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LDO DE 2023: Senadores priorizam inclusão digital e infraestrutura em emendas 

Poder Legislativo| 23/06/2022 

 

Senadores destinaram uma série de reuniões, na quarta-feira, 22, à aprovação de 

emendas ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2023. As Comissões de 

Ciência e Tecnologia (CCT) e Senado do Futuro (CSF) destacaram programações de inclusão 

digital e infraestrutura. Nesta fase da análise da LDO de 2023, os parlamentares enviam à 

Comissão Mista de Orçamento (CMO) quais são os temas que devem ter prioridade e 

acréscimo de metas. Caberá ao colegiado incorporar no projeto as sugestões dos senadores. 
Outra contribuição das comissões na LDO diz respeito às mudanças no texto do projeto. Estas, 

não possuem limitação. A CCT solicita que a CMO adicione ao projeto de orçamento 

“prioridades para programa de habitação de interesse social”, “critério para os recursos 

reembolsáveis do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT)”, 

além de ressalvas em eventuais limitações de recursos destinados à inclusão digital. A CCT 

também compartilhou outra emenda da CSF, que prevê a inclusão de programação 

orçamentária específica para Cidades Inteligentes. Fonte: Tele síntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Pacheco prorroga vigência da MP do Crédito por mais 60 dias 

Poder Legislativo | 23/06/2022 – 10h51min 

 

O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), prorrogou 

por mais 60 dias a medida provisória nº 1.114, mais conhecida como 'MP do Crédito'. Editada 

pelo presidente Jair Bolsonaro em 20 de abril, a MP dispõe sobre o Fundo Garantidor de 

Habitação Popular, a participação da União em fundos garantidores de risco de crédito para 

micro, pequenas e médias empresas e o Programa Emergencial de Acesso a Crédito. A 

extensão da vigência dessa MP saiu publicada na quinta-feira no “Diário Oficial da União”. Fonte: 

Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Programa vai formar jovens em tecnologia da informação no Paraná 

Poder Executivo | 23/06/2022 – 14h20min 

 



 
 
 

O governo do Paraná vai apoiar os municípios do estado para que promovam a 

formação de na área de tecnologia da informação. Com o nome de Geração Paraná Digital, a 

iniciativa pretende promover a pesquisa científica e oferecer capacitação profissional para 

inserção no mercado de trabalho, tanto no setor público como privado. O programa pretende 

ainda estabelecer condições para que os jovens capacitados possam exercer as atividades 

profissionais no município de origem, inclusive com a oferta de trabalho remoto. O acordo de 

cooperação entre o governo do estado, a Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia 

da Informação, a Associação dos Municípios do Estado do Paraná e a Fundação Araucária foi 

assinado quinta-feira (23) na Viasoft Connect – evento de inovação que acontece em Curitiba. 

O secretário estadual de Desenvolvimento Urbano do Paraná, Augustinho Zucchi, destacou a 

importância de formar os jovens para atuarem em atividades que não deixem de existir devido 

às mudanças tecnológicas. “Inserir os jovens no mercado e para que o trabalho que eles vão 

desempenhar seja duradouro”, disse durante a assinatura. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Serpro busca novas tecnologias de digitalização para micro e pequenos 

Poder Executivo | 23/06/2022 – 11h26min 

 

Estão abertas, de quinta-feira (23) até as 18h do dia 18 de julho, as inscrições para o 

Hackathon Compras Governamentais. O evento, realizado pelo Serpro, com o apoio do Sebrae 

e do Ministério de Economia, ocorre de 20 e 28 julho. O Hackathon Serpro é um evento que 

busca soluções tecnológicas que contribuam com o desafio do governo federal de digitalização 

de seus serviços, visando facilitar a vida do cidadão, dos gestores públicos e de empresas 

prestadoras de serviço. É gratuito, e para participar é preciso ter mais 18 anos de idade. As 

equipes devem ter de três a cinco integrantes. A edição será online, com transmissão dos 

eventos de abertura e de encerramento pelo Youtube do Serpro. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

STF, WhatsApp e Robbu firmam parceria para criação de uma conta oficial do Tribunal 

no aplicativo 

Poder Judiciário | 22/06/2022 – 17h45min 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou na quarta-feira (22) parceria com o 

WhatsApp e a Robbu, empresa voltada a soluções de atendimento digital omnichannel, para 

implementar atendimento por um canal oficial de mensagem via chatbot no WhatsApp. 

