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DESTAQUES 

 

CCT debate na quinta-feira (14) nova política de ciência e tecnologia  

Poder Legislativo | 13/07/2022 – 12h59min 

 

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) 

promoverá reunião na quinta-feira (14), a partir das 11h, para debater a proposta de nova 

Política Nacional de Ciência e Tecnologia e a minuta de projeto de lei, que institui o novo 

Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. A audiência pública foi solicitada pelo senador Jean 

Paul Prates (PT-RN). O senador afirma que a CCT está na fase final de aprovação da proposta 

de nova política e da minuta de projeto de lei para o novo Sistema Nacional de Ciência e 

Tecnologia. E explica que "a sociedade civil e os pesquisadores têm criticado a proposta por 

desconsiderar as conquistas que a ciência brasileira obteve nos últimos anos, a autonomia das 

universidades e instituições de pesquisa, a necessidade de investimentos contínuos para 

viabilização de uma política nacional à altura das necessidades brasileira e sobretudo o papel 

de cada Ente Federativo [União, estados, DF e municípios] na estruturação da proposta". Fonte: 

Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Sancionada lei que inclui na LDB compromisso de alfabetização no ensino básico 

Poder Executivo | 13/07/2022 – 10h19min 

 

Foi incluído na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB - Lei 9.394, de 1996) o 

compromisso da educação básica com a alfabetização plena e a capacitação gradual para a 

leitura. Publicada no Diário Oficial da União da quarta-feira (13), a Lei 14.407, de 2022, é 

oriunda do PL 5.108/2019, aprovado pelo Senado em 21 de junho. A norma foi sancionada 

sem vetos pelo presidente Jair Bolsonaro. A nova lei define a leitura como prioridade na 

educação básica. Entre os direitos a serem garantidos pelo Estado, a matéria acrescenta “a 

alfabetização plena e a capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica como 

requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o 

desenvolvimento dos indivíduos”. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Câmara mantém 'estado de emergência' em PEC que amplia benefícios sociais em ano 

eleitoral 

Poder Legislativo | 13/07/2022 – 13h35min 

 

A Câmara dos Deputados rejeitou na quarta-feira retirar da proposta de emenda 

constitucional (PEC) das bondades a criação de um “estado de emergência” que permita ao 

governo federal ignorar as leis fiscais e a lei eleitoral para criar novos benefícios à população, 

como pagamentos a caminhoneiros e taxistas, no meio da eleição. O requerimento do PT para 

excluir esse ponto do projeto foi rejeitado por 361 votos a 142. Como se tratava de emenda 

supressiva, o governo precisava do voto favorável de 308 deputados para impedir que o texto 

fosse alterado. A PEC aumenta o Auxílio Brasil de R$ 400 pra R$ 600, cria dois auxílios — um 

para caminhoneiros autônomos de R$ 1 mil e outro para taxistas, num valor global de até R$ 2 

bilhões —, dobra o vale-gás e repassa R$ 2,5 bilhões para custeio da gratuidade do transporte 

público para idosos e R$ 500 milhões para agricultura familiar, tudo até dezembro. Fonte: Valor 

Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Brasília já tem cerca de 50% de área de cobertura 5G, diz ministro 

Poder Executivo | 13/07/2022 –12h41min 



 
 
 

 

Primeira cidade do país a receber oficialmente a quinta geração de internet móvel, 

Brasília já conta com área de cobertura de 40 a 50% do território, informou o ministro das 

Comunicações, Fábio Faria. A expansão rápida do serviço deve-se principalmente à introdução 

de novas operadoras regionais, informou Faria. Segundo os termos do leilão do 5G, realizado 

em 2021, a cobertura prevista para a capital federal era de apenas 15% em 2022. “São seis 

novas operadoras regionais. Por não terem o 3G e o 4G, elas investem logo para ter Brasília 

totalmente coberta e poder competir com os clientes das grandes operadoras”, disse o ministro. 

O ministro lembrou que não é necessária a troca do chip telefônico para ter acesso ao 5G, 

embora os modelos de aparelhos disponíveis que suportam o serviço ainda sejam limitados. 

