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Foco no Planalto 
Notas sobre a semana de 13 a 17 de setembro, em Brasília. 

 
 

 

OPOSIÇÃO FRAGMENTADA & DESAFIOS DO 
PLANALTO 
 
Ruas esvaziadas neste domingo (12) mostram 
que a oposição ao Governo segue 
fragmentada. As manifestações convocadas para 
esse domingo pelo impeachment de Bolsonaro, 
além de pouco expressivas, revelam que os 
opositores do Planalto continuam enfrentando 
dificuldades de articulação. Um dos motivos do 
baixo comparecimento a esses protestos foi o fato 
de a esquerda não ter embarcado na mobilização 
– os principais partidos da esquerda, 
especialmente o PT, estão convocando seus 
militantes para as ruas no próximo dia 2/10, mas 
não apoiaram os atos desse domingo. 
 
A presença de políticos nos atos também 
evidencia suas pretensões eleitorais. 
Diferentemente dos atos que pediam o 
impeachment da então presidente Dilma Rousseff, 
em 2015 e 2016, as manifestações desse domingo 
foram incentivadas por diversos políticos e suas 
respectivas legendas, na tentativa de se firmarem 
como alternativa de poder nas eleições de 2022 – 
já polarizadas entre as possíveis candidaturas de 
Lula e Bolsonaro. 
 
Depois de comemorar a frustração dos 
protestos, o Planalto tem outras preocupações. 
A principal delas diz respeito à eventual devolução 
da Medida Provisória (MPV) nº 1068/2021, que 
trata da moderação das redes sociais. O 

presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco 
(DEM/MG), pode devolver a matéria ao Executivo 
e o STF também pode declarar a 
inconstitucionalidade da MPV. Para o Governo, o 
pior cenário seria a devolução por parte de 
Pacheco, pois o gesto poderia aprofundar as 
resistências que o Planalto vem enfrentando entre 
os senadores. 
 
Ainda no Senado, a indicação de André 
Mendonça continua inquietando o Executivo. O 
presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ), senador Davi Alcolumbre 
(DEM/AP), segue resistindo ao agendamento da 
sabatina do indicado para compor o STF – a 
postura de Alcolumbre é motivo de preocupação 
para o Executivo, mas também passou a 
incomodar alguns senadores, que cobram a 
sabatina de Mendonça. 
 
Nesta semana, expectativas em torno da 
“Declaração à Nação” devem ser avaliadas. A 
carta assinada pelo Presidente da República, na 
qual defendeu a harmonia entre os Poderes, 
repercutiu positivamente entre as principais 
lideranças políticas, tendo sido elogiada pelos 
presidentes da Câmara e do Senado. Os próximos 
dias devem confirmar se as palavras de Bolsonaro 
representarão uma nova postura em relação aos 
demais Poderes ou se haverá um retorno ao 
discurso mais crítico às instituições e a algumas 
autoridades. 

 

Destaques da Semana 
 

Terça 

 

▪ O Plenário da Câmara dos Deputados pode votar o PL 2380/2021, que dispõe sobre 
o funcionamento e as operações do Fundo Geral de Turismo (Fungetur); 
 

▪ O Plenário do Senado Federal pode votar o PL 2110/2019, que trata do conceito de 
“praça” para fins de incidência do IPI; e o PL 1561/2020, que autoriza o Executivo a 
instituir a Loteria do Turismo. 
 

Ao longo 
da semana 

 

▪ A ministra Rosa Weber (STF) deve emitir parecer sobre a Medida Provisória 1068, 
que altera o Marco Civil da Internet e limita a exclusão de conteúdo das redes sociais 
e a remoção de contas. 
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Poder Executivo 
 

 
Presidência da 
República 
 
 
 

 

 
Agenda do Presidente - Jair Bolsonaro participou, nesta segunda (13), de 
reuniões com os ministros Milton Ribeiro (Educação) e Carlos França 
(Relações Exteriores) e com o subchefe de assuntos jurídicos, Pedro Cesar 
Sousa (Secretaria Geral PR). Ademais, participou da cerimônia de lançamento 
do programa “Habite Seguro”.  
 

 
ME 
Ministério da Economia 
 
 
 

BACEN 
Banco Central do Brasil 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

BNDES 
Banco Nacional do 

Desenvolvimento 
 

 
Agenda do ministro - Paulo Guedes participou, nesta segunda (13), de 
reuniões com os secretários Jose Tostes (Receita Federal), Marcelo Guaranys 
(Executivo) e João Rossi (Comércio e Assuntos Internacionais).  
 
Agenda do presidente - Roberto Campos Neto reuniu-se, nesta segunda 
(13), com representantes da Economic Consultative Committee (ECC), 
promovida pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS), por 
videoconferência. Além disso, participou de reuniões com interlocutores do 
Banco Inter e J.P Morgan. Ademais, reuniu-se com o Presidente do Banco 
Central do Uruguai, Diego Labat, em São Paulo, por videoconferência.  
 
Balança Comercial – Para o saldo da balança comercial, a projeção em 2021 
subiu de US$ 70,8 bilhões para US$ 71 bilhões de resultado positivo. 
 
Boletim Focus – Para o IPCA, a inflação oficial do país, a expectativa do 
mercado para o ano de 2021 subiu para 8%. No caso do PIB 2021, os 
economistas do mercado financeiro reduziram estimativa para o crescimento 
de 5,15% para 5,04%. O mercado financeiro subiu 7,63% para 8% ao ano a 
previsão para a Selic no fim de 2021. 
 

Agenda do presidente - Gustavo Montezano participou, nesta segunda (13), 
da cerimônia de lançamento do programa “Habite Seguro”. 
 

 
MEC 
Ministério da Educação 

 
Agenda do Ministro - Milton Ribeiro participou, nesta segunda (13), da 
cerimônia de lançamento do programa “Habite Seguro”. Além disso, participou 
de reuniões com o presidente Jair Bolsonaro e representantes da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFGRS). Ademais, reuniu-se 
com as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) para tratar 
sobre a política nacional de educação especial. 
 

 
MME 
Ministério de Minas e Energia 

 
Agenda do ministro - Bento Albuquerque reuniu-se, nesta segunda (13), 
com os representantes da Vale. 
 

 
MTP 
Ministério do Trabalho e 
Previdência 

 

 
Agenda do ministro - Onyx Lorenzoni reuniu-se, nesta segunda (13), com 
o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Ademais, reuniu-se com o 
representante da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, 
Martin Hahn. 
 
