mais cedo que a prevista anteriormente. Fonte: TeleTime 

 

UFCG conduzirá estudos sobre segurança cibernética e 5G para Anatel. A Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG) foi escolhida pela Anatel para realização de estudos sobre segurança cibernética 
nas redes de telecomunicações, em especial de 5G. A celebração do Termo de Execução Descentralizada 
(TED) com a universidade paraibana foi aprovada pelo Conselho Diretor da agência reguladora nesta semana. 
O valor para execução do contrato é de R$ 3,183 milhões. Estão previstos oito pacotes de trabalho sobre os 
"principais aspectos, desafios e tecnologias relativos à segurança de redes 5G, também abordando questões 
atinentes às redes legadas de telecomunicações". Os produtos serão desenvolvidos em 20 meses. Fonte: 

TeleTime 

 
Ministro e autoridades destacam importância da tecnologia na abertura da SNCT em Brasília. A Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) iniciou na sexta-feira (3) sua 18ª edição no Pavilhão de Exposições 
do Parque da Cidade, em Brasília. Até o dia 10, dezenas de estandes e centenas de atrações trazem diversas 
tecnologias de uma forma inovadora e voltada para toda a família. O ministro da Ciência, Tecnologia e 
Inovações, astronauta Marcos Pontes, abriu o evento e destacou o papel transversal da ciência para o futuro 
do país. “Você já imaginou o nosso país ter a capacidade de se defender de outras pandemias com 
laboratórios com alto nível de biossegurança? Uma estrutura que consiga ver em nível molecular como esses 
vírus se comportam e poder tratar essas doenças? Um programa espacial capaz de levar satélites produzidos 
aqui e desenvolvidos por nossas empresas para o espaço? Já imaginou um centro de tecnologia para pessoas 
com deficiência e doenças raras que ajude esses cidadãos a ter mais qualidade de vida? A boa notícia é que 
tudo isso já está acontecendo e são projetos do MCTI. Tudo isso só é possível porque a ciência é transversal”, 
disse. Fonte: ASCOM MCTI 
 
Embrapii/MCTI apoia indústria brasileira na inovação. Ajudar a indústria brasileira a inovar e atuar de forma 
competitiva é o objetivo da Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial), organização 
social supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). O modelo inovador de 
atuação da empresa foi detalhado em uma apresentação no palco principal da 18ª Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia (SNCT), no sábado (4), no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, em Brasília. 
O coordenador de Planejamento e Relações Institucionais da Embrapii. José Menezes, explicou que a 
organização social conta com uma rede de 72 centros de pesquisa de excelência, as Unidades Embrapii, 
espalhadas por todo o Brasil que atuam de forma desburocratizada. “A organização nasceu há 7 anos para 
ajudar o empresário brasileiro a superar desafios tecnológicos e levar novos produtos e serviços ao mercado”. 
Fonte: ASCOM MCTI 
 
Soluções baseadas na Natureza é tema de seminário realizado pelo CGEE/MCTI. As Soluções baseadas 
na Natureza são uma alternativa sustentável para enfrentar grandes desafios urbanos, como a crise hídrica, 
e a emergência climática que está acontecendo. A inspiração na natureza para desenhar soluções que 
forneçam melhor qualidade de vida e resiliência climática é uma aposta que tem ganhado cada vez mais 
atenção no mundo inteiro. Por isso, o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), organização social 
vinculada ao MCTI, promoveu o IV Seminário Internacional de Soluções Baseadas na Natureza (SbN), na 
quinta-feira (02), reunindo especialistas do Brasil e do mundo para palestras. O evento foi realizado no âmbito 
do Observatório de Inovação para Cidades Sustentáveis (Oics), em parceria com a Fundação Grupo Boticário 
e a Aliança Bioconexão Urbana. Fonte: ASCOM MCTI 
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BID aprova US$ 1,6 bilhão em empréstimos para seis países nas Américas; Brasil está na lista. O Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) aprovou na sexta-feira (3) cerca de US$ 1,65 bilhão em 
empréstimos para fortalecer as finanças públicas, reativar a economia e melhorar os serviços de saúde em 
seis países das Américas. As informações são da agência Associated Press. Os recursos, aprovados em oito 
operações diferentes, irão para Argentina, Brasil, Equador, Haiti, Honduras e Uruguai. O BID não detalhou 
quando os fundos estarão disponíveis. A Argentina deve usar dois empréstimos que totalizam US$ 500 
milhões destinados a melhorar o acesso aos serviços públicos de saúde na província de Buenos Aires, 
expandir a capacidade de prevenção, detecção e tratamento da covid-19 e melhorar a malha rodoviária da 
província de Buenos Aires, entre outros. Fonte: Valor Econômico 
 