Telefones mais novos que usam o sistema operacional iOS, da Apple, embora compatíveis, 

ainda não receberam atualização para habilitar o 5G; enquanto aparelhos Android com a 

tecnologia já podem usufruir das vantagens do 5G imediatamente. Certos modelos 5G chegam 

a ultrapassar o valor de R$ 10 mil, enquanto modelos mais baratos com a nova tecnologia 

variam entre R$ 1,2 mil e R$ 2 mil. Fonte: Infomoney 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministro Alexandre de Moraes prorroga inquérito das milícias digitais por mais 90 dias 

Poder Judiciário | 12/07/2022 – 18h20min 

 

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou por 

mais 90 dias o Inquérito (INQ 4874) que apura a existência de milícias digitais 

antidemocráticas. No despacho, o ministro levou em consideração a necessidade de 

prosseguimento das investigações e a existência de diligências em andamento. O INQ 4874 foi 

instaurado a partir de indícios e provas da existência de uma organização criminosa, com forte 

atuação digital, que se articularia em diversos núcleos – político, de produção, de publicação e 

de financiamento –, com a finalidade de atentar contra a democracia e o Estado de Direito no 

país. Fonte: ASCOM STF  

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Congresso aprova salário mínimo de R$ 1.294 para o ano que vem, com aumento de 

6,77% 

Poder Legislativo | 12/07/2022 – 16h 

 

  O Congresso aprovou na terça-feira (12), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 

2023, que serve de base para a Lei Orçamentária Anual (LOA). A LDO prevê salário mínimo de 

R$ 1.294 para o ano que vem. O valor representa um aumento de 6,77% sobre o salário 

mínimo deste ano, que é de R$ 1.212. O reajuste está abaixo da inflação prevista para este 

ano. Economistas do mercado financeiro preveem que o IPCA deve fechar o ano com alta de 

7,67%, de acordo com o Boletim Focus, do Banco Central. Fonte: O Estado de S. Paulo  

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Pedro Capeluppi é nomeado secretário de Desestatização, Desinvestimento e Mercados 

Poder Executivo | 13/07/2022 – 11h05min 

 

Pedro Maciel Capeluppi foi nomeado, na quarta-feira (13), secretário especial de 

Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, em substituição a 

Diogo Mac Cord. Ele atuava como secretário especial adjunto e anteriormente foi secretário de 

Desenvolvimento da Infraestrutura do órgão. Economista pela Universidade de Brasília (UnB), 



 
 
 
Pedro pertence à carreira de auditor federal de finanças e controle da Secretaria do Tesouro 

Nacional (STN). Fonte: ASCOM ME 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

LGPD: CNJ vê conflito entre operador e controlador no Estado 

Poder Judiciário | 13/07/2022 

 

Um estudo publicado na Revista eletrônica do Conselho Nacional de Justiça sustenta a 

existência de impropriedade técnica em relação aos conceitos de “controlador de dados” e de 

“operador de dados”, conforme previstos nos incisos VI e VII do art. 5º da Lei Geral de 

Proteção da Dados (Lei 13.709/18) quando se trata dos órgãos públicos brasileiros, 

principalmente quando tratados em atos normativos expedidos pelo Poder Judiciário e pelo 

Ministério Público. Segundo os advogados Paulo Cezar Dias, Dayane de Oliveira Martins e 

Heitor Moreira de Oliveira, essa constatação se baseia em pesquisa qualitativa em diversos 

atos normativos expedidos sobre o tema. Para os autores, os documentos analisados estão em 

desconformidade com o entendimento amplamente majoritário da doutrina especializada, 

segundo a qual controlador é a própria instituição ou entidade em si considerada – e não a 

pessoa natural que eventualmente a comande – e operador é pessoa estranha à instituição ou 

entidade – e não seus funcionários ou empregados – e que executa o tratamento de dados em 

seu nome e seguindo as suas diretrizes. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

AGRONEGÓCIO 

 

Câmara realiza debate sobre conectividade no Agro com a participação do MCom 

Poder Legislativo | 12/07/2022 – 16h46min 

 

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural 

(Capadr) da Câmara dos Deputados realizou audiência pública na terça-feira (12) para discutir 

conectividade e inovação no Agro. O diretor de Política Setorial de Telecomunicações no 

Ministério das Comunicações (MCom), Wilson Diniz, participou de forma remota e representou 

a pasta no debate, iniciado às 10 horas. O objetivo da atividade foi tratar do tema "A 