Disponível no número +55 61 3217-3003 ou pelo link https://wa.me/556132173003, o canal 

trará acesso a serviços, informações institucionais e notícias relevantes sobre a atuação do 

Tribunal. A colaboração integra o Programa de Combate à Desinformação criado em agosto de 

2021, do qual WhatsApp e Robbu são integrantes, que prevê medidas educativas e a difusão 

de informações oficiais e confiáveis sobre a Justiça. O projeto com as duas empresas vai 

apoiar o STF em ações de esclarecimento sobre as funções do órgão, fortalecendo o 

conhecimento e confiança dos brasileiros no trabalho realizado pela instituição. Fonte: ASCOM STF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

RNP adere à rede de Blockchain criada pelo TCU e BNDES 

Poder Executivo| 23/06/2022 

 

A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) aderiu à Rede Blockchain Brasil (RBB), 

uma iniciativa nacional para a criação de uma infraestrutura pública de blockchain. Lançada no 

dia 30 de maio, o projeto é fruto da parceria entre Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) e o Tribunal de Contas da União (TCU), e conta com a 



 
 
 
participação de outras organizações do ecossistema público. A Rede Blockchain Brasil 

pretende mobilizar esforços para garantir mais transparência dos dados públicos, além de 

segurança e confiabilidade. A rede será pública, sem fins lucrativos e com abrangência 

nacional, e conectará as instituições participantes com o objetivo de suportar o uso da 

tecnologia blockchain em soluções de interesse público. Em parceria com o MEC, a RNP tem 

em seu portfólio uma solução preparada para adotar a tecnologia: o Diploma Digital. Esse 

serviço permite gerar, autenticar e preservar a versão digital de diplomas acadêmicos, podendo 

ser registrados em redes blockchain. A participação da RNP na Rede Blockchain Brasil 

pretende facilitar a aplicação do blockchain nas as áreas de pesquisa e educação. Fonte: 

Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Demissão no Ministério do Trabalho acaba em debandada 

Poder Executivo | 23/06/2022 – 14h30min 

 

O novo ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, demitiu na 3ª feira 

(23.jun.2022) o secretário-executivo do órgão, Bruno Dalcolmo. A saída de Dalcolmo 

desencadeou uma debandada na instituição. Oliveira está no comando do órgão desde 31 de 

março de 2022. Ele absorveu praticamente toda a equipe das antigas gestões, ligadas ao 

Ministério da Economia, quando as áreas de Trabalho e Previdência faziam parte de uma 

secretaria. Agora, o novo ministro decidiu fazer uma reestruturação da equipe técnica. Oliveira 

quer mais independência para tocar os projetos do órgão. Em resposta, ao menos 4 

integrantes do alto escalão do ministério entregaram os cargos. As ações foram um protesto à 

substituição de Dalcolmo –que trabalhava na elaboração de programas para a criação de 

empregos e gestão da Previdência desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro 

(PL). Em nota, o ministério confirmou que recebeu 4 pedidos de exoneração (termo usado no 

setor público para saída do órgão). O secretário de Trabalho, Luis Felipe Batista de Oliveira, é 

um deles. Será substituído por servidor de carreira, de preferência um auditor fiscal do 

trabalho. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

BC busca inflação abaixo de 4% no fim de 2023 e é esse o recado, diz Campos Neto 

Poder Executivo| 23/06/2022 – 14h33min 

 

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, enfatizou que a autoridade 

monetária persegue uma inflação abaixo de 4% no fim de 2023 e que é esse o recado que quis 

dar ao incluir a expressão “ao redor” da meta no comunicado e na ata da última reunião do 

Comitê de Política Monetária (Copom). “O Comitê avalia, com base nas projeções utilizadas e 

seu balanço de riscos, que a estratégia requerida para trazer a inflação projetada em 4% para 

o redor da meta no horizonte relevante conjuga, de um lado, taxa de juros terminal acima da 

utilizada no cenário de referência e, de outro, manutenção da taxa de juros em território 

significativamente contracionista por um período mais prolongado que o utilizado no cenário de 

referência”, afirmou a ata, divulgada na terça-feira. Fonte: Infomoney 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Arrecadação federal fica acima do projetado pelo mercado pelo 22º mês consecutivo, 

aponta SPE 



 
 
 

Poder Executivo | 23/06/2022 – 13h52min 

 

Pelo 22º mês consecutivo, a arrecadação federal ficou acima do esperado pelo 

mercado. A projeção captada pela pesquisa Prisma Fiscal apontava para uma arrecadação de 

R$ 129,032 bilhões, para um resultado efetivo de R$ 137,169 bilhões, uma diferença de 6,3%. 

