
 

 

Relatório do Orçamento de 2017 deve ser votado nesta quarta* 

 

O relatório final ao Orçamento da União para 2017 (PLN 18/2016) deverá ser votado 

nesta quarta-feira (14) pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização (CMO) e, em seguida, pelo Congresso Nacional. O texto, do senador 

Eduardo Braga (PMDB-AM), prevê recursos de R$ 125,3 bilhões para o setor de saúde e 

de R$ 85,6 bilhões para a educação. 

 

O salário mínimo para 2017 ficará em R$ 945,80. O produto interno bruto (PIB) tem 

previsão de crescimento de 1,3%. Quanto à inflação, a estimativa é de que fique em 



4,8%. A taxa básica de juros (Selic) prevista é de 12,11%. Já a taxa de câmbio média foi 

projetada em R$ 3,43 por dólar. 

 

De acordo com o senador, foram acrescentados R$ 9 bilhões para a saúde para que se 

alcançasse o percentual de 15% de receita corrente líquida previsto na Constituição. 

Desse montante, R$ 4,8 bilhões foram obtidos por meio de emendas individuais, R$ 2,2 

bilhões por emendas coletivas e R$ 2,7 bilhões de alocadas pelo relator-geral. 

 

Para o orçamento fiscal — referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e 

entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas 

pelo poder público — foram destinados R$ 1,7 trilhão. O orçamento da Seguridade 

Social será de R$ 668 bilhões. Para o refinanciamento da dívida pública federal, foram 

destinados R$ 946 bilhões. 

 

Ajuste fiscal 

 

— Esta é a primeira peça legislativa e do Executivo com contribuições para a 

recuperação econômica do país. Está dentro do ajuste fiscal, e é a primeira legislação 

concreta que terá efeito prático no sentido de mostrar as possibilidades de recuperação 

econômica do país — concluiu o senador Eduardo Braga, explicando que o Orçamento 

de 2017 incorpora os dispositivos previstos pela PEC do Teto de Gastos (PEC 55/2016), 

aprovada nesta terça-feira (13). 

 

As despesas primárias fixadas no parecer correspondem às despesas de 2016 corrigidas 

pela inflação projetada para este ano (7,2%). A regra atingiu os três Poderes (Legislativo, 

Executivo e  Judiciário), o Ministério Público da União e a Defensoria Pública da União. 

 

Investimentos 

 



Os investimentos públicos receberam um reforço a partir das emendas parlamentares. 

O relatório final prevê R$ 58,3 bilhões — R$ 19 bilhões a mais do que a dotação da 

proposta orçamentária. O valor previsto pelo relatório de Eduardo Braga também é 

maior do que o autorizado para este ano (R$ 45,6 bilhões), mas está abaixo de 2014 e 

2015, quando os investimentos autorizados superaram os R$ 80 bilhões. 

 

Os números do relatório, diz Eduardo Braga, espelham a crise fiscal do Estado, com 

déficit primário  de R$ 139 bilhões para o governo federal e dívida líquida do setor 

público ainda em alta (49,4% do PIB). 

 

A defesa nacional disporá de R$ 845 milhões. A promoção do desenvolvimento regional 

e territorial terá R$ 895,5 milhões. A manutenção e operação dos partidos políticos 

contará com R$ 509 milhões. A infraestrutura logística, social e urbana receberá R$ 

380,3 milhões. Para a política nacional de desenvolvimento urbano, o relator destinou 

R$ 150 milhões. 

 

Fonte: Senado 

Data da publicação: 13 de dezembro 

Link: http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/12/13/relatorio-do-

orcamento-de-2017-deve-ser-votado-nesta-quarta 

 

 

 

Temer e Trump acertam agenda de crescimento Brasil-EUA* 

 

O presidente Michel Temer e o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, 

acertaram nesta terça-feira, em uma conversa por telefone, lançar uma agenda bilateral 

para o crescimento de seus respectivos países, informou a presidência brasileira. 

 



Temer ligou para Trump, com quem manteve uma conversa "bastante amistosa e 

positiva", indicou a secretaria de Comunicação da Presidência da República em Brasília. 