Na terça (14), às 9h30, o ministro participa de uma reunião promovida pela 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, a fim de 
apresentar os Planos de Metas da pasta para o ano de 2021. 
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MCom 
Ministério das Comunicações 

 

 
ANTEL 

Agência Nacional de 
Telecomunicações 

 

 
Agenda do ministro – Fabio Faria participa da abertura oficial do Painel 
Telebrasil 2021, na terça (14), às 10h, para falar sobre o tema "5G: Conexão 
para o Futuro". 
 
15ª Reunião Extraordinária do Conselho Diretor da Anatel – A Agência 
Nacional de Telecomunicações (ANATEL) realizou, nesta segunda (13), a 15ª 
Reunião Extraordinária do Conselho Diretor, às 15h, em Brasília. Dentre 
os itens da pauta, para deliberar sobre ajustes à minuta de Edital de Licitação 
para a disponibilização de espectro de radiofrequências para a prestação de 
serviços de telecomunicações, inclusive por meio de redes ditas de quinta 
geração (5G). 
 
Após a reunião, a Anatel realizou, das 17h às 19h, entrevista coletiva à 
imprensa sobre o edital de licitação das frequências de 700 MHz, 2,3 GHz, 
3,5 GHz e 26 GHz, o “Leilão de 5G” (processo nº 53500.004083/2018-79). 
 

 

Poder Legislativo 
 

 
Câmara dos Deputados 
 

 
O Plenário da Câmara dos Deputados deve retomar a votação dos destaques 
do PLP 112/2021, que dispõe sobre o novo Código Eleitoral; além de apreciar 
outros itens, como o PL 1026/2021, que determina que o índice de correção 
dos contratos de locação residencial e comercial não poderá ser superior ao 
índice oficial de inflação do País (IPCA); o PL 2949/2020, que dispõe sobre a 
Estratégia para o Retorno às Aulas no âmbito do enfrentamento da pandemia; 
e o PL 2380/2021, que dispõe sobre o funcionamento e as operações do 
Fundo Geral de Turismo (Fungetur). 
 

 
Senado Federal 
 

 
O Plenário do Senado Federal poderá votar os projetos previstos na pauta da 
semana passada, mas que não foram deliberados em virtude do 
cancelamento das sessões. Entre os itens, estão o PL 2110/2019, que trata 
do conceito de “praça” para fins de incidência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI); a PEC 13/2021, que desobriga a aplicação de 
percentuais mínimos no ensino, no exercício de 2020, em razão do 
desequilíbrio fiscal ocasionado pela pandemia; e o PL 1561/2020, que autoriza 
o Executivo a instituir a Loteria da Saúde e a Loteria do Turismo, como 
modalidades de loterias de prognósticos numéricos, com a destinação do 
produto da arrecadação que especifica. 
 

 

Comissões 

 
 

Presidência da República 

 

ANPD 

 

Audiência Pública – A Autoridade Nacional de Proteção de Dados 

promove, nos dias 14 e 15 de setembro, audiência pública para debater a 

proposta em consulta pública de norma de aplicação da LGPD para 
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microempresas e empresas de pequeno. A sessão será aberta ao público e 

será transmitida pelo canal da ANPD no Youtube. 

 

 
CONSUMIDOR 
 

Mediação em Conflitos 
Consumeristas 

 

 
Câmara | CDC | Quinta (16) | 09h30 

 
Audiência Pública – A Comissão de Defesa do Consumidor promove debate 
sobre PL nº 533, de 2019 - Pretensão resistida, que contará com a presença 
do, dentre outros, do ex-secretário Nacional do Consumidor, Luciano Timm, 
do ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Marco Buzzi; do diretor de 
Relações Institucionais do IDEC, Igor Britto; e da presidente da Comissão 
Especial do Direito do Consumidor – OAB, Marié Miranda. 
 

 
TECNOLOGIA 
 

Fake News 
 

 
Câmara | GT-NET | Terça (14) | 09h00 

 
Audiência Pública Extraordinária – O Grupo de Trabalho para 
Aperfeiçoamento Legislação Brasileira – Internet (GT-NET) promove 
audiência pública com o tema “Boas práticas no combate à desinformação 
durante a Pandemia de Covid19”. Entre os participantes, representando a 
FrioCruz/ENSP, André Pereira Neto; representando o Instituto Nacional de 
Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, João Guilherme dos Santos; e 
o presidente da SaferNet Brasil, Thiago Tavares. 
 

 
ECONOMIA 
 

Comparecimento de 
ministro de Estado 

 

 
Câmara | CTASP | Terça (14) | 09h30 

 
Reunião – A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público 
recebe o ministro Onyx Lorenzoni (Trabalho e Previdência), a fim de 
apresentar os Planos de Metas da pasta para o ano de 2021. 
 

 
EDUCAÇÃO 
 

Fundeb 
 

 
Câmara | CE | Segunda (13) | 09h00 

 
Audiência Pública – A Comissão de Educação promoveu audiência pública 
com o tema “Fundeb: indicadores para educação profissional técnica”. 
Participaram do evento, dentre outros, o coordenador-geral de Instrumentos e 
Medidas Educacionais do INEP/MEC, Gustavo Moraes; representando a 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação 
(SETEC/MEC), Tomás Dias Sant’Ana; o gerente executivo de Educação 
Profissional e Tecnológica do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(Senai), Felipe Morgado. 
 

 
ENERGIA 
 
Tarifas de Energia Elétrica 

 

 
Câmara | CLP | Quarta (14) | 16h00 

 
Audiência Pública Conjunta – A Comissão de Legislação Participativa 
promove audiência pública em conjunto com as Comissões de Finanças e 
Tributação e de Minas e Energia para debater sobre os “Créditos tributários 
incidentes sobre as tarifas de energia elétrica”. Dentre outros, foram 
convidados representante do Ministério de Minas e Energia e a 
superintendente de Fiscalização Econômica e Financeira da Agência Nacional 
de Energia Elétrica, Camila Bomfim. 
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COVID-19 
 

Vacinas 
 

 
Câmara | CEX-COVID19 | Terça (14) | 09h00 

 
Audiência Pública – A Comissão Externa de enfrentamento à COVID-19 
promove audiência pública para debater sobre a necessidade de mais uma 
aplicação dos imunizantes disponíveis no Brasil contra a Covid-19, retomando 
os grupos prioritários iniciais, em especial os profissionais da saúde. Entre os 
convidados, a secretária extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 do 
Ministério da Saúde, Rosane Leite de Melo; bem como representantes do 
Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO) 
e do Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
 

 
CPI PANDEMIA 
 

Covid-19 
 

 
Senado | CPIPANDEMIA | Terça, Quarta | 09h30 

 
Oitivas – A CPI ouve os seguintes depoimentos: na terça (14), Marcos 
Tolentino da Silva, apontado como sócio oculto da empresa que forneceu uma 
garantia irregular no negócio de compra da vacina indiana Covaxin; e na 
quarta (15), Marconny Nunes Ribeiro Albernaz de Faria, lobista ligado à 
Operação Hospedeiro. 
 