O dado foi destacado na quinta-feira (23) pelo coordenador-geral de Modelos e Previsões 

Econômico-Fiscais da Secretaria de Política Econômica (SPE), Sergio Gadelha, durante 

apresentação do resultado da arrecadação federal no mês de maio. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

BC eleva projeção para a alta do PIB de 2022, de 1,0% para 1,7% 

Poder Executivo| 23/06/2022 – 12h32min 

 

O Banco Central elevou sua estimativa para o crescimento do Produto Interno Bruto 

(PIB) de 2022, de 1,0% para 1,7%. A nova estimativa consta de apresentação realizada pelo 

diretor de Política Econômica do BC, Diogo Guillen, na quinta-feira, 23. Guillen adiantou 

algumas informações que serão divulgadas no Relatório Trimestral de Inflação (RTI), que por 

conta da greve dos servidores, só será na próxima quinta-feira, 30. Pelo lado da oferta, o BC 

alterou a estimativa para a expansão da agropecuária de avanço de 2,0% para 2,2%, enquanto 

a revisão para a indústria foi de recuo de 0,3% para avanço de 1,2%. No caso dos serviços, o 

BC mudou a previsão de alta de 1,4% para 2,1%. Em relação aos componentes da demanda, o 

RTI informou alteração de 1,1% para 1,7% na expectativa de crescimento do consumo das 

famílias e de 2,3% para 1,8% previsão de alta do consumo do governo. Fonte: Infomoney 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

No primeiro ano de pandemia, Brasil teve mais empresas exportadoras e menos 

importadoras 

Mercado | 23/06/2022 – 10h 

 

O primeiro ano da pandemia do novo coronavírus, em 2020, foi marcado por um 

aumento no número de empresas exportadoras no País, mas redução de companhias 

importadoras, segundo os dados do Cadastro Central de Empresas (Cempre), informou na 

quinta-feira, 23, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O Brasil tinha 23.632 

empresas exportadoras em 2020, que representavam 0,4% do total de organizações ativas no 

País. O montante significou uma alta de 3,4% em relação ao montante de companhias 

existentes em 2019. Ao mesmo tempo, havia 33.495 empresas importadoras em 2020, 

respondendo por uma fatia de 0,6% das organizações ativas, depois de um tombo de 13,4% 

em relação ao universo de companhias atuantes em 2019. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Elevar metas de inflação afetaria credibilidade do BC, dizem economistas 

Mercado | 23/06/2022 – 07h 

 

Voltar a elevar as metas de inflação geraria desconfiança, afetando a credibilidade do 

Banco Central por ganhos pouco significativos. Essa é a opinião de grande parcela do mercado 

antes da próxima reunião do CMN (Conselho Monetário Nacional), na quinta-feira (23). No 

encontro, o órgão colegiado definirá a meta de inflação a ser perseguida pelo BC em 2025, 

além de ratificar ou reajustar o objetivo fixado para 2023 (3,25%) e 2024 (3%). Segundo 

economistas ouvidos pela Folha, a tendência é o conselho estabelecer novamente 3% como 

alvo em 2025, apesar da grande probabilidade de estouro da meta de inflação por dois anos 

consecutivos —e com um terceiro ameaçado. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 



 
 
 

Retorno ao índice 

 

EDUCAÇÃO 

 

Audiência debate modelo de financiamento público do ensino superior privado 

Poder Legislativo | 23/06/2022 – 11h25min 

 

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados promove na sexta-feira (24) 

audiência sobre o Projeto de Lei 3362/20, que acaba com o pagamento mínimo em contrato do 

“novo Fies”. "Atualmente, o Fies está estruturado como um financiamento estudantil comum, 

em que após o período de carência o pagamento das parcelas é linear, sendo resultado do 

principal da dívida mais juros e correção monetária, durante todo o período de amortização do 

empréstimo", explica o deputado Tiago Mitraud (Novo-MG), que pediu a realização do debate. 

Segundo o parlamentar, nesse modelo, o risco de insucesso profissional do estudante após 

concluir o curso superior é integralmente dele. "Isto é, mensalmente vence uma parcela do 

Fies, de igual valor, independentemente da renda do beneficiário do programa." Fonte: Valor 

Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Bolsonaro veta projeto que reconhece ensino diferenciado em escolas rurais 

Poder Executivo | 23/06/2022 – 08h58min 

 

O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto de lei que incluiria na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB) o ensino diferenciado em escolas da zona rural. A 

decisão foi publicada na edição da quinta-feira (23) do "Diário Oficial da União" (DOU). De 

autoria do deputado federal Helder Salomão (PT/ES), o texto havia sido aprovado pelo Senado 

em 31 de maio. Ele estabelecia que estados e municípios deveriam reconhecer a chamada 

"pedagogia de alternância", já aplicada em Escolas Família Agrícola (EFAs) e Casas Familiares 

Rurais (CFRs). Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Emendas da CE à LDO focam em educação básica e infraestrutura esportiva 

Poder Legislativo | 22/06/2022 – 17h17min 

 