 

Temer cumprimentou novamente Trump pela vitória nas eleições e o presidente eleito 

americano apresentou condolências pelo acidente com o avião da Chapecoense, além 

de cumprimentar seu futuro colega pelas reformas e medidas para promover o 

crescimento do Brasil. 

 

Os dois presidentes concordaram que as relações Brasil- Estados Unidos são boas, mas 

ficarão ainda melhores. 

 

Temer e Trump concordaram em lançar, imediatamente após a posse do novo 

presidente americano, uma agenda Brasil-EUA para o crescimento. 

 

Combinaram que as equipes se reunirão a partir de fevereiro para elaborar essa agenda. 

 

Temer afirmou que os empresários dos dois países se conhecem bem e querem fazer 

mais negócios. Enfatizou o interesse brasileiro em ter mais investimentos dos EUA e 

disse que os brasileiros continuarão a investir nos Estados Unidos. 

 

Fonte: Istoé Dinheiro 

Data da publicação: 13 de dezembro 

Link: http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20161213/temer-trump-

acertam-agenda-crescimento-brasil-eua/441806 

 

 

 

Primeiros caças invisíveis F-35 aterrissam em Israel* 

 



Os dois primeiros de um lote de 50 caças invisíveis F-35 comprados por Israel dos 

Estados Unidos aterrissaram nesta segunda-feira à noite (12) na base aérea israelense 

de Nevatim, no sul do país. 

 

As aeronaves chegaram com seis horas de atraso, devido à baixa visibilidade na Itália, 

sua última escala. Nos próximos anos, Israel deve receber todos os F-35 comprados. 

 

Hoje, o grupo americano Lockheed Martin defendeu seu caça F-35, um aparelho "de 

grande valor", e prometeu responder às perguntas do presidente eleito Donald Trump 

sobre o programa militar mais caro da história dos Estados Unidos. 

 

O diretor do programa F-35, Jeff Babione, referiu-se à "tecnologia incrível" do aparelho 

e ao esforço constante para reduzir os custos de construção e de manutenção. 

 

"É um aparelho de grande valor e me encantará responder às perguntas que o o 

presidente eleito possa ter, sejam quais forem", disse ele à AFP em Israel. 

 

Babione rebateu assim declarações de Trump, que denunciou os custos "fora de 

controle" do programa F-35. 

 

O programa de desenvolvimento do F-35 é um dos mais caros da história militar 

moderna. Estima-se que, em sua versão mais básica, cada aeronave custe mais de US$ 

110 milhões. 

 

"Os custos do programa F-35 estão fora de controle. Milhares de milhões de dólares 

podem e serão economizados em compras militares depois de 20 de janeiro", tuitou 

Trump, referindo-se à data de sua posse. 

 

Seu tuíte coincidiu com a visita a Israel do secretário americano da Defesa, Ashton 

Carter, para a entrega ao país dos primeiros F-35. 



 

Fonte: Istoé Dinheiro 

Data da publicação: 12 de dezembro 

Link: http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20161212/primeiros-cacas-

invisiveis-f-35-aterrissam-israel/441449 

 

 

 

Departamento de Defesa dos EUA quer gamers testando drones 

de guerra* 

 

Um  dos maiores problemas que as forças militares americanas (e provavelmente todas 

as outras) enfrentam são as ações em ambientes urbanos, onde as ruas estreitas e os 

prédios altos prejudicam a comunicação entre soldados e o comando, tanto verbal 

quanto visualmente. A solução para isso foi o uso de drones, dispositivos que já são há 

muito usados com essa função. 

Porém, a DARPA – sigla em inglês para Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de 

Defesa – acredita que quanto mais melhor: um “enxame” de drones pode ser olhos 

adicionais cruciais em uma ação militar. Porém, controlar uma grande quantidade 

desses quadricópteros é um desafio grande para a DARPA, que pretende dominar a 

função através de um novo programa que terá suas estratégias testadas por ninguém 

menos que jogadores de video game. 

 

Táticas de guerra na vida real 

A ideia é colocar gamers para ajudar a produzir e testar centenas de táticas de ação que 

envolvem grupos de mais de 100 drones, juntamente com o desenvolvimento de uma 

interface que poderá funcionar, inclusive, com realidade aumentada, virtual e comandos 

de voz. O projeto, chamado Offensive Swarm-Enabled Tactics (OFFSET), vai basear as 

táticas e manobras dos dispositivos na física dos games. 