 

Política 
 
Pacheco diz que decisão sobre MP que altera marco civil da internet sai esta semana. A Consultoria 
Legislativa do Senado está avaliando a constitucionalidade da medida provisória (MP 1.068/2021), assinada 
por Jair Bolsonaro, que altera o Marco Civil da Internet (Lei 12.965, de 2014) para limitar a remoção de 
conteúdos abusivos publicados nas redes sociais. De acordo com o presidente do Congresso, senador 
Rodrigo Pacheco, até o início desta semana haverá uma decisão a respeito do tema, com possibilidade ou 
não de devolução da MP. “Vai ser uma avaliação técnica, criteriosa. Há alguns apontamentos relativamente 
quanto a eventuais inconstitucionalidades, e como se trata de algo muito sério, é preciso ter um 
aprofundamento técnico de embasamento jurídico para uma decisão correta da Presidência do Congresso 
Nacional”, explicou. O Marco Civil da Internet, criado para estabelecer direitos e deveres para os usuários das 
redes no Brasil, foi aprovado em 2014. O texto da medida provisória cria novas regras para a moderação de 
conteúdos nas redes sociais, e determina que a exclusão, a suspensão ou o cancelamento de contas e perfis 
só poderá ser realizado com justa causa e motivação. Fonte: Agência Senado 
 
Aposta de Bolsonaro, Tarcísio admite disputar o Senado. Citado pelo presidente Jair Bolsonaro como uma 
possível opção para o governo de São Paulo em 2022, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, admitiu 
pela primeira vez, que pode sim entrar na disputa eleitoral, mas não necessariamente para ocupar o Palácio 
dos Bandeirantes.  "Vou caminhar junto com o presidente. Não sei se exatamente num governo de Estado, 
não sei se exatamente em São Paulo. De repente no Parlamento, de repente em Goiás. Por exemplo, por que 
não o Senado em Goiás?", afirmou ele, que também mencionou a possibilidade de concorrer por Mato Grosso, 
dois Estados com os quais o carioca radicado em Brasília não tem qualquer ligação. O ministro tem marcado 
presença nas viagens de Bolsonaro pelo País. Nos atos de 7 de Setembro, em quais o presidente ameaçou o 
Supremo Tribunal Federal e fez discursos com conotação golpista, subiu no carro de som ao lado do chefe 
tanto em São Paulo quanto em Brasília. Depois do discurso para apoiadores na Avenida Paulista, o presidente 
passou o microfone diretamente ao auxiliar. "Depois de ouvir o presidente, não tem nem mais o que dizer. 
Vamos lutar pela nossa liberdade, pela liberdade de empreender, prosperar, de vencer", declarou Tarcísio na 
capital paulista, aguçando quem aposta na sua candidatura ao governo local. Fonte: O Estado de S. Paulo 

 
Mourão tem ‘agenda paralela’ com políticos da oposição, empresários e diplomatas. Com o presidente 
Jair Bolsonaro em viés de baixa e mais isolado, o general Hamilton Mourão montou uma “agenda paralela” de 
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encontros com adversários do governo no Congresso e intensificou as relações com magistrados, diplomatas 
e empresários. Ele passou a receber em audiências e turnês de viagens especialmente lideranças de partidos 
de centro. Uma boa parte desses eventos não foi registrada na agenda oficial. Em Brasília, os encontros de 
Mourão ocorrem no Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente, e no gabinete de trabalho no 
prédio anexo do Palácio do Planalto. O general recebeu nomes ligados ao PP, PSDB e MDB e atrai o interesse 
de cafés e conversas com representantes do PSD e do DEM. Fonte: O Estado de S. Paulo 
 
Planalto cobra resultados de Guedes para campanha eleitoral. O descasamento entre a agenda liberal do 
ministro da Economia, Paulo Guedes, e o plano de reeleição do presidente Jair Bolsonaro ficou evidente na 
reunião de ministros do governo na última quarta-feira. Durante o encontro no Palácio do Planalto, segundo o 
relato de participantes, Bolsonaro disse que não era hora de pensar em biografias individuais, mas sim de 
encontrar soluções para a economia e, em suas palavras, não deixar o PT voltar ao poder. O recado foi visto 
como uma crítica a Guedes — que está sob pressão para viabilizar o novo Bolsa Família e, ao mesmo tempo, 
entregar as reformas estruturantes esperadas pelo mercado. Na reunião com os seus ministros, Bolsonaro 
alegou que também seria necessário resolver o problema do preço do gás e do combustível, que estão altos 
e aumentando o nível de insatisfação dos brasileiros. Fonte: Valor Econômico 
 
Lira e núcleo político do governo vão agir para Bolsonaro resistir à pressão de apoiadores. Apesar do 
alívio causado pela sinalização de recuo do presidente Jair Bolsonaro em relação aos ataques contra o 
Supremo Tribunal Federal (STF), aliados próximos, como o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e os 
ministros do núcleo político do Palácio do Planalto, Ciro Nogueira (Casa Civil) e Flávia Arruda (Secretaria de 
Governo), estão alinhados sobre a necessidade de acompanhar os próximos passos do chefe do Poder 
Executivo para evitar que ele ceda às pressões da militância bolsonarista. Segundo fontes, Lira, Nogueira e 
Flávia temem que Bolsonaro resolva fazer “um recuo do recuo para atender aos caprichos” de seus 
apoiadores. A preocupação é sustentada pelo fato de a militância e até mesmo aliados conhecidos do público, 
como o pastor Silas Malafaia e o blogueiro Allan dos Santos, terem ido às redes sociais para demonstrar 
insatisfação e decepção com o aceno do presidente ao Poder Judiciário e ao ministro Alexandre de Moraes, 
do STF. Fonte: Valor Econômico 