Conectividade Rural e Inovação no Meio Rural", atendendo requerimento do deputado Zé Silva 

(MG). O diretor do MCom apresentou dados de três estudos recentes sobre impacto da 

conectividade no campo. O primeiro foi estruturado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (Mapa) e pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade 

de São Paulo (Esalq/USP) – e aponta dois cenários para a cobertura de internet em um 

horizonte até o ano 2026. Fonte: ASCOM MCom 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

CONSUMIDOR 

 

Google e Apple somam 14 mil denúncias no consumidor.gov em 2022 

Mercado | 13/07/2022 

 

Desde janeiro deste ano, o portal Consumidor.gov recebeu mais de 14 mil reclamações 

sobre os serviços prestados pela Google e Apple. Os dados são da Secretaria Nacional do 

Consumidor (Senacon), apresentados na terça-feira, 12, audiência pública na Câmara dos 

Deputados. O debate, promovido pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, foi 

realizado para contribuir na formulação de um projeto de fiscalização sobre os aspectos 

concorrenciais, regulatórios e consumeristas dos serviços de pagamento promovidos por big 



 
 
 
techs. Ao apresentar os dados do Consumidor.gov, Paulo Nei da Silva Júnior, coordenador de 

Monitoramento de Mercado do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da 

Senacon, ressaltou que o número de denúncias relacionadas ao Google e Apple são “baixas” 

no universo de mais de 700 mil registros de problemas enfrentados por usuários neste ano. 

Entre as queixas contra a Google – 11.646 ao total- a maioria dos casos envolve a “dificuldade 

para ativar serviços”, com 8.425 reclamações. Os problemas com pagamentos por meio da 

plataforma somam 156. Fonte: Tele Síntese  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

BC tem perda de R$ 13,256 bilhões com swaps na primeira semana de julho 

Poder Executivo | 13/07/2022 – 14h45min 

 

O Banco Central (BC) teve perda de R$ 13,256 bilhões nas operações de swaps na 

primeira semana de julho (até dia 8), conforme divulgado há pouco pela autoridade monetária. 

Os swaps não visam gerar ganhos para o BC. Com esses contratos, a autoridade monetária 

oferece proteção ao mercado em momentos de grande volatilidade no câmbio. No contrato, o 

BC é perdedor quando o dólar sobe frente ao real e ganha com a valorização da moeda 

nacional. Já o valor medido em reais das reservas internacionais, como resultado da variação 

do câmbio, aumentou R$ 13,185 bilhões no mesmo período. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

CVM edita novas regras sobre ofertas públicas; entenda 

Poder Executivo | 13/07/2022 – 12h47min 

 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) editou o novo marco regulatório das ofertas 

públicas no Brasil. A partir de janeiro de 2023, entram em vigor as regras que têm como 

objetivo flexibilizar e dar mais agilidade às operações no mercado de capitais em meio ao 

crescimento das operações e também do número de investidores. As novas resoluções darão 

lugar às duas principais regras atuais: as instruções 400 e 476.A instrução 400 regula as 

ofertas destinadas ao público em geral e exige uma análise prévia do regulador para a 

concessão de registro. As emissões que ocorrem via 476 precisam ser destinadas a um 

número restrito de investidores profissionais - aqueles com patrimônio acima de R$ 10 milhões 

-, mas ao mesmo tempo tem dispensa de registro na CVM. Essas duas serão substituídas pela 

resolução 160, que será a regra geral aplicável a ofertas públicas de distribuição primária ou 

secundária das emissões. De acordo com as novas regras, a CVM criou uma matriz de ofertas 

públicas, com a adoção do rito automático. Assim, pela proposta, em vez de as ofertas serem 

divididas entre “registradas” ou “dispensadas”, todas teriam registro no regulador. O que muda 

é que em alguns casos ele será automático, especialmente se a oferta for direcionada a 

investidores mais sofisticados e se as empresas já possuem registros e são emissores 

frequentes. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Governo vai elevar projeção de crescimento do PIB para 2% neste ano 

Poder Executivo | 12/07/2022 – 21h17min 

 

O Ministério da Economia vai revisar sua estimativa de crescimento do PIB (Produto 

Interno Bruto) em 2022, de 1,5% para 2%, segundo fontes do governo ouvidas pela Folha. A 

nova projeção indica uma melhora na perspectiva para a atividade econômica neste ano, na 

esteira dos números positivos observados na produção industrial, no volume de serviços e na 