 

O “jogo” de teste dos drones da DARPA consiste em uma disputa competitiva onde os 

usuários vão explorar métodos diferentes e comunicar suas táticas e desempenhos para 

a agência. Durante o processo, os gamers devem interagir e trocar táticas para um 

experimento mais profundo. Isso vai criar uma comunidade complexa de jogadores 

testadores para que seus comportamentos coletivos revelem o melhor modo de 

controlar os drones. 

O responsável pelo OFFSET Timothy Chung afirmou: “Com as tecnologias e táticas que 

serão desenvolvidas pelo programa, podemos prever a obtenção de uma compreensão 

mais profunda sobre como grandes quantidades de robôs cada vez mais autônomos, 

tanto de ar quanto terrestres, podem ser melhoradas para beneficiar soldados em 

ambientes urbanos. 

 

Fonte: Tecmundo 

Data da publicação: 13 de dezembro 

Link: https://www.tecmundo.com.br/tecnologia-militar/112691-departamento-defesa-

eua-quer-gamers-testando-drones-guerra.htm 

 

 

 

Competitividade, produtividade e digitalização em debate no 

Chile* 

 

Brasília - Autoridades, especialistas e representantes da indústria de telecomunicações 

da região se reuniram nesta segunda-feira, 12, em Santiago, Chile, na sede da Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), com o objetivo de analisar as 

políticas, programas e instrumentos necessários para avançar na digitalização do setor 

produtivo. 

 



O Seminário “Competividade, Produtividade e Digitalização” foi organziado pela CEPAL 

em parceria com o Conselho Ibero-americano de Produtividade e Competitividade 

(CIPC), com o apoio da cooperação alemã (GIZ), da Fundação País Digital (Chile) e da 

Fundação COTEC para a Inovação. 

 

Para o Secretário-Executivo Adjunto da CEPAL, Antonio Prado, “existem três 

características principais que conformam a economia digital na América Latina e no 

Caribe: a heterogeneidade da região, a fragmentação do ecossistema digital e o 

subdesenvolvimento da nova revolução da internet industrial”. 

 

Em 2015, duante a V Conferência Ministerial sobre a Sociedade da Informação da 

América Latina e Caribe, organizada pela CEPAL, aprovou-se a Agenda Digital 

(eLAC2018), que estabelece cinco áreas de ação: acesso e infraestrutura, economia 

digital, inovação e competitividade, governo eletrônico e cidadania, desenvolvimento 

sustentável e inclusão, e governança. 

 

A CEPAL registra que a expansão sem precedentes na última década em termos de 

acesso e uso das tecnologias digitais está diminuindo e insiste em que os países da região 

devem aproveitar o potencial da economia digital para levar a cabo uma mudança da 

estrutura produtiva da região a favor de setores com maior intensidade de 

conhecimento e produtividade para avançar-se em igualdade. 

 

O ministro de Transportes e Telecomunicações do Chile, Andrés Gómez-Lobo, afirmou 

que a digitalização é um tema vital para os países da América Latina e o Caribe, não 

apenas pelo seu impacto econômico, mas também social, o que implica importantes 

desafios relacionados, especialmente com as políticas de regulação. 

 

Gómez-Lobo revelou que o governo do Chile, no marco da Agenda Digital 2020, lançada 

em 2015, considerada “o mapa do caminho” para o desenvolvimento da economia 

digital nesse país, está sustentada em três eixos principais: cobertura, qualidade e 



competência. “No final do governo em 2018 teremos uma cobertura de 98% do 

território nacional com acesso a algum serviço de telecomunicações de voz e dados”, 

afirmou. 

 

Ele adiantou ainda que um projeto de lei enviado ao Congresso busca regulamentar as 

plataformas tecnológicas para o transporte privado. 

 

Fonte: Inforel 

Data da publicação: 13 de dezembro 

Link: http://www.inforel.org/noticias/noticia.php?not_id=7098&tipo=2 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Não mencionado o autor no texto. 