 
Oposição quer grande ato pelo impeachment de Bolsonaro no dia 2 de outubro. Presidentes de legendas 
favoráveis ao impeachment de Jair Bolsonaro (sem partido) devem se reunir na quarta-feira (15) no Congresso 
para dar sequência à discussão sobre a realização de um grande ato em defesa da democracia e do 
afastamento do chefe do Executivo. A ideia começou a ser discutida na quarta (8), após as declarações 
golpistas de Bolsonaro no 7 de Setembro - e em paralelo ao chamamento do Movimento Brasil Livre (MBL), 
que realizará uma manifestação pelo impeachment no domingo (12). Participaram do primeiro encontro PT, 
PDT, PSB, PSol, PC do B, PV, Rede, Solidariedade e Cidadania. Segundo parlamentares envolvidos nas 
tratativas, não há pressa para realizar o ato logo após o que está sendo convocado pelo MBL. O objetivo é 
reunir forças e mobilizar o maior número de pessoas possível, inclusive internacionalmente, para elevar a 
pressão pelo impeachment. Fonte: Valor Econômico 

 

Economia 

 
Depois de recuo de Bolsonaro, Guedes retoma negociação sobre precatórios. O ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Anderson Torres, encontrou o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de 
Moraes em São Paulo na sexta-feira (10). Reunião foi realizada um dia depois do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) divulgar nota recuando dos ataques contra Moraes durante atos de 7 de Setembro. O Poder360 
apurou que a iniciativa do encontro foi de Torres e teve aval de Bolsonaro. A reunião durou cerca de 4 horas 
e foi considerada cordial. Fonte: Poder 360 
 
Indicador de emprego de agosto é o maior desde o início da pandemia, diz FGV. O IAEmp (Indicador 
Antecedente de Emprego), da FGV, foi a 90,1 pontos em agosto. É o maior nível desde o início da pandemia. 
O índice indica projeção positiva de geração de emprego para os próximos meses. A alta acontece em um 
momento em que o Brasil avança na vacinação e vê a média móvel de casos e mortes diminuir. Com a 
pandemia em queda e a aceleração da imunização, há diminuição da necessidade de medidas restritivas. 
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Consequentemente, o ambiente fica mais favorável para a criação de novos postos de trabalho. Fonte: Poder 

360 
 
Orçamento deve ter acréscimo de R$ 18 bi em despesas em 2022. O governo deve elevar em R$ 18 
bilhões a previsão de despesas em 2022. Segundo o jornal Valor Econômico, o motivo é a alta do INPC (Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor). Ao elaborar o PLOA (Projeto de Lei Orçamentária Anual), a área 
econômica do governo projetou alta de 6,2% no INPC. Projeções do mercado, no entanto, calculam que haja 
crescimento de 8,5%. Fonte: Poder 360 
 
Ministério da Economia lança módulo de Gestão de Riscos no sistema de compras públicas do 
governo federal. O Ministério da Economia lança na segunda-feira (13/9) o módulo Gestão de Riscos do 
sistema de compras do governo federal. A nova ferramenta aprimora a eficiência dos gastos públicos por meio 
do gerenciamento dos possíveis riscos e ameaças que podem afetar o processo de compras, desde o 
planejamento até a entrega dos serviços ou produtos. A funcionalidade atende à nova Lei de Licitações (Lei 
nº 14.133/2021) e à Portaria Seges/ME nº 8.678/2021, que regulamenta a governança das contratações 
públicas no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. “Com o módulo de 
gestão de riscos, vamos garantir mais segurança e dar mais eficiência ao processo de contratação, visando 
obter melhores contratações para o atendimento aos objetivos da Administração Pública em prol da qualidade 
dos serviços prestados ao cidadão”, explica o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo 
Digital do Ministério da Economia, Caio Mario Paes de Andrade. Fonte: ASCOM ME 
 
Ministro da Economia escolhe novo assessor para reforçar diálogo com setor produtivo. O ministro da 
Economia, Paulo Guedes, escolheu Jorge Luiz de Lima, que foi CEO de dez grandes empresas, para reforçar 
seu diálogo com o setor produtivo. Lima ocupará o cargo de assessor especial da pasta. Atualmente, Lima é 
secretário da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação. A informação foi divulgada na segunda-feira (13) pela 
assessoria de imprensa do Ministério da Economia. Segundo o site do ministério, Lima foi CEO de empresas 
como a Semco Johnson Controls, SMV, Semco Serv. Integrados, ISS Systems, AGV Logística, BRF, JSL 
Logística e Semco Partners. Fonte: Valor Econômico 

 
Industriais dizem a Guedes que operam dissociados do ambiente político. A economia opera dissociada 
do ambiente político e os setores industriais mantêm sua previsão de crescimento para este ano. Essa foi a 
mensagem que o ministro da Economia, Paulo Guedes, ouviu de um grupo de empresários na sexta-feira (10), 
ao fim de uma semana marcada pela turbulência política e no mesmo dia em que entidades da sociedade civil 
publicaram um manifesto pedindo a pacificação entre Poderes. A siderurgia espera um crescimento de 24% 
em 2021, comparado com 2020, disse, ao Valor, o presidente executivo do Instituto Aço Brasil, Marco Polo de 
Mello Lopes. Fonte: Valor Econômico 

 
Governo trabalha com risco de 'sufoco' energético também em 2022. A decisão de contratar térmicas 
emergenciais para reforçar o setor elétrico em 2022, anunciada na quinta (11), foi baseada em estudo que 
indica risco de crise energética também no próximo período seco, que se inicia no outono do ano que vem. 
Avaliação feita pelo ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) e a EPE (Empresa de Pesquisa Energética) 
considera que o país iniciará o ano com os reservatórios em níveis bem piores do que no início de 2021 e que 
a ocorrência do fenômeno La Niña manteria o baixo volume de chuvas. Fonte: Folha de S. Paulo 
 
Aneel vai realizar leilão para contratar térmicas a fim de garantir fornecimento nos próximos anos. A 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) irá realizar um leilão para contratar usinas para garantir o 
fornecimento de energia elétrica de abril de 2022 a dezembro de 2025. Apesar de o governo ter optado por 
um “processo simplificado”, o diretor-geral da agência reguladora, André Pepitone, afirmou que será realizado 
um leilão para contratação dos empreendimentos. Ainda não há, no entanto, uma previsão para quando a 
rodada será realizada, pois o edital ainda está sendo elaborado. Segundo Pepitone, essa energia contratada 
será usada para atender a população e permitir a recuperação dos reservatórios, que estão em níveis 
alarmantes devido à pior crise hídrica já registrada no País. “O procedimento simplificado está sendo 
estruturado. Será feito o leilão pela Aneel mediante edital que vai chamar essas empresas para fazer suas 
ofertas, tendo que apresentar garantias de combustíveis e conexão”, disse após evento de inauguração de 
uma linha de transmissão da Taesa, em Janaúba, Minas Gerais. Fonte: O Estado de S. Paulo 
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Judiciário 