 
 
 
queda do desemprego. Já para 2023, a estimativa deve ser mantida em alta de 2,5%. O 

anúncio está programado para a próxima quinta-feira (14). Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Indústria investe em bateria de celular com mais tempo de duração 

Mercado | 12/07/2022 – 20h12min 

 

Entre os lançamentos da Eletrolar, evento anual do setor de eletroeletrônicos e 

eletrodomésticos realizado nesta semana, o mercado de baterias de celular mostrou esforços 

para aumentar o tempo de duração dos produtos. A TCL, que apresentou três telefones com 

bateria de longa duração, promete carga superior a um dia inteiro de uso. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Marco Cripto recebe dez destaques, perde acordo e votação deve ficar para depois da 

eleição  

Poder Legislativo | 12/07/2022 – 17h21min 

 

Com dez destaques de bancada apresentados para votação em separado, o projeto de 

lei que prevê a regulamentação dos negócios com criptoativos no Brasil perdeu o acordo 

informal que tinha entre as lideranças da Câmara dos Deputados e a votação em plenário só 

deve acontecer depois das eleições. O deputado Expedito Netto (PSD-RO), relator da proposta 

na Câmara, apresentou no último dia 5 o seu parecer, rejeitando as principais modificações 

aprovadas em abril pelo Senado, entre elas aquela que obrigava empresas estrangeiras a 

fazerem registro imediato de CNPJ e a estarem conectadas ao Siscoaf para operar no Brasil. O 

texto também rejeitava os incisos do artigo 13º que estabeleciam a necessidade da segregação 

patrimonial das corretoras para não misturar patrimônio da empresa e do cliente no balanço e 

um dispositivo que incentivava a mineração verde. Os pontos foram deixados pelo deputado 

para manifestação do regulador, possivelmente o Banco Central. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Pauta econômica é discutida em comissão do Senado Federal 

Poder Legislativo | 12/07/2022 – 16h50min 

 

O Brasil deve enfrentar os impactos da guerra da Ucrânia sobre os preços dos 

combustíveis com a redução de impostos e a transferência de renda aos mais frágeis, e não 

com subsídios. O tema foi abordado pelo ministro da Economia na terça-feira (12) em 

audiência da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal sobre preços dos 

combustíveis e garantia de abastecimento. A visão do Ministério da Economia é de que os 

impostos que incidem sobre o setor de combustíveis podem ser reduzidos graças aos 

excessos de arrecadação registrados tanto na esfera federal quanto na estadual. Como a 

União já destinou grande quantia de recursos aos estados e municípios, descentralizando os 

recursos, a ideia apresentada na CAE é de que parte desse valor pode servir como 

contribuição estadual para o corte dos impostos, a fim de conter o preço dos combustíveis 

pagos pela população. Fonte: ASCOM ME 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

EDUCAÇÃO 

 

Acesso de adolescentes a internet, celulares e computadores aumenta em uma década, 

diz IBGE 

Poder Executivo | 13/07/2022 – 10h19min 



 
 
 

 

Em uma década, entre 2009 e 2019, aumentou o acesso de estudantes do 9º ano do 

ensino fundamental no país à internet em casa, celulares e computadores – sendo que, no 

caso de internet, a fatia de alunos nessa faixa de estudo com acesso a esse serviço quase 

dobrou. É o que mostrou há pouco o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ao 

anunciar na quarta-feira (13) a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE): Análise de 

indicadores comparáveis dos escolares do 9º ano do ensino fundamental - Municípios das 

Capitais - 2009/2019. “E pode ser que tenha aumentado mais acesso à internet durante a 

pandemia”, acrescentou Marco Antonio Andreazzi, gerente da pesquisa. Isso porque os dados 

do estudo vão até 2019, ou seja, antes da covid-19 e das restrições sociais delineadas, a partir 

de 2020, para conter avanço da doença pelo país. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ELEIÇÕES 2022 

 

PSDB vai direcionar até 2,5% de seu fundo eleitoral à campanha de Simone Tebet 

Poder Executivo | 13/07/2022 – 14h49min 

 