Começa na segunda-feira o 5×5 TEC Summit 2021. Começa na segunda-feira, 06, e vai até o dia 10 de 
dezembro, o principal evento sobre tecnologia e inovação nos setores de Energia, Entretenimento, Financeiro, 
Governo e Saúde, o 5×5 TEC Summit, que tem a participação confirmada de representantes do Ministério da 
Economia, Secretaria de Governo Digital, TCU, além de pesquisadores e líderes de negócios. O evento 100% 
online tem inscrições gratuitas e é organizado pelos principais veículos de imprensa do mercado de TICs: 
Convergência Digital, Mobile Time, TeleSíntese, TELETIME e TI Inside. A edição deste ano acontece após 
um longo período de paralisações em diversos setores da economia e com forte ameaça de novas restrições 
em diversas áreas em função da descoberta de uma nova variante do coronavírus. Os representantes do 
Governo e líderes empresariais convidados terão a oportunidade de relevar suas visões sobre o impacto das 
tecnologias e como elas estão transformando a maneira como as organizações governamentais e 
empresariais entregam seus produtos e serviços. Fonte: TeleTime 
 
DATASAT prevê rede de antenas para captação de dados de satélites para ensino e pesquisa. Uma 
rede de antenas para captação dos dados emitidos por satélites em todo o mundo que poderão ser utilizados 
por instituições de ensino e pesquisa. Essa é a proposta do Projeto Global DATASAT, uma das atrações do 
estande do Grupo Criar Space Systems na 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT). O evento 
é realizado pelo MCTI - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, no Pavilhão de Exposições do Parque 
da Cidade, em Brasília, até o dia 10 de dezembro. O projeto DATASAT: Rede de Antenas Direcionais 
Automáticas (ADA) prevê a instalação desses equipamentos em pontos estratégicos do Brasil e do mundo. 
Essas antenas operam em diferentes faixas de frequência - UHF, VHF, S, X, Ka, Ku ou outras faixas de 
interesse. A Rede DATASAT vai permitir o monitoramento e captação dos dados emitidos por satélites 
posicionados em órbita baixa. Fonte: ASCOM MCTI 
 
Prefeitos deixam de investir R$ 15 bi em educação e tentam evitar punição. Por não aplicarem neste ano 
ao menos 25% da receita em educação, como obriga a Constituição, oito de cada dez prefeitos do País correm 
o risco de serem enquadrados na Lei de Responsabilidade Fiscal e até se tornarem inelegíveis por 
improbidade administrativa. A cerca de 20 dias do fim do ano, eles apelam agora aos deputados por uma 
isenção de responsabilidade, já aprovada pelo Senado.  O argumento usado pelos municípios é o de que não 
havia no que investir, já que as escolas ficaram fechadas quase o ano todo, reduzindo os gastos, por exemplo, 
com limpeza, transporte e material escolar. Para educadores, no entanto, o recurso deveria ter sido usado em 
tecnologia, infraestrutura para a volta presencial e na recuperação da aprendizagem”. Fonte: O Estado de S. Paulo 
 
Segurança jurídica e de rede norteiam debate sobre a Internet no Brasil. O diretor presidente do Núcleo 
de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), Demi Getschko, ao participar da 4ª Convenção da 
Abranet, realizada em Trancoso, na Bahia, se disse um mau profeta quando se trata de prever cenários para 
a internet. Mas, quando a pergunta é referente aos riscos para o desenvolvimento da rede, ele não teve 
dúvidas: relativizar ou acabar com a inimputabilidade, um dos princípios de governança e uso da internet. 
Getschko citou o caso emblemático da seção 230 que foi adicionada à lei Communication Decency Act, dos 
Estado Unidos. Essa seção pôs fim à insegurança jurídica, dando imunidade de responsabilidade aos 
provedores em relação ao conteúdo publicados por terceiros. “Não devemos misturar infraestrutura com o que 
se constrói em cima dela. A regulação deve ser feita, mas em camadas específicas”, alertou. Fonte: Abranet 
 