 
Confira a pauta da semana do STF. O Plenário do Supremo Tribunal Federal se reunirá na quarta (15), a 
partir das 14h. Dentre os itens da pauta está a continuação do julgamento do Recurso Extraordinário que 
discute a definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação 
indígena e desde quando essa ocupação deverá prevalecer, o chamado marco temporal. Na quinta (16), o 
Plenário irá julgar o RE que discute o sequestro de recursos financeiros do Estado do Rio de Janeiro no caso 
de parcelamento compulsório do precatório. O relator, ministro Ricardo Lewandowski ponderou que a questão 
constitucional possui repercussão geral. Fonte: STF 
 
“Houve uma tentativa de ruptura institucional”, diz Ayres Britto. No momento em que a atuação do 
Supremo Tribunal Federal (STF) é colocada em cheque pelo presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente da 
Corte, ministro Ayres Britto, diz que “houve uma tentativa de ruptura institucional” nos atos e discursos 
inflamados no dia 7 de setembro. Para o ministro, “o Supremo tem sempre a última palavra na nossa 
democracia”, assim como, nos outros estados democráticos, quem da a última palavra é a corte constitucional 
de Justiça. “Precisamos estar atentos e vigilantes em prol da nossa democracia, por ser ela, o princípio dos 
princípios da nossa constituição. O princípio continente de que tudo mais é conteúdo”. Ao falar sobre a atuação 
prevista na constituição para a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, Ayres Britto finaliza, afirmando que “os 
governantes passam, as Forças Armadas ficam”. Fonte: A Tarde 

 
Rosa Weber deve emitir parecer sobre MP das Redes Sociais. A ministra Rosa Weber, do Supremo 
Tribunal Federal, deve emitir parecer sobre a Medida Provisória 1068, que altera o Marco Civil da Internet e 
limita a exclusão de conteúdo das redes sociais e a remoção de contas, em uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade protocolada pelo Partido Novo. A legenda alega que ao decidir sobre as regras de 
exclusão e suspensão de contas de usuários, a medida “viola a lógica jurídica do Marco Civil, o princípio da 
livre iniciativa, o princípio da proporcionalidade, a dignidade da pessoa humana e a cidadania”. A peça 
classifica a medida como inconstitucional e pede a suspensão imediata da matéria. A ministra Rosa Weber 
concedeu o prazo de 48 horas para que o Presidente Jair Bolsonaro e a Procuradoria-Geral da República e a 
Advocacia-Geral da União se manifestem a respeito da ação. Fonte: O Tempo 
 
STF fixa tese sobre cobrança antecipada do ICMS. O Supremo Tribunal Federal (STF) estabeleceu que 
apenas por meio de lei os Estados podem exigir o pagamento do ICMS em momento anterior à ocorrência do 
fato que gera a tributação. Isso quando não há previsão do regime de substituição tributária na operação. Os 
ministros fixaram a tese jurídica, que deve ser aplicada a casos semelhantes, em julgamento realizado no 
Plenário Virtual e concluído no fim do mês passado. A Corte já havia negado, em agosto, o recurso do Estado 
do Rio Grande do Sul que instituiu a antecipação da exigência do ICMS por meio de quatro decretos estaduais 
editados entre 1999 e 2003 (nº 39.820/1999, nº 40.900 /2001, nº 41.885/2002 e nº 42.631/2003). Mas ficou 
pendente a fixação da tese que deve ser aplicada para outros casos que discutam a questão na Justiça. 
Empresas que adquirem mercadorias em outros Estados para revender ao consumidor final eram tributadas 
de forma antecipada. A cobrança do ICMS era feita no momento em que recebiam o produto (no ingresso em 
território gaúcho) e não na revenda dele, quando ocorre a troca de titularidade e circulação da mercadoria – 
que é o fato que gera a obrigação de recolher o ICMS. Fonte: Valor Econômico 

 
PGR pede que STF suspenda medida provisória de Bolsonaro que dificulta combate a 'fake news'. O 
procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu que o Supremo Tribunal Federal (STF) suspenda 
liminarmente a medida provisória (MP) assinada pelo presidente Jair Bolsonaro que dificulta a ação das redes 
sociais para apagar conteúdos publicados por usuários. Na prática, a MP, que altera o Marco Civil da Internet, 
também torna mais difícil a remoção de desinformação das redes. Na avaliação de Aras, a MP "dificulta a ação 
de barreiras" que evitem a divulgação de conteúdo criminoso e de discurso do ódio. Fonte: O Globo 

 
OAB vai ao STF contra MP de Bolsonaro que muda regras para redes. A OAB (Ordem dos Advogados do 
Brasil) protocolou no STF (Supremo Tribunal Federal) uma ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) com 
pedido de medida cautelar contra a MP (Medida Provisória) editada pelo presidente Jair Bolsonaro que altera 
o Marco Civil da Internet. Para a Ordem, a medida apresenta inconstitucionalidade formal — os requisitos 
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autorizadores da edição de Medida Provisória estão ausentes — e material, ante “a evidente violação das 
liberdades de expressão e informação, e das garantias da livre iniciativa e livre concorrência”. Fonte: Poder 360 
 
CNJ promove webinário sobre revolução tecnológica no Judiciário. As bases para a transformação da 
Justiça por meio de uma revolução tecnológica impulsionada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) 
foram o tema do webinário Justiça 4.0, realizado na segunda (13/9), às 14h30. O evento foi transmitido pelo 
canal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no YouTube. Fonte: Portal CNJ 

 

Reforma Tributária 

 
Reforma do IR penaliza debênture incentivada. Uma mudança na tributação de pessoa jurídica prevista na 
reforma do Imposto de Renda poderá encarecer as debêntures de infraestrutura, e tem levado bancos a se 
mobilizar para revertê-la. O projeto de lei aprovado pela Câmara reduz sensivelmente a vantagem tributária 
que as instituições financeiras têm hoje para comprar esses títulos de dívida e mantê-los no balanço até o 
vencimento ou por um período - uma prática comum no mercado. Com isso, a tendência é que os bancos não 
só deixem de adquirir debêntures incentivadas como também se desfaçam de seus estoques. Alguns já 
começaram a rever suas posições para se proteger. Um deles já vendeu o equivalente a R$ 500 milhões em 
títulos nas últimas semanas, apurou o Valor. Fonte: Valor Econômico 

 

Covid-19 

 
Brasil tem 67% da população com ao menos uma dose da vacina contra a covid. O Brasil chegou a 67% 
da população vacinada com ao menos uma dose de um imunizante contra a covid-19. O número representa 
142.903.064 pessoas vacinadas com 1ª dose ou dose única até 18h de domingo (12.set.2021). O número de 
habitantes totalmente vacinados se aproxima de 75 milhões. São 73.255.434, o equivalente a 34,3% da 
população. É o total de pessoas que completaram o ciclo da imunização. Fonte: Poder 360 
 