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) do Senado aprovou três emendas 

para o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2023. Essas emendas, que serão 

apresentadas à Comissão Mista de Orçamento (CMO), sugerem ações de apoio ao 

desenvolvimento da educação básica; de suporte à infraestrutura para a educação básica; e de 

estímulo à implantação e à modernização da infraestrutura para o esporte educacional, 

recreativo e de lazer. O relator dessas emendas foi o senador Confúcio Moura (MDB-RO). Fonte: 

Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ELEIÇÕES 2022 

 

Barroso e Fachin defendem urnas eletrônicas e liberdade de imprensa nas eleições de 

outubro 

Poder Judiciário | 22/06/2022 – 23h44min 

 

Os ministros Edson Fachin e Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal 

(STF), voltaram a defender a Justiça Eleitoral e o sistema eletrônico de votação, ao receberem 

um prêmio em nome do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na noite da quarta-feira, 22, no Rio de 



 
 
 
Janeiro. Presidente do TSE, Fachin afirmou que os “cerca de 150 milhões de eleitores” dirão, 

nas eleições gerais de 2 de outubro, que “a democracia no Brasil é inegociável”. Barroso 

ressaltou que o sistema das urnas eletrônicas é “seguro, transparente e auditável”. Fachin 

começou o discurso alertando que ele e os demais ministros presentes estavam representando 

os 22 mil servidores da Justiça Eleitoral, que atuam no TSE e nos 2 tribunais regionais. O atual 

presidente do TSE afirmou que a Justiça Eleitoral está preparada para transpor de forma 

segura e transparente as eleições de outubro deste ano e disse que o TSE não “tombará de 

suas funções”. Ele ressaltou ainda o papel da imprensa na defesa da liberdade de expressão: 

“A erosão da imprensa livre é a erosão da própria democracia”. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Lula intensificará agenda de encontros com empresários e mercado 

Poder Executivo | 22/06/2022 – 18h58min 

 

Após apresentação das diretrizes de seu plano de governo, o ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva planeja intensificar agenda de encontros com o empresariado. Um desses 

jantares está pré-agendado para terça-feira (28). Mantida em sigilo, a lista de convidados inclui, 

por exemplo, nomes do setor financeiro, de saúde, farmacêutica e transporte aéreo. Dois dias 

antes, no domingo (26), Lula e o vice de sua chapa, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), 

participarão de jantar em um restaurante no Itaim Bibi, zona nobre de São Paulo. Organizado 

pelo Grupo Prerrogativas, o evento contará com cerca de 130 comensais, entre eles 

empresários e advogados. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Simone Tebet diz que começará pelo Nordeste campanha como pré-candidata da 

'terceira via' 

Poder Executivo | 22/06/2022 – 18h26min 

 

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) escolheu o Nordeste como a região pela qual 

iniciará o roteiro de viagens da pré-campanha na condição de pré-candidata da chamada 

"terceira via", que reúne MDB, PSDB e Cidadania. A região é alvo de frequentes visitas dos 

adversários Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), que lideram as pesquisas de 

intenção de voto. Lula esteve em três estados nordestinos no último fim de semana (Rio 

Grande do Norte, Alagoas e Sergipe). Bolsonaro fez um tour parecido em fevereiro, quando 

esteve no Ceará, em Pernambuco e no Rio Grande do Norte. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ORÇAMENTO 

 

Comissões do Senado concluem apresentação de emendas ao projeto da LDO 2023 

Poder Legislativo | 23/06/2022 – 14h56min 

 

As comissões permanentes do Senado cumpriram nesta semana mais uma etapa da 

tramitação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2023 (PLN 5/2022). Cada 

colegiado apresentou as três emendas que têm direito ao Anexo de Prioridades e Metas e 

seguem agora para apreciação da Comissão Mista de Orçamento (CMO). O relator do PLDO é 

o senador Marcos do Val (Podemos-ES), que tem até sexta-feira (24) para publicar em avulso 

eletrônico as emendas. As indicações devem ter caráter institucional e representar interesse 

nacional. A votação do relatório final na CMO está prevista para até 7 de julho. A partir daí, o 

parecer da CMO será encaminhado à Mesa do Congresso Nacional para votação em Plenário. 

Conforme a Constituição, os parlamentares têm até o dia 17 de julho para concluírem a 



 
 
 
votação. Se isso não for feito, o Parlamento fica impedido de entrar em recesso. Fonte: Agência 

Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Senado aprova projeto que libera gastos com pessoal de organizações sociais 

Poder Legislativo | 22/06/2022 – 18h12min 

 

O plenário do Senado Federal aprovou na quarta-feira (22) o projeto de decreto 

legislativo 333/2020, que susta a Portaria 377/20 da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do 