Governo põe em consulta regra de licitações por retorno econômico. O Ministério da Economia abriu na 
sexta, 3/12, uma consulta pública para debater com fornecedores, gestores e servidores públicos e academia 
as regras para as licitações realizadas pelo critério de julgamento por maior retorno econômico, feitas 
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exclusivamente em formato eletrônico. A medida terá validade para a Administração Pública federal direta, 
autárquica e fundacional. Esta é a 13ª consulta pública realizada para regulamentar a nova Lei de Licitações 
(Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021). De acordo com a minuta, o critério de julgamento será adotado 
exclusivamente para a celebração de contratos de eficiência, conforme o estabelecido na Lei de Licitações. 
Outra exigência é a utilização da modalidade na forma eletrônica. “Ao utilizarmos este formato, garantimos 
transparência, competitividade e governança das contratações públicas”, afirma o secretário de Gestão, 
Cristiano Heckert. Fonte: Convergência Digital 
 
Compra como serviço é o novo paradigma das contratações públicas. O governo federal vem adotando 
uma progressiva digitalização de todo o processo de compras públicas, desde o planejamento até a gestão 
do contrato. E esse modelo decanta para outros Poderes da República, assim como para estados e 
municípios. Já são mais de 3 mil cidades na plataforma Compras.gov.br, em um mudança que também abarca 
a própria lógica das contratações: cada vez mais, o Estado identifica vantagens na compra de serviços, não 
somente produtos. “Para a administração é muito mais conveniente comprar serviço, porque delega a gestão 
de tudo que está envolvido na sustentação e operação das soluções, ao invés de assumir um custo de 
propriedade com todos os custos de manutenção e atualização”, destacou o secretário de Gestão do Ministério 
da Economia, Cristiano Heckert, na segunda, 6/12, ao participar da segunda edição do 5x5 TEC Summit. Fonte: 

Convergência Digital 
 
Governo 'esquece' e Anatel fica sem nomeação no esforço concentrado do Senado. O Senado concluiu 
na quinta-feira, 2/12, uma semana de esforço concentrado convocada pelo presidente da Casa, Rodrigo 
Pacheco na qual o Plenário votou as indicações de 33 autoridades para diferentes cargos, embaixadas e 
agências reguladoras. Menos as indicações para a Anatel, que até agora não foram encaminhadas pelo 
governo. Em que pese tenham sido publicamente confirmados pelo Ministério das Comunicações há um mês, 
quando da realização do leilão das frequências do 5G, os nomes de Carlos Baigorri, para ser o novo presidente 
da Anatel, e Artur Coimbra, como conselheiro, não chegaram ainda ao Senado - ficando, portanto, de fora do 
mencionado esforço concentrado. A mais notória aprovação da semana foi da indicação do ex-Advogado 
Geral da UnIão André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Os senadores aprovaram outras 16 
autoridades para embaixadas e organismos internacionais e mais 14 para tribunais superiores, conselhos e 
agências. Além disso, foram rejeitados outras duas indicações para o Conselho Nacional do Ministério Público 
e para o Conselho Nacional de Justiça. Fonte: Convergência Digital 
 
Queiroga se reúne com líder da vacina de Oxford para acelerar instalação da universidade no Brasil. O 
ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vai se reunir na segunda (6) com o professor Andrew Pollard, que 
liderou o grupo de pesquisas da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford em par-
ceria com a farmacêutica AstraZeneca. Queiroga assinou em outubro uma carta de intenções entre o governo 
brasileiro e a universidade para trazer ao Brasil uma unidade da instituição para pesquisa e educação. Fonte: 