Governo zera imposto de importação de vacinas mas ignora imunizantes anti-covid. O governo federal 
zerou o imposto de importação de 9 vacinas. A medida foi divulgada pelo Camex (Comitê-executivo de Gestão 
da Câmara de Comércio Exterior), que faz parte do Ministério da Economia, na 2ª feira (13.set.2021). De 
acordo com a resolução, publicada no Diário Oficial da União, as alíquotas ficaram zeradas por um período de 
um ano a partir do início da redução dos impostos. A decisão foi tomada com base em diretrizes do Mercosul. 
Fonte: Poder 360 

 

Último Foco 

 
Em nota, CGI defende manutenção da moderação de conteúdos do Marco Civil. Em nota divulgada na 
segunda-feira (13), o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.Br) defendeu a manutenção do regime de 
responsabilidade de intermediários consolidado artigo 19 do Marco Civil da Internet, que tem por objetivo 
principal garantir o equilíbrio entre a atuação e responsabilização de usuários e provedores. A entidade 
também alertou para o problema de se criar limitações excessivas à atuação dos provedores. Segundo o CGI, 
essas práticas poderão ocasionar efeitos indesejados para a usabilidade geral da rede e para a proteção de 
usuários, além da inevitável sobrecarga ao já congestionado Poder Judiciário, que hoje já conta com mais de 
80 milhões de ações em tramitação. Fonte: Teletime 
 
Lançamento do 9º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria. Transmissão ao vivo somente para 
inscritos. Garanta a sua participação no lançamento da 9ª edição do maior Congresso de Inovação da Indústria 
da América latina. Cinco continentes reunidos para falar sobre como a inovação uniu o mundo a partir da 
pandemia de COVID-19 e seus desafios. Palestra de encerramento com o cofundador da Apple, Steve 
Wozniak, sobre o “Futuro da Inovação". Inscrição gratuita aqui. Fonte: Portal Congresso e Inovação 
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Guia orienta consumidores na proteção de dados pessoais. Em O Ministério da Justiça e Segurança 
Pública lançou, na sexta-feira (10), o guia "Como proteger seus dados pessoais", com o objetivo de 
conscientizar os consumidores sobre a importância dos dados pessoais. O material, elaborado pelo Conselho 
Nacional de Defesa do Consumidor, em parceria com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), 
tem linguagem simplificada e reúne informações com dicas e orientações sobre as relações de consumo e 
conceitos básicos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A data para lançamento da cartilha também 
marca os 31 anos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), comemorados no sábado (11). "Nós estamos 
tratando de um momento muito delicado, que é a modernização da economia, a economia digital. A defesa do 
consumidor precisa estar alinhada com essas inovações", destacou a secretária Nacional do Consumidor, 
Juliana Domingues, durante evento virtual de lançamento da cartilha. Fonte: Agência Brasil 
 
Fernando Capez, do Procon, quer suspensão do Pix até garantia de segurança do consumidor. Por 
conta das crescentes fraudes no Pix, Fernando Capez tem reunião com técnicos do BC agendada para quarta-
feira (15). O presidente do Procon revela que pretende pedir a suspensão da tecnologia de pagamento 
instantâneo até que exista regulamentação que garanta segurança ao consumidor. Fonte: O Estado de S. Paulo 
 
Justiça faz teste de integridade durante eleições suplementares no Rio. Pela primeira vez, a Justiça 
Eleitoral do Rio de Janeiro fará um teste de integridade durante as eleições suplementares que serão 
realizadas no domingo (12) nos municípios de Silva Jardim e Santa Maria Madalena. Os eleitores voltam às 
urnas eletrônicas para eleger novos prefeitos e vice-prefeitos, que concorreram sub judice no pleito de 2020 
e não chegaram a ser diplomados. Nos municípios de Campo Grande, em Alagoas, e Gado Bravo, na Paraíba, 
os eleitores também voltam às urnas. No Rio, o teste de integridade será acompanhado pelo presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, e pelo corregedor da Justiça Eleitoral, ministro 
Luís Felipe Salomão. O teste será transmitido pelo canal do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio de Janeiro 
no You Tube. Fonte: Agência Brasil 
 
Fábio Faria aciona Anatel, mas não evita adiamento de decisão sobre 5G. O ministro das Comunicações, 
Fábio Faria, bem que tentou, mas não conseguiu evitar o adiamento da decisão do conselho diretor da Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel) que aprovaria a versão final do edital de venda de licenças da quinta 
geração de telefonia móvel (5G). O leilão é a principal entrega da pasta e é considerado estratégico para 
compor a vitrine de projetos realizados a poucos meses das eleições de 2022: todas as capitais deverão estar 
cobertas com a versão mais atualizada da nova tecnologia até 31 de julho de 2022. A proposta de edital seria 
apresentada pelo conselheiro Emmanoel Campelo, escolhido por sorteio como relator do processo no fim de 
agosto. Na quinta-feira, a agência anunciou que a decisão seria tomada na sexta-feira em reunião 
extraordinária. Fonte: Valor Econômico 
 
Painel Telebrasil 2021 começa na terça-feira, 14, com foco no 5G. O Ministro das Comunicações, Fabio 
Faria, o presidente da Anatel, Leonardo Euler, e o presidente da Conexis e CEO da TIM, Pedro Labriola, 
estarão juntos na abertura oficial do Painel Telebrasil 2021, na terça-feira, dia 14, às 10 horas, para falar sobre 
o tema "5G: Conexão para o Futuro". Neste ano, o principal encontro do setor de telecomunicações, mantendo 
o formato online, virá com novidades, que vão desde o uso de tecnologia 3D na transmissão até plataformas 
de interação mais dinâmicas, tendo importância ampliada diante da grande expectativa que há em torno do 
leilão do 5G. A programação do primeiro dia estará dividida em dois grandes blocos, manhã e tarde, incluindo 
um total de quatro webinars, dois keynotes setoriais e dois painéis, que vão tratar dos seguintes temas: "O 
impacto e as transformações do 5G", a partir das 11h15, e "A conectividade transformando os serviços", 
iniciando às 14h30. A programação do Painel Telebrasil ocorrerá em três terças-feiras de setembro, dias 14, 
21 e 28, e envolverá cerca de 150 convidados para os debates. As inscrições para o evento são gratuitas e 
dão direito a certificados de participação. Fonte: TeleTime 
 