A Executiva Nacional do PSDB vai destinar até 2,5% de seu fundo eleitoral à 

campanha presidencial de Simone Tebet (MDB). A decisão foi tomada em reunião na semana 

passada. Nas eleições deste ano, o PSDB tem direito a R$ 314 milhões do Fundo Especial de 

Financiamento de Campanha (FEFC). Com isso, a sigla destinaria até R$ 7,8 milhões à 

candidatura da senadora. O documento que oficializa as decisões da Executiva, assinado pelo 

presidente da sigla, Bruno Araújo, dá ainda outros detalhes sobre a aplicação do montante. Até 

40% do valor será direcionado a candidaturas majoritárias estaduais, e 57,5%, a proporcionais. 
Fonte: CNN Brasil 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Antes resistente, PSOL agora aceita Marina como vice de Haddad para o governo 

Poder Executivo | 13/07/2022 – 14h 

 

Frustrado por estar sendo preterido na indicação de vice de Fernando Haddad (PT) ao 

governo de São Paulo, o PSOL passou a considerar dar apoio à ex-ministra Marina Silva 

(Rede) para a vaga. Os dois partidos formam uma federação, e os psolistas, por serem a maior 

legenda, sempre entenderam que caberia a eles a prerrogativa de indicar o companheiro de 

chapa de Haddad. Dirigentes chegaram a dizer que uma eventual preferência por Marina 

poderia ameaçar a unidade dos partidos. Com a predileção demonstrada pelo petista pelo 

nome da ex-ministra, o PSOL retirou essa objeção. Pesquisas qualitativas feitas pela pré-

campanha de Haddad ajudaram na mudança de posição, por terem constatado que ela amplia 

o apelo de Haddad junto à classe média de centro, evangélicos e ambientalistas. Um obstáculo 

a ser transposto é convencer a própria Marina, que já se lançou para a Câmara dos 

Deputados. A Rede aposta nela como puxadora de votos. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Relator do código eleitoral vai rejeitar propostas polêmicas sobre pesquisas, mas 

decisão deve ser só em 2023 

Poder Legislativo | 13/07/2022 – 07h 

 

Relator do novo código eleitoral no Senado Federal, o senador Alexandre Silveira 

(PSD-MG) vai rejeitar três propostas aprovadas na Câmara dos Deputados que atrapalham as 

pesquisas de opinião pública no país, incluindo a proibição da publicação de levantamentos na 

véspera das eleições. A informação foi confirmada ao GLOBO por pessoas próximas a Silveira. 



 
 
 
Segundo interlocutores do senador, apesar de o texto estar pronto para ser apresentado, não 

houve sinalização do colégio de líderes para que a matéria seja votada às vésperas da eleição. 

A apreciação, portanto, deve ficar para o ano que vem. Fonte: O Globo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula eleva tom contra Bolsonaro e se encontra com empresariado 

Poder Executivo | 13/07/2022 – 05h02min 

 

Dois dias após o assassinato de um dirigente petista em Foz do Iguaçu (PR) por um 

bolsonarista, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) subiu o tom contra o seu principal 

adversário na corrida eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro. Em um ato político em Brasília, Lula 

afirmou que os bolsonaristas tentam transformar a campanha em uma “guerra”, “colocar medo 

na sociedade” e criminalizar a polarização política. Citando Mahatma Gandhi, o pacifista 

indiano, ele exortou o público a “dar uma lição de moral” nos adversários. Mais cedo, em 

evento na Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Lula 

adotou um tom moderado para falar com os empresários presentes no evento em que recebeu, 

dos diretores da entidade, a “Agenda institucional do sistema comércio”, com propostas e 

recomendações de políticas públicas do comércio de bens, serviços e turismo. No evento com 

empresários, Lula defendeu uma aliança ampla entre governo, sociedade e sindicatos e indicou 

três requisitos necessários ao futuro governo para recuperar a economia do país: credibilidade, 

previsibilidade e estabilidade. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Senado debate recomendações do Ministério da Defesa ao TSE 

Poder Legislativo | 12/07/2022 – 19h19min 

 