Ministério da Economia a fim de impedir a contagem de despesas de pessoal de entidades da 

sociedade civil parceiras da administração pública nos limites impostos aos governos pela Lei 

de Responsabilidade Fiscal. O regulamento da STN determina que os gastos das organizações 

sociais sejam considerados, a partir de janeiro deste ano, no limite da despesa total com 

pessoal dos entes federados. A proposta foi relatada pelo senador Cid Gomes (PDT-CE), que 

apresentou parecer favorável ao projeto. Os senadores também aprovaram o PL 2.115/2019, 

do ex-deputado federal Daniel Vilela, que institui o Dia Nacional do Laringectomizado – quem 

removeu total ou parcialmente a laringe – e o PRS 12/2019, da senadora Leila Barros (PDT-

DF), que cria a Medalha de Mérito Educacional Darcy Ribeiro e o Prêmio de Eficiência 

Educacional Florestan Fernandes, para incentivar a educação nacional. Fonte: Congresso em Foco 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Randolfe diz ter conseguido assinaturas suficientes para abrir CPI do MEC 

Poder Legislativo | 23/06/2022 – 14h24min 

 

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) disse ter conseguido as assinaturas 

suficientes para abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre as acusações 

de corrupção no Ministério da Educação (MEC). A tentativa da oposição em abrir uma CPI vem 

após o ex-ministro da Educação, pastor Milton Ribeiro, ser preso na quarta-feira, 22, em meio 

às investigações sobre um balcão de operações para liberação de verbas no MEC. Rodrigues 

fez o anúncio em seu perfil no Twitter e disse que a CPI irá "passar a limpo" os escândalos na 

educação. Para que seja aberta, uma CPI precisa da assinatura de 27 senadores, um terço das 

cadeiras na Casa. Fonte: Exame 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Bolsonaro e Alexandre de Moraes conversam a portas fechadas na casa de Arthur Lira 

Poder Executivo | 23/06/2022 – 09h13min 

 

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre 

de Moraes conversaram a portas fechadas na quarta (22) em uma sala na residência oficial do 

presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Os dois se encontraram no jantar 

que Lira fez em homenagem ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, 

que celebra os 20 anos de sua indicação para a corte. Ao chegar ao jantar na casa de Lira, na 

noite de quarta (22), Bolsonaro cumprimentou Alexandre de Moraes de forma amistosa. Fez 

piadas com o fato de o magistrado ser corinthiano e ele, palmeirense. Depois de circularem 

separados entre outros convidados, os dois voltaram a se encontrar —desta vez, em uma sala 

reservada, e sem a presença de outras testemunhas. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

De olho no futuro, Arthur Lira se reaproxima da oposição  



 
 
 

Poder Legislativo | 23/06/2022 – 05h55min 

 

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), intensificou o diálogo com as bancadas 

de oposição. Trata-se de um movimento de olho em 2023, quando tentará a reeleição como 

presidente da Casa. São sinais da reaproximação as reuniões, agora semanais, com as 

bancadas de esquerda. Essa rotina foi estabelecida nas últimas semanas Lira recebe os 

representantes das bancadas na Residência Oficial da presidência da Câmara, mesmo lugar 

onde se reúne com aliados. Na 3ª feira (21), esteve no aniversário do deputado petista Zeca 

Dirceu (PT-PR), filho do ex-ministro José Dirceu. Chegou tarde e não jantou, mas tirou foto com 

o aniversariante –um gesto de deferência política. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

 

Planalto teme desdobramentos de investigação e eventual delação de Milton Ribeiro ou 

de pastores 

Poder Executivo | 23/06/2022 – 05h03min 

 

Interlocutores do presidente Jair Bolsonaro (PL) não escondem mais o temor com os 

desdobramentos da investigação do esquema de corrupção que ficou conhecido como 

“gabinete paralelo” no Ministério da Educação (MEC). A maior preocupação é que o novo 

depoimento do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro comprometa o governo Bolsonaro ou, 

um cenário pior, que haja uma delação premiada do ex-ministro ou dos pastores Gilmar Santos 

e Arilton Moura. Ribeiro e os pastores foram presos na quarta-feira (22). Eles são acusados de 

envolvimento em um esquema para liberação de verbas do MEC. O escândalo estourou em 

março deste ano. Na ocasião, o Palácio do Planalto temia que Milton Ribeiro saísse atirando 

caso se sentisse abandonado. Tanto que à época foi costurada uma saída honrosa para a 

demissão de Ribeiro que recebeu uma declaração pública de Bolsonaro que colocaria a “cara 

no fogo” pelo então ministro. Fonte: G1 Notícias  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

‘Estado de emergência’ articulado no Congresso pode liberar gastos a poucos meses da 

eleição 

Poder Legislativo | 23/06/2022 – 04h30min 

 