Folha de S. Paulo 
 

Especialistas divergem sobre sistema de compartilhamento de dados da Receita. A Receita Federal 
(RFB) publicou na sexta-feira, 3, portaria na qual aprova o sistema Compartilha Receita Federal, que 
estabelece regras para o fornecimento a terceiros de dados e informações dos contribuintes brasileiros. O 
sistema servirá tanto para pessoas jurídicas quanto para pessoas físicas e a Receita não se responsabilizará 
por nenhum tratamento aplicado pelo terceiro que tiver acesso após o envio dos dados e das informações 
específicas pelo titular. O compartilhamento será feito pelos titulares dos dados que estão na RFB. Eles 
poderão cancelar, a qualquer tempo, os compartilhamentos realizados no sistema; especificar os dados e as 
informações a serem compartilhados; indicar o terceiro que poderá receber os dados e as informações 
especificados; e definir o período de vigência do compartilhamento. A portaria diz ainda que o uso do sistema 
Compartilha Receita Federal é facultativo e sem ônus para os titulares dos dados e das informações a serem 
compartilhados. Ou seja, o compartilhamento dos dados não será obrigatório e nem será uma condição para 
que o cidadão usufrua dos serviços. Fonte: TeleTime 
 

Belo Horizonte aprova nova lei das antenas em primeiro turno. O projeto de lei (PL 169/2021) que 
flexibiliza as regras para implantação de antenas em Belo Horizonte foi aprovado em primeiro turno na capital 
mineira, que pode ganhar uma nova legislação para o tema às vésperas da chegada do 5G. Votado no plenário 
da Câmara Municipal de BH nesta quarta-feira, 1º, o PL recebeu 32 votos favoráveis e quatro contrários. 
Agora, o texto segue para análise de emendas em segundo turno, podendo passar por comissões temáticas 
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antes de voltar ao plenário para votação definitiva. A versão inicial do projeto de lei traz uma série de novos 
aspectos. Fonte: TeleTime 
 
Brasil melhora em todas as áreas avaliadas no Erce. Os estudantes brasileiros do 4º ano do ensino 
fundamental obtiveram o segundo melhor desempenho em leitura e em matemática entre os participantes do 
Estudo Regional Comparativo e Explicativo (Erce) 2019. Os resultados foram apresentados na terça-feira, 30 
de novembro, em evento promovido pela Oficina Regional de Educação para América Latina e Caribe 
(OREALC) da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) Santiago. O 
estudo é conduzido pelo Laboratório Latino-americano de Avaliação da Qualidade da Educação (LLECE), 
ligado à OREALC. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é 
responsável pelo planejamento e a operacionalização do Erce no Brasil. O País atingiu proficiência média de 
747 pontos em leitura, enquanto o Peru teve 753 pontos. Em matemática, os brasileiros alcançaram 743 
pontos. Nos testes com alunos do 7º ano, o Brasil também teve um dos melhores desempenhos. Os 
estudantes brasileiros que realizaram os testes em 2019 tiveram desempenho significativamente superior ao 
alcançado em 2013, revelando progresso na aprendizagem. Fonte: ASCOM MEC 
 
Procon-SP multa Facebook em R$ 11 milhões por apagão do WhatsApp em outubro. O Procon-SP 
multou o Facebook por má prestação de serviço devido à queda no WhatsApp em outubro deste ano. O órgão 
pede R$ 11 milhões. A Meta (novo nome da empresa dona do Facebook) informou que irá recorrer da decisão: 
“Apresentaremos nossa defesa e confiamos que nossos esclarecimentos serão acolhidos pelo Procon-SP”, 
afirmou em nota. Fonte: Poder 360 
 
Brasil vira alvo preferido para ataques ransomware no mundo. Um novo levantamento da empresa de 
segurança digital Avast mostra que os cibercriminosos continuaram a tirar proveito da pandemia de Covid-19, 
explorando os hábitos das pessoas criados durante o lockdown, para disseminar golpes. Ransomware, 
malware de criptomoeda e golpes continuaram prevalecendo. Para os dispositivos móveis, o adware e 
fleeceware estiveram entre as principais ameaças. Segundo a empresa, o crescimento dos ataques de 
ransomware no Brasil foi mais forte que a média global. “A pandemia mudou quase todos os aspectos da vida 
de todas as pessoas e isso também inclui o mundo cibernético”, diz o diretor de Inteligência de Ameaças da 
Avast, Michal Salat. “Os métodos dos invasores estão se tornando mais sofisticados. Os cibercriminosos estão 
usando técnicas que os tornam mais difíceis de detectar e realizando ataques cibernéticos mais 
personalizados. Eles também estão adicionando novos spins em técnicas experimentais e testadas, 
especialmente nos tipos de ataques de engenharia social, como os golpes”. Fonte: Convergência Digital 
 