O Senado promove na quinta-feira (14), às 10h, audiência pública interativa para 

debater as recomendações dadas pelo Ministério da Defesa ao TSE para o aprimoramento do 

processo eleitoral. O debate é de iniciativa do senador Eduardo Girão (Podemos-CE) e ocorre 

no âmbito da Comissão de Fiscalização e Controle (CTFC). “O próprio Ministério da Defesa 

identificou diversos pontos em que seriam necessárias algumas ações por parte do corpo 

técnico do TSE para aperfeiçoar o sistema eletrônico de votação, visando deixá-lo mais 

confiável e, desta forma, podendo trazer mais tranquilidade para os eleitores quanto a sua 

inviolabilidade. O objetivo desta audiência que ora venho requerer é trazermos para dentro do 

Senado Federal, mais especificamente para essa CTFC, uma discussão que hoje toma 

contornos de enorme relevância, principalmente num contexto de um país tão polarizado como 

o Brasil atual”, ressalta Girão na justificativa do requerimento do debate. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ORÇAMENTO 

 

Votação do 2º turno da PEC das bondades pode ser questionada 

Poder Legislativo | 13/07/2022 – 02h19min 

 

Depois de suspender a votação da PEC das bondades na noite de terça-feira (12), o 

presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), se reuniu com os deputados 

aliados do governo Jair Bolsonaro (PL) em seu gabinete e alguns líderes da oposição. O 

Poder360 apurou que Lira aguarda o laudo técnico de uma das empresas responsáveis pelos 

servidores da Câmara para saber quais foram os motivos da instabilidade na internet da Casa, 

que impossibilitou a votação remota dos deputados. Lira resolveu suspender os trabalhos e 

retomar na quarta-feira (13), preservando o número de deputados que já registraram presença 



 
 
 
na sessão de 3ª feira. O quórum da Casa marcou mais de 450 deputados. No entanto, de 

acordo com o regimento interno da Câmara dos Deputados, a sessão só poderia ser suspensa 

pelo “prazo máximo” de uma hora. A oposição na Câmara disse que pretende pedir o 

cancelamento da sessão. Os deputados devem se reunir na manhã de quarta para definir os 

próximos movimentos. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministro André Mendonça nega pedido de suspensão da PEC que amplia pagamento de 

benefícios 

Poder Judiciário | 12/07/2022 – 16h40min 

 

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), indeferiu pedido 

liminar no Mandado de Segurança (MS) 38659, impetrado pelo deputado federal Alexis 

Fonteyne (Novo-SP) contra a tramitação conjunta das Propostas de Emenda à Constituição 

(PECs) 1/2022, que institui estado de emergência e amplia o pagamento de benefícios sociais, 

e 15/2022, que estabelece diferencial de competitividade para os biocombustíveis. No MS, o 

deputado argumenta que as PECs foram levadas à votação na Câmara dos Deputados em 

cinco dias, o que teria impedido a apresentação de emendas parlamentares, e que as 

proposições constantes do texto viabilizam a distribuição de bens e valores diretamente para o 

eleitor, no ano das eleições, em ofensa à cláusula pétrea da liberdade do voto. Fonte: ASCOM STF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Deputado quer garantir aplicação de recursos do Fust para conectar meio rural 

Poder Legislativo | 12/07/2022 – 16h03min 

 

O deputado Zé Silva (Solidariedade-MG) quer garantir a aplicação de recursos do Fust 

para a conexão do meio rural à internet. Ele sugere a criação de um grupo específico no 

conselho gestor do fundo para tratar do setor agrícola e, em audiência pública na Comissão de 

Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, na 

terça-feira (12), informou que vai propor uma indicação nesse sentido. Lei aprovada em 2020 

pelo Congresso (14.109/20) passou a permitir o uso dos recursos do Fust para projetos de 

banda larga. O presidente Jair Bolsonaro vetou o trecho da lei que prevê o uso de recursos do 

Fundo para políticas de inovação tecnológica no meio rural, coordenadas pela Agência 

Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater), mas o veto foi derrubado pelo 

Congresso. O parlamentar quer que o grupo de trabalho, além do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, que já integra o conselho gestor do Fust, garantam a aplicação 

desse trecho da lei. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Oposição quer encerrar sessão da PEC dos Auxílios suspensa por Lira 

Poder Legislativo | 13/07/2022 –10h52min 

 

Deputados da oposição se articulam para encerrar a sessão do Plenário da Câmara 

dos Deputados destinada a analisar a PEC dos Auxílios. A sessão foi suspensa na noite de 

terça-feira (12) pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), após o sistema de 

votação na Câmara apresentar instabilidade e está prevista para ser retomada na manhã de 

quarta (13). Segundo parlamentares da oposição, a manobra de Lira quebra o regimento 

interno da Câmara. Os deputados querem a aplicação do artigo 70, que prevê que a 

suspensão da sessão poderá ser feita por no máximo uma hora, passando a ser considerada 