O valor de R$ 400 mensais como auxílio para caminhoneiros autônomos desagradou a 

representantes da categoria. O governo Jair Bolsonaro e lideranças do Congresso Nacional 

discutem aumentar esse montante para R$ 600 ou até R$ 1.000. Para viabilizar a medida, 

governo e parlamentares avaliam a possibilidade da instituição de um estado de emergência, a 

ser regulamentado na proposta de emenda à Constituição (PEC) em discussão no Senado que 

permitiria o pagamento do benefício. Junto com o auxílio, deve ser ampliado o vale-gás. Fonte: O 

Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  
Guedes tenta desarmar ataque à Lei das Estatais, mas parlamentares insistem em 

alterações 

Poder Exectivo | 22/06/2022 – 20h12min 

 

O ministro Paulo Guedes (Economia) deu o sinal verde a um pacote adicional de 

medidas contra a alta dos combustíveis na tentativa de frear as articulações para mudar a Lei 

das Estatais, mas parlamentares ainda insistem em flexibilizar a legislação. Na equipe 

econômica, há uma preocupação generalizada com o risco de retrocessos nessa área. Uma 

alteração na lei poderia comprometer os avanços dos últimos anos e, como consequência, 



 
 
 
derrubar o valor de mercado de empresas públicas listadas na Bolsa, como é o caso da 

Petrobras. O time de Guedes trabalha em regime de contenção de danos. Foi nesse espírito 

que o ministro concordou com um volume ainda maior de gastos fora do teto (âncora fiscal que 

limita o crescimento das despesas à inflação) para bancar um auxílio a caminhoneiros e 

ampliar o Auxílio Gás a famílias de baixa renda. A expectativa é que o aceno seja suficiente 

para os parlamentares abandonarem as negociações pela instalação de uma CPI (Comissão 

Parlamentar de Inquérito) para investigar a Petrobras e pela alteração da Lei das Estatais. Fonte: 

Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Centrão tenta usar prisão de Milton Ribeiro para fritar presidente do FNDE 

Poder Legislativo | 22/06/2022 – 20h02min 

 

A prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro será usada como pretexto por 

deputados para fritar o presidente do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação), Marcelo Ponte. Parlamentares, alguns da União Brasil e do Republicanos, andam 

irritados com a preferência dada ao PL e ao PP na execução das emendas de relator, o 

chamado orçamento secreto. Eles reclamam que, em 2022, os recursos oriundos do fundo só 

estão sendo empenhados para esses dois partidos. Ponte é ligado ao ministro da Casa Civil, 

Ciro Nogueira, presidente do PP. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Partidos da base do governo racham e travam assinaturas pela CPI da Petrobras, 

cobrada por Bolsonaro 

Poder Legislativo | 22/06/2022 – 18h52min 

 

O desejo do presidente Jair Bolsonaro de ver instalada a CPI da Petrobras, para apurar 

os reajustes de preço nos combustíveis, não conta sequer com a sua própria base aliada. O 

Estadão apurou que o PP, legenda comandada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que 

despacha dentro do Palácio Planalto, orientou seus parlamentares a não assinarem o 

requerimento que pede a instalação da CPI. A orientação para não assinar o documento, 

conforme relatado por deputados à reportagem, foi dada pelo próprio Ciro Nogueira. A 

reportagem questionou o ministro sobre o tema. Não houve manifestação até o fechamento 

deste texto. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Prisão de ex-ministro Milton Ribeiro repercute nos discursos de deputados 

Poder Legislativo | 22/06/2022 –16h17min 

 

Diversos parlamentares aproveitaram a sessão do Plenário da quarta-feira (22) para 

comentar sobre a prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro por suspeitas de 

envolvimento em um esquema irregular de liberação de recursos da pasta. O tema dominou os 

discursos, com mais de 30 menções por deputados. Ribeiro saiu do MEC após a divulgação, 

em março, de áudio em que pastores detalhavam um aparente esquema de favorecimento na 

distribuição de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Os 

pastores Gilmar Santos e Arilton Moura também foram presos na quarta-feira (22). Fonte: Agência 

Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Rodrigo Pacheco: Senado trabalha para a admissão do Brasil na OCDE 

Poder Legislativo | 22/06/2022 – 20h41min 

 

Durante encontro com o secretário-geral da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), Mathias Cormann, na quarta-feira (22), o presidente do 

Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a Casa trabalha para a admissão do Brasil na OCDE e 

citou as reformas política, trabalhista e previdenciária, além da imposição do limite de gastos 

públicos, aprovadas no Parlamento, como exemplos de responsabilidade fiscal do país. 