5G vai aumentar concentração de internet entre ricos, diz estudo. Os brasileiros mais pobres convivem 
com uma qualidade de internet muito abaixo do mínimo aceitável e essa situação deve piorar com a 
implantação do 5G, que exigirá mais investimentos na construção de antenas de celular e redes no país. É o 
que indica um estudo feito pela consultoria Teleco, especializada em telecomunicações, para o movimento 
Antene-se, que defende mais investimentos na instalação de antenas, especialmente em áreas de baixo poder 
aquisitivo. O levantamento, realizado nas principais capitais do país, revelou que, quanto menor a renda 
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mensal – abaixo de R$ 1.650 –, mais pessoas precisam compartilhar o sinal de uma mesma antena, o que 
degrada o serviço de forma significativa, a ponto de praticamente inviabilizar a recepção da internet sem fio 
na periferia. Fonte: Valor Econômico 

 
Ataques de hackers contra infraestrutura crítica preocupam setor público. O aumento dos ataques 
cibernéticos, consequência direta da digitalização forçada pela pandemia do novo coronavírus, preocupa 
companhias e órgãos públicos responsáveis por infraestruturas consideradas críticas. O ataque contra o 
Colonial Pipeline, nos Estados Unidos, ou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Brasil, mostram as 
consequências práticas que um colapso operacional pode ter ao atingir um serviço essencial.Em um contexto 
no qual cibersegurança ganha contornos geopolíticos, empresas e setores considerados estratégicos viram 
um aumento de ataques, seja do chamado “ransomware” ou de outras categorias de softwares maliciosos. O 
setor de energia é um dos mais visados. Fonte: Valor Econômico  
 
Governo estuda formas de atrair fábricas de semicondutores para o Brasil. O ministro das Relações 
Exteriores, Carlos França, disse, na sexta-feira, que o governo discute medidas para atrair fabricantes de 
semicondutores para o Brasil. Fortemente afetados pela pandemia de Covid-19, os produtores de chips e 
componentes eletrônicos, centralizados basicamente em países asiáticos, não conseguem atender à demanda 
mundial de indústrias de diversos setores em todo o mundo, como nos Estados Unidos e na Europa. França 
afirmou que tem conversado sobre o assunto com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e integrantes da 
equipe econômica sobre a possibilidade de criação de zonas de processamento de exportações (distritos 
industriais com vantagens como isenção de impostos, liberdade cambial e procedimentos administrativos 
simplificados). O Brasil ficaria com parte da produção para o mercado doméstico. Fonte: O Globo 
 
Trabalho remoto cresceu na América Latina no 1º semestre de 2021. Pesquisa realizada de abril a junho 
deste ano mostra que 66% dos consumidores digitais latino-americanos estavam trabalhando de forma remota 
no 1º semestre de 2021. Isso é 19 pontos percentuais acima do que mostrava o levantamento anterior, feito 
em maio de 2020, quando 47% trabalhavam de casa. A pesquisa não é representativa de todos os que 
trabalham nesses países. Os dados foram coletados pela empresa de pesquisa Tendencias Digitales em 
parceria com o GDA (Grupo de Diarios América), que reúne veículos de comunicação da América Latina. No 
Brasil, a pesquisa foi publicada neste domingo (12.set.2021) pelo jornal O Globo. Fonte: Poder 360 
 
Brasil terá estratégia nacional de combate a crimes e fraudes eletrônicas. O Brasil deve adotar uma 
estratégia nacional de combate a crimes cibernéticos e fraudes eletrônicas. O plano é elaborado pelo Ministério 
da Justiça e Segurança Pública e pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos). A necessidade de coibir 
as fraudes eletrônicas foi discutida na 6ª feira pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, 
e pelo presidente da Febraban, Isaac Sidney, em São Paulo, por causa do aumento desse tipo de crime. Fonte: 

Poder 360 
 
Alexa, Siri e Google são acusados de ouvir conversas mesmo quando não deveriam. Gigantes da 
tecnologia há muito tempo têm encorajado o uso de alto-falantes inteligentes em nossas casas e celulares, 
tentando convencer os consumidores a confiar nas assistentes de voz para qualquer necessidade que surja. 
Mas tem gente preocupada que esses dispositivos estejam gravando até mesmo quando não deveriam- e 
estão levando seus temores para os tribunais. No começo do mês, um juiz determinou que a Apple terá que 
enfrentar uma ação movida por usuários em um tribunal federal da Califórnia, que acusa a assistente de voz 
da empresa, Siri, de ter gravado indevidamente conversas privadas. Fonte: O Estado de S. Paulo 
 
Falta de internet restringe acesso à educação. A adoção do ensino a distância criou um novo tipo de 
desigualdade no Brasil. Por falta de conexão à web, a adesão à educação virtual é bem maior nas escolas 
particulares – cujo índice de conexão é de 98% – do que nas públicas, onde a média é de 78%, segundo 
pesquisa da PwC e do Instituto Locomotiva. Essa diferença deve ampliar a evasão escolar, com impactos 
econômicos de longo prazo. Dados do Insper, em parceria com o Instituto Unibanco, apontam que o déficit 
educacional se acentuou durante a pandemia. Em 2020, o engajamento dos alunos da rede estadual no ensino 
médio foi de 25 horas semanais, ou 36% da jornada ideal. Isso ampliou a proporção de jovens que pensam 
em abandonar a escola. Em 2020, esse porcentual havia sido de 28% e, em 2021, subiu para 43%, segundo 
o Conselho Nacional da Juventude. Fonte: O Estado de S. Paulo 
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Pessoas com deficiência estão em 1% da publicidade nas redes sociais. Pessoas com deficiência estão 
presentes em somente 1% dos anúncios publicitários divulgados em perfis brasileiros no Instagram e no 
Facebook, diz a terceira edição da pesquisa ‘Diversidade na Comunicação de Marcas em Redes Sociais’, 
organizada pela Elife e a agência SA365. O estudo analisou 1.902 posts de 50 marcas feitos pelos 20 
principais anunciantes do País entre janeiro e dezembro de 2020. “As publicações foram analisadas 
considerando pessoas presentes na foto ou vídeo. Cada publicação pode retratar mais de um grupo e a 
presença percentual em cada grupo foi calculada com base no volume total de publicações analisadas’, 
explicam os organizadores. Fonte: O Estado de S. Paulo 
 