CNI realiza encontro com empresários e integrantes do Governo Federal. A Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) realiza, na terça-feira (7/12) às 11h, um encontro com um grupo de empresários e integrantes 
do Governo Federal no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília, DF. Está prevista 
a participação do Presidente da República, Jair Bolsonaro. O evento tem como propósito ressaltar a 
importância da indústria para o crescimento econômico do Brasil e apresentar propostas para a redução do 
Custo Brasil, com consequente aumento da competitividade do setor produtivo no próximo ano.  Fonte: Portal da 

Indústria 

Recuperação dos prejuízos na educação por conta da pandemia será lenta, conclui debate. A gestão 
educacional durante a pandemia foi marcada por precariedade estrutural em quase todo o país e vai demandar 
muito tempo e vontade política para que os prejuízos sejam recuperados. Essa foi a conclusão dos 
debatedores que participaram de reunião da Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação 
na Pandemia na segunda-feira (6). Presidente do colegiado, o senador Flávio Arns (Podemos-PR) defendeu 
que o Orçamento assegure mais recursos para o setor. — Lembro sempre de uma frase muito usada por Dr. 
Olympio Sotto Maior, ex-procurador-geral do Ministério Público no Paraná: 'Lugar de criança, de adolescente 
e da educação é no Orçamento'. Ou seja, temos que olhar o Orçamento para ver se a criança e o adolescente 
de fato são prioridade absoluta na área da educação — afirmou Arns. Fonte: Agência Senado 

Transformação digital com foco no cidadão. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) realizou, 
de 16 a 19 de novembro, o 2º Seminário ANS Digital – Perspectivas e Práticas da Transformação no Serviço 
Público. Durante quatro dias, servidores da ANS e convidados compartilharam experiências sobre como 
oferecer melhores serviços à sociedade utilizando tecnologia e inovação. Nessa edição, o seminário foi aberto 
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a toda a sociedade. No primeiro dia de evento, sobre “Transformação digital dos serviços públicos”, a Gerente 
de Projeto do Plano de Transformação Digital da ANS, Andrea Lozer, falou sobre o Projeto ANS Digital, 
apresentando os resultados e a jornada percorrida pela Agência até hoje. Foi destacado que o foco do projeto 
de transformação digital da ANS é a melhoria dos serviços prestados utilizando a tecnologia como meio para 
alcançar melhores experiências “É importante perceber que ao final de um processo, quando você tem uma 
entrega, quem recebe é o usuário." Fonte: ASCOM ANS 

Recursos para ciência, tecnologia e inovação estão assegurados para 2022, diz Izalci Lucas. O senador 
Izalci Lucas (PSDB-DF) assegurou aos empresários que compõem a Mobilização Empresarial pela Inovação 
(MEI) que o Orçamento de 2022 contemplará recursos para investimentos na área de ciência, tecnologia e 
inovação (CT&I). Ele participou nesta sexta-feira (3) da reunião de líderes da MEI, realizada pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). “Os recursos para ciência e tecnologia estão garantidos para 2022. Sou vice-
presidente da Comissão de Orçamento do Senado e já fizemos acordo nesse sentido. Não aceito nenhuma 
interferência nessa questão. Vamos obstruir tudo se o acordo não for cumprido”, enfatizou. O senador 
aproveitou para criticar a forma como o Ministério da Economia tem lidado com o orçamento de inovação – a 
pasta promoveu uma série de cortes de recursos para CT&I, inclusive aqueles do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), cujo contingenciamento é vedado por lei.  “Infelizmente 
quem manda no governo é o Ministério da Economia, que não tem a mínima sensibilidade com ciência, 
tecnologia e inovação, que, sem dúvida, é a base para o desenvolvimento do país”, pontuou. Fonte: Portal da 

Indústria 
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