 
 
 
encerrada caso não seja retomada neste prazo. De acordo com o líder da bancada do PT, 

deputado Reginaldo Lopes (MG), não existe “hipótese alguma de acordo com o regimento a 

manutenção do painel”. O parlamentar se prepara para obstruir a sessão e apresentar uma 

denúncia caso ela não seja encerrada e um novo painel aberto. O posicionamento é 

compartilhado com o líder da bancada do PSB, deputado Bira do Pindaré (MA). Fonte: Congresso em 

Foco 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Lula e Pacheco se encontram na quarta-feira (13) em Brasília 

Poder Legislativo | 13/07/2022 –07h53min 

 

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) se encontra com o pré-candidato 

do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na quarta-feira (13), na Residência 

Oficial da Casa, em Brasília. Será o primeiro encontro dos dois. O encontro era costurado por 

congressistas aliados do petista, em especial, pelo líder do PT, Paulo Rocha (PA), integrante 

do núcleo da campanha eleitoral do ex-presidente para a região Norte. O ex-presidente Lula 

cumpre agenda em Brasília de terça-feira (12), onde participou de um ato público com a 

militância petista. Até o momento, o presidente do Senado ainda não declarou quem apoiará 

nas eleições presidenciais de outubro. Em Minas Gerais, estado pelo qual o senador foi eleito, 

o PSD fechou uma aliança com o PT, que apoiará a candidatura do ex-prefeito de Belo 

Horizonte Alexandre Kalil (PSD) ao governo do estado. A cúpula petista pretende conseguir o 

apoio de Pacheco ainda no primeiro turno. Fonte: Congresso em Foco 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  
PF vai à Câmara após falha na internet durante votação da 'PEC Kamikaze' 

Poder Legislativo | 13/07/2022 – 07h 

 

Agentes da Polícia Federal estiveram na Câmara dos Deputados, na noite de terça-

feira (12), depois que a internet e o sistema da Casa apresentaram inconsistências. Os 

problemas ocorreram em meio à votação da "PEC Kamikaze", proposta do governo que 

concede uma série de benefícios sociais às vésperas das eleições, e somente para este ano 

(veja detalhes abaixo). À TV Globo, Lira afirmou ter pedido um relatório que aponte se o 

problema nos servidores causado por ação interna ou externa. As equipes da Polícia Federal 

chegaram ao Complexo Avançado da Câmara por volta das 22h de terça-feira (12) e deixaram 

o local pouco depois das 3h de quarta-feira (13). Em nota, a PF informou que abriu 

investigação para "apurar falhas na internet e inconsistências no sistema de votação da Casa", 

e que "após o acionamento, uma equipe técnica esteve no local e fez as primeiras 

verificações". Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Desktop investe R$ 35 milhões para avançar para o Vale do Paraíba 

Mercado| 13/07/2022 

 

A Desktop avançou suas operações para o Vale do Paraíba, oferecendo seus serviços 

de internet banda larga 100% fibra ótica para São José dos Campos, Taubaté, Caçapava e 

Jacareí. A companhia realizou investimentos de R$ 35 milhões para operar na região e, com 

isso, ampliou seu atendimento para mais de 130 cidades paulistas. Moradores destas 

localidades terão acesso aos serviços da empresa, que incluem atendimento especializado 

com técnicos próprios e nas lojas físicas que serão abertas nas cidades. Para tanto, a Desktop 

criou mais de 150 empregos diretos, incluindo, vendedores e técnicos de instalação. Em São 



 
 
 
José dos Campos, cem postos já foram preenchidos. Segundo Ermindo Cecchetto, diretor de 

receitas da Desktop, a proposta da empresa é levar internet de fibra ótica a diversos pontos da 

cidade, desde os grandes centros até as regiões mais afastadas. Em nota, Cecchetto destacou 

que a oportunidade é atuar no Vale de forma singular com qualidade e velocidade, não apenas 

nas áreas urbanas, mas, sim, na democratização para o maior número de pessoas possível”, 

completa Cecchetto. Fonte: Abranet 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lei vai à sanção sem autorizar redução de verba para Ciência e Tecnologia 

Poder Legislativo | 13/07/2022 

 

Ao aprovar o PLN 17/2022, na terça-feira (12), o Congresso Nacional retirou do projeto 

de lei o artigo que autorizava a redução de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (FNDCT). A retirada foi solicitada pelo PT por meio de um destaque. 