Durante a reunião com o secretário, na sala de audiências do Senado, Rodrigo Pacheco 

destacou que, para além das reformas, há a necessidade de ações como o fortalecimento do 

combate ao desmatamento ilegal, com maior preservação do meio ambiente e, no campo 

econômico, a aprovação da reforma tributária. O secretário-geral Cormann externou interesse 

em manter contato direto com o Congresso Nacional para tratar de temas pertinentes ao 

possível ingresso do Brasil na organização. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Semana Brasil-OCDE discute sobre a estrutura regulatória e governança 

Poder Executivo | 22/06/2022 – 18h01min 

 

Em continuidade à programação da Semana Brasil-OCDE, na quarta-feira (22), 

especialistas se reuniram para discutir temas relacionados à Estrutura Regulatória, 

Governança Corporativa, Governança Pública e Integridade. Um arcabouço regulatório sólido e 

agências regulatórias eficazes e ágeis são fundamentais para o alcance dos objetivos das 

políticas públicas, incluindo a proteção do meio ambiente, trabalhadores e consumidores, bem 

como para a prestação de serviços públicos. Este foi o tema do primeiro painel da quarta-feira 

(22), que reuniu técnicos e especialistas brasileiros e internacionais na Semana Brasil-OCDE, 

que acontece em Brasília. Fonte: ASCOM Casa Civil 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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MCom acompanha ligação da 1ª luminária inteligente 5G do mundo 

Poder Executivo | 22/06/2022 – 16h32min 

 

Acapital paranaense, Curitiba, deu a largada para o programa Conecta 5G, da Agência 

Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI. A iniciativa, que trata do desenvolvimento de 

luminárias inteligentes 5G, conta com o apoio do Ministério das Comunicações (MCom) e da 

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), além de parceria com o Parque Tecnológico 

de São José dos Campos. A Prefeitura Municipal de Curitiba e a operadora Ligga Telecom 

também participam do programa de forma pontual. O Leilão do 5G abriu portas para que 

tecnologias como essa fossem viabilizadas. Fonte: ASCOM MCom 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

MCom confirma prazos para ampliação do projeto Amazônia conectada 

Poder Executivo | 23/06/2022 

 

Representantes do Ministério das Comunicações participaram, na quarta-feira, 22, de 

audiência pública na Câmara dos Deputados sobre o andamento da ampliação do projeto 

Amazônia Conectada. Durante o encontro, o diretor de Projetos de Infraestrutura da pasta de 

Comunicações, Marcus Vinicius Galletti, confirmou cronograma das próximas fases. De acordo 

com as informações da pasta, o trecho de conexão entre Macapá (AP) e Santarém (PA), que 

faz parte da primeira fase, já compreende 770km, e está em fase de finalização. A próxima 



 
 
 
extensão, entre Santarém (PA) a Manaus (AM), com 920 km, tem previsão de conclusão em 

março de 2023. Fonte Tele Síntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Facebook, Microsoft, Sony, Qualcomm se unem para padronizar Metaverso 

Mercado | 23/06/2022 

 

Com uma expectativa de gerar até US$ 400 bilhões até 2025, empresas como 

Facebook/Meta, Adobe, Microsoft e Nvidia anunciaram na quarta-feira (22), a formação do The 

Metaverse Standards Forum. O fórum, de acordo com o anúncio, pretende "promover o 

desenvolvimento de padrões abertos para o metaverso". "O Fórum explorará onde a falta de 

interoperabilidade está impedindo a implantação do metaverso e como o trabalho das 

Organizações de Desenvolvimento de Padrões (SDOs) definindo e evoluindo os padrões 

necessários pode ser coordenado e acelerado", disse o grupo em seu anúncio. Outros 

membros fundadores incluem Adobe, Epic Games, Ikea, Qualcomm, Sony, XR Association e 

SDOs The Khronos Group, World Wide Web Consortium e Open Geospatial Consortium. Fonte 

Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

CPTM fará licitação para oferecer serviços de Wi-Fi aos passageiros 

Mercado | 23/06/2022 

 

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) fará um leilão de licitação de 

serviços de Wi-Fi para implantação em toda a extensão das Linhas 10-Turquesa, 11-Coral, 12-

Safira e 13-Jade, além da Estação Palmeiras-Barra Funda, na Linha 7-Rubi. A sessão pública 

será no dia 26 de julho, às 9 horas. Em nota, Pedro Moro, presidente da CPTM, destacou que 

um acesso à internet de qualidade é uma demanda antiga e válida dos passageiros. Segundo a 

CPTM, a empresa ou consórcio vencedor do certame será responsável pela implantação, 

administração e manutenção do sistema de internet gratuita ao passageiro, além de encargos 

incidentes sobre as atividades desenvolvidas. O prazo de exploração comercial é de 60 meses, 

podendo ser renovado até o limite de 240 meses, mediante a formalização de termo de 

aditamento. Fonte Abranet 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Especialista defende uso da tecnologia com foco na população 

Mercado | 22/06/2022 – 19h42min 

 

O uso de tecnologia por governos deve ter foco na população, afirma o diretor de 

sistemas e inovação do Instituto Cidades Inteligentes, Maurício Pimentel. A organização social, 

fundada em 1998, oferece soluções em tecnologia para entidades públicas e prefeituras, como 

as de Curitiba, capital do Paraná, e Londrina, no mesmo estado, e Osasco, em São Paulo. 