TransformaGov supera a marca de 50% de execução das ações pactuadas. O programa TransformaGov 
concluiu mais de 50% das ações pactuadas junto aos órgãos e entidades parceiros por meio de planos de 
gestão estratégica e transformação institucional. O balanço foi realizado ao final de agosto pela Secretaria de 
Gestão do Ministério da Economia (ME). Até então, das 1.739 ações pactuadas com 75 órgãos e entidades 
federais parceiros, 877 foram concluídas. O secretário de Gestão da Secretaria Especial de 
Desburocratização, Gestão e Governo Digital do ME, Cristiano Heckert, comemorou o alcance da marca: “O 
programa TransformaGov foi formalmente instituído em maio de 2020. Pouco mais de um ano depois, já 
conseguimos concluir 50% das ações previstas nos planos. Isso demonstra que a transformação institucional 
pode ser bastante célere e gerar impacto no serviço público”, avaliou. Fonte: ASCOM ME 
 
OAB e Sebrae promoverão maratona para debater a LGPD. A OAB Nacional, por meio da Comissão 
Especial de Proteção de Dados, em parceria com o Sebrae Nacional, promoverá nos meses de setembro e 
outubro a "Maratona LGPD: Os Desafios na Proteção de Dados Pessoais". A maratona será composta de uma 
série de seis eventos temáticos com o objetivo de debater os grandes desafios da Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (LGPD). O evento ocorrerá em plataforma digital e será transmitido ao vivo, de forma gratuita, 
pelo Sebrae Nacional e pela OAB. A maratona abordará a aplicação da LGPD no âmbito das micro e pequenas 
empresas, nas relações de consumo e nos sistemas de inteligência artificial, dentre outros. Fonte: Portal OAB 

 
FEBRABAN e Ministério da Justiça apertam o cerco contra o cibercrime. Com objetivo de aprimorar o 
combate aos crimes eletrônicos e cibernéticos no país, o presidente da Federação Brasileira de Bancos 
(FEBRABAN), Isaac Sidney, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, iniciaram tratativas 
para criação da Estratégia Nacional de Combate ao Crime Cibernético. A ideia do novo fórum é seguir os 
moldes da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) e ampliar a 
identificação e repressão dos responsáveis pelos crimes, expandir o conhecimento técnico das forças de 
segurança e promover a cooperação permanente entre agentes públicos e privados. Para isso, teria como 
instrumento o desenvolvimento conjunto de plataformas de compartilhamento de dados de fraudes por meios 
digitais, o apoio à capacitação das forças de segurança em temas de cibersegurança e fraudes digitais, 
utilizando inclusive o laboratório de Cibersegurança da FEBRABAN. Fonte: TI Inside 
 
Governo suspende edital da OS que vai absorver Ceitec. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação 
publicou na sexta (10), a suspensão, por tempo indeterminado, dos editais que tratam da seleção da 
Organização Social que vai absorver a propriedade intelectual do Ceitec. A medida vem na esteira da decisão 
do Tribunal de Contas da União, que suspendeu a liquidação da estatal do chip e quer informações do governo. 
“A suspensão decorre de recomendação do Tribunal de Contas da União, proferida no Acórdão n° 2061/2021-
TCU-Plenário, no sentido de que ‘o prosseguimento das etapas previstas no Edital de Chamamento Público 
nº 11, de 15 de junho de 2021, sem a adequada fundamentação do processo de desestatização do Ceitec 
viola os princípios motivação, da eficiência e da economicidade, e o art. 20 do Decreto-lei nº 4.657 de 1942’”, 
aponta o MCTI. Fonte: Convergência Digital 

 
Sem estudos robustos e planejamento consistente, governo adia novamente a desestatização de 
Dataprev e Serpro. Embora os cronogramas dos projetos de desestatização da Dataprev e do Serpro já 
houvessem sido modificados há menos de três meses, fazendo com que a venda das estatais coincidisse com 
as próximas eleições presidenciais, o Ministério da Economia mais uma vez os adiou. O motivo, ainda que 
não seja alegado pela pasta, foi a falta de uma justificativa plausível para que o Brasil abrisse mão do controle 
dos dados pessoais, empresariais e do Estado vendendo a Dataprev e o Serpro. Assim, o BNDES justificou o 
adiamento afirmando que somente ao final do segundo trimestre de 2022 os estudos técnicos estarão 
concluídos. Outro impacto fundamental para o adiamento das desestatizações foram as manifestações de 
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entidades e órgãos - públicos e privados - apontando a falta de estudos robustos que pudessem ao menos 
apontar o preço justo da Dataprev e do Serpro. Apesar de as duas empresas terem um valioso patrimônio 
físico, os dados e informações que elas detêm a guarda não possuem um valor quantificado. Fonte: Congresso 

em Foco 
 
TCU avalia governança das estratégias de transformação digital da Administração Pública Federal. O 
Tribunal de Contas da União (TCU) fez acompanhamento sobre a governança das estratégias de 
transformação digital da Administração Pública Federal. Os órgãos fiscalizados foram a Secretaria Especial 
de Modernização do Estado (Seme) da Secretaria-Geral da Presidência da República (SGPR) e a Secretaria 
de Governo Digital (SGD/ME) do Ministério da Economia. A auditoria encontrou falhas na gestão dos riscos 
da transformação digital. Na amostra de planos de transformação digital enviada pela SGD/ME, a maioria não 
apresentava evidências de que estaria sendo realizada a gestão de riscos. Tal fato decorre de baixa 
maturidade em gestão de riscos existente em grande parte das organizações públicas, situação que vem 
sendo revelada sucessivamente pelo Tribunal em levantamentos anteriores. Fonte: Portal TCU 
 
PDDE já repassou R$ 1,2 bilhão para as escolas públicas neste ano. Desde o começo do ano, até agosto 
de 2021, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia vinculada ao Ministério da 
Educação (MEC), repassou R$ 1,2 bilhão do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e de suas Ações 
Integradas para unidades de ensino de todo o país. O programa tem como finalidade prestar assistência 
financeira para melhorar a infraestrutura física e pedagógica das escolas e contribuir com o reforço da 
autogestão escolar, a fim de elevar os índices de desempenho da educação básica. Os valores transferidos 
para cada unidade de ensino podem ser conferidos no Sistema de Liberação de Recursos do FNDE. Para 
receberem os repasses do PDDE, as Unidades Executoras Próprias – Uex (Conselhos Escolares, Associação 
de Pais e Mestres ou similares) e Entidades Executoras – EEx (Prefeituras Municipais e Secretarias Estaduais 
e Distrital de Educação) precisam estar com os dados cadastrais em dia, além de não possuírem pendências 
com prestação de contas de anos anteriores. O procedimento de atualização cadastral deve ser feito inclusive 
pelas entidades que não possuem nenhum dado a ser alterado. O sistema somente considerará o cadastro 
atualizado com a confirmação das informações no PDDEweb. Fonte: ASCOM MEC 