Agora a proposta, de autoria do Executivo, segue para sanção da Presidência da República. 

Foram mantidos no texto os dispositivos sobre regras de execução de "restos a pagar" e os 

que permitem doações onerosas a entidades públicas ou privadas no período eleitoral. Durante 

a discussão da matéria, o líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes (PL-TO), 

defendeu a aprovação do PLN 17/2022 com o artigo que previa a redução das verbas do 

FNDCT. Ele afirmou que havia um compromisso do governo para recompor posteriormente as 

perdas de recursos do fundo. O relator do projeto, deputado federal Carlos Henrique Gaguim 

(União-TO), também defendeu a medida. Mas vários parlamentares foram contra a redução 

dos recursos do FNDCT. De acordo com a legislação em vigor, os recursos desse fundo devem 

ser aplicados no apoio a programas, projetos e atividades de ciência, tecnologia e inovação. 

Podem ser contempladas ações nas áreas de pesquisa, inovação, desenvolvimento e 

transferência de tecnologia, capacitação, intercâmbio e infraestrutura de pesquisa. Além disso, 

a lei também determina que os créditos orçamentários previstos para o FNDCT não devem 

sofrer limitação de empenho — em contraste com o artigo agora suprimido, que permitia o 

bloqueio de recursos. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PMEs brasileiras não têm TI nem dinheiro para evitar os ataques hackers 

Mercado |13/07/2022 

 

As pequenas e médias empresas têm menos disposição de alocar recursos 

econômicos e talento para evitar ciberataques, revela um estudo da Kaspersky. Segundo a 

pesquisa, para 27,5% dos responsáveis por essas empresas do Brasil, a cibersegurança não é 

prioridade no orçamento, enquanto em cerca de 15% das PMEs do país não há sequer uma 

pessoa responsável pela Tecnologia da Informação. Os ciberataques nos pequenos negócios 

estão se tornando cada vez mais comuns por conta da sua importância econômica para o país. 

De acordo com o Sebrae, em 2021, 29,5% (R$ 1.1 trilhão) do Produto Interno brasileiro foi 

proveniente dos pequenos negócios no país, além de serem responsáveis por 54% de todos os 

empregos com carteira assinada. No entanto, esse número significativo também os colocou na 

mira de cibercriminosos. Também existe uma falta de consciência grande em relação aos 

proprietários de PMEs, que não possuem políticas de segurança cibernética para o uso de 

dispositivos ou acesso à rede corporativa, assim como não treinam seus funcionários para que 

possam identificar e evitar serem vítimas de ataques.  Fonte: Convergência Digital  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Campo Grande sedia 1º Congresso de Cidades Digitais e Inteligentes do MS 

Poder Executivo | 12/07/2022 



 
 
 

 

Estão abertas as inscrições para o 1º Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades 

Digitais e Inteligentes, encontro que irá reunir prefeitos, gestores e especialistas, nos dias 18 e 

19 de agosto, na capital do Estado, para tratar de desenvolvimento dos municípios através da 

tecnologia e inovação. As inscrições para o encontro, promovido pela Rede Cidade Digital 

(RCD) em parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Grande através da AGETEC 

(Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação), estão abertas e são gratuitas 

para servidores públicos, representantes de entidades e universidades. O cadastro deve ser 

feito através da plataforma https://www.sympla.com.br/rcd. Conforme ressalta o diretor da RCD, 

José Marinho, o Congresso é direcionado sobretudo para pequenos e médios municípios por 

possibilitar o acesso a diversas soluções que visam melhorar a eficiência da gestão municipal e 

de acordo com a realidade enfrentada pelas Prefeituras. "O objetivo é atender à grande 

demanda por informações e conhecimentos a respeito de soluções e alternativas 

implementadas por prefeituras e disponíveis no mercado, visando dotar os municípios que 

participarão com conhecimentos digitais e tecnológicos", resume o diretor. Fonte: Correio de Corumbá 
Leia mais 
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