“Reposicionar a ideia de entrega de tecnologia para o governo como uma tecnologia que só 

atende a burocracia, só atende o processo, a execução do serviço público, por uma tecnologia 

que olha para o cidadão”, disse Pimentel, em entrevista à Agência Brasil,no estande do 

instituto na quarta edição do Viasoft Connect, evento de inovação e gestão. De acordo com 

Pimentel, no Brasil, as soluções tecnológicas, como automação e digitalização de processos 

ainda estão mais focadas em facilitar a gestão pública do que a vida das pessoas. “Se você der 

uma circulada nos municípios do Brasil,vai ver que quase sempre a tecnologia atende bastante 

bem o burocrático, mas não o cidadão”. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 
  

Edital seleciona parceiros para implementação dos projetos Reconecte e Família na 



 
 
 

Escola 

Poder Executivo | 22/06/2022 – 16h09min 

 

Municípios que queiram integrar os projetos reconecte e o piloto Família na Escola já 

podem se movimentar. Está aberto edital com inscrições até o dia 17 de julho de 2022.  

Interessados devem realizar as inscrições pela Plataforma Mais Brasil. Para a ação - idealizada 

pela Secretaria Nacional da Família do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 

Humanos (SNF/MMFDH) -, foram destinados mais de R $1,9 milhão. A seleção se dará por 

meio da celebração de Termo de Convênio firmado entre a entidade e a SNF/MMFDH, de 

acordo com as descrições do edital. A divulgação do resultado preliminar do chamamento 

público está prevista para 29 de agosto na página oficial dos programas. Esclarecimentos e 

dúvidas sobre o edital podem ser enviados por meio do correio eletrônico dedsaf@mdh.gov.br.  
Fonte: ASCOM MMFDH 

Leia mais 
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Entidade pede a governos colaboração contra interferência do 5G em aviões 

Mercado | 22/06/2022 – 15h59min 

 

Uma preocupação recente que afetou a implantação do 5G nos Estados Unidos agora 

tomou uma proporção internacional: a interferência do espectro da banda C com sistemas de 

segurança da aviação. Nesta semana, a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA, 

na sigla em inglês) decidiu em assembleia geral em Doha, no Qatar, fazer um pedido formal a 

governos do mundo todo para que trabalhem em "estreita colaboração" com o setor para 

permitir a coexistência dos serviços.  Em comunicado divulgado à imprensa na quarta-feira, 22, 

a IATA diz que reconhece a importância econômica da disponibilização do espectro para o 5G, 

mas que também é crítico manter a segurança de passageiros, tripulações e aeronaves. O 

próprio caso norte-americano foi citado pela entidade como algo a se evitar, mas a 

coordenação entre setores do Brasil, dentre outros, é um exemplo de eficiência para a 

associação. Fonte: Teletime 
Leia mais 
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Nove em cada dez brasileiros consideram carteiras digitais seguras, segundo pesquisa 

Mercado | 22/06/2022 

 

Nos últimos anos, impulsionados pelas mudanças causadas pela pandemia, os 

consumidores mudaram sua relação com os meios de pagamento. As carteiras digitais cada 

vez mais conquistam usuários que confiam nesse tipo de tecnologia. De acordo com a 

Pesquisa Global Insights da Experian, no Brasil, 87% das pessoas consideram a ferramenta 

segura. O número é maior que o dado global de 72%. O levantamento realizado em março de 

2022 mostra como os consumidores interagem online com as empresas em 20 países. 

Carteiras digitais, também chamadas de e-wallets, representam os cartões que acabam com a 

necessidade de usar uma carteira física, podendo ser acessada por dispositivos móveis para 

compras online e offline. Há ainda a possibilidade de fazer pagamentos por aproximação. Fonte 

TI Inside 
Leia mais 
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Câmara aprova condições de investimento do governo a centros de pesquisa privados 

Poder Legislativo | 22/06/2022 

 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos 

Deputados aprovou, na quarta-feira, 22, um projeto de lei que permite centros de pesquisa 

privados receberem investimento do governo. A matéria, PL 5752/2016, foi analisada em 



 
 
 
caráter conclusivo e segue para apreciação do Senado Federal. O texto prevê os benefícios à 

iniciativa privada ao possibilitar a classificação de empreendimentos como Centro de Pesquisa 

e de Inovação de Empresa (CPIE). A ideia é a de que esses centros façam parte do que a 

Constituição Federal considera como mercado interno, que tem, por lei, previsão de estímulos 

por parte do poder público. Fonte: Tele Síntese 
Leia mais 
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