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DESTAQUES 

 

MCTI participa de audiência na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 

Comunicação e Informática do Senado 

Poder Executivo | 14/07/2022 – 15h39min 

 

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) participou na quinta-feira (14) 

da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT), no Senado 

Federal. Na audiência foram debatidos temas como 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. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação e o secretário-executivo da 

pasta representaram o ministério na reunião. Durante a audiência foram apresentados, por 

parte do MCTI, o Ciclo de Planejamento e suas fases, como: instrumentos de planejamento, 

execução, atualização, monitoramento e avaliação e conferência nacional a cada 12 anos. 

Também foram apresentados oito desafios nacionais para a Ciência, Tecnologia e Inovação ao 

longo dos próximos anos e eixos estratégicos que englobam a coordenação e articulação das 

ações e estratégias dos setores público e privado para CT&I. Os eixos estratégicos são 

planejamento, financiamento, acompanhamento e avaliação do impacto da política, capital 

humano, pesquisa, infraestrutura e cooperação, transformação digital, tecnologia e inovação. 
Fonte: ASCOM MCTI 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Definidos regimento interno e calendário de reuniões do Conselho Gestor do Fust 

Poder Executivo | 13/07/2022 – 17h05min 

 

O Ministério das Comunicações (MCom) publicou, na quarta-feira (13), a Portaria 

6.135/2022, que aprova o Regimento Interno do Conselho Gestor do Fundo de Universalização 

dos Serviços de Telecomunicações (Fust). A medida considera a deliberação tomada na 1ª 

reunião ordinária do Conselho Gestor do Fust (CGF), realizada no dia 6 de junho, que também 

definiu o calendário de reuniões do colegiado para este ano. A publicação está no Diário Oficial 

da União (DOU). Estão definidas as datas para as 2ª e 3ª reuniões ordinárias, agendadas para 

8 de agosto e 10 de outubro, respectivamente. Mas o CGF poderá reunir seus membros a 

qualquer tempo, extraordinariamente, por convocação da presidência ou por requerimento de 

pelo menos quatro de seus integrantes. Todos os membros do Conselho deverão receber 

convocação até sete dias antes de reunião ordinária e até 24 horas antes de reunião 

extraordinária, com a pauta correspondente ao encontro. O Regimento Interno traz estas e 

outras definições e orientações ao trabalho do coletivo, ao qual compete aprovar as políticas, 

normas, diretrizes e prioridades de aplicação de recursos do Fust e estabelecer critérios de 

seleção das propostas de aplicação, entre outras competências. O regime estabelece, ainda, o 

procedimento decisório do CGF, que se dará por intermédio dos circuitos deliberativos. Fonte: 

ASCOM MCom 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Lei Geral de Telecomunicações, que regulamentou o serviço no Brasil, completa 25 anos 

Poder Executivo | 13/07/2022 – 15h20min 

 

O Ministério das Comunicações comemora, na quarta-feira (13), os 25 anos da Lei 

Geral das Telecomunicações. Aprovada em 16 de julho de 1997, a legislação trata, entre 

outros pontos, da organização dos serviços de telecomunicações e criação da Agência 

Nacional de Telecomunicações (Anatel) como órgão regulador e aspectos institucionais. A Lei 

Geral de Telecomunicações (LGT) define como serviço de telecomunicações o conjunto de 

atividades que possibilita a oferta como transmissão, emissão ou recepção, por diferentes 

processos. De acordo com a Lei 9.472, a União é responsável por organizar e explorar os 

serviços de telecomunicações através de reguladores instituídos pelos poderes Executivo e 

Legislativo. Fonte: ASCOM MCom 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

AGRONEGÓCIO 

 

Audiência pública discute acesso à conectividade para agricultura familiar 

Poder Legislativo | 14/07/2022 – 11h35min 



 
 
 

 

Os meios digitais e tecnológicos estão presentes em diversos setores da economia e 

no setor produtivo não é diferente. Para dar ainda mais acesso à conectividade aos produtores 

rurais, foi realizada uma audiência pública pela Comissão de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento da Câmara dos Deputados na manhã da terça (12). O requerimento para 

discutir o tema em foi feito pelo deputado Zé Silva (SD-MG), coordenador de Comunicação da 

Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). A implantação do sistema 5g no Brasil também foi 

abordada durante a reunião. O deputado Zé Silva demonstrou preocupação com a inclusão e 

acesso dos produtores de agricultura familiar do Brasil com a nova tecnologia. Fonte: Canal Rural 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Fitch eleva perspectiva da nota de risco soberano do Brasil, de negativa para estável 

Mercado | 14/07/2022 – 15h29min 

 

A agência de classificação de risco Fitch Ratings elevou, na quinta-feira (14/7), a 

perspectiva para a nota de risco soberano do Brasil, de negativa para estável. A nota foi 

mantida em BB-, patamar em que está desde fevereiro de 2018.  Em comunicado, a Fitch 

apontou que a decisão "reflete a evolução melhor do que a esperada das finanças públicas em 

meio aos sucessivos choques dos últimos anos, desde que atribuímos a perspectiva negativa 

em maio de 2020." A agência destacou que o Brasil apresentou em 2021 o primeiro superávit 

primário do setor público consolidado desde 2013 e projeta que a relação entre a Dívida Bruta 

do Governo Geral e o Produto Interno Bruto (PIB) caia para 78,8% ao fim deste ano, depois de 

ficar em 80,3% no ano passado e em 88,6% em 2020. "A dinâmica do crescimento no curto 

prazo superou as expectativas anteriores da Fitch, e um progresso incremental das reformas 

poderia beneficiar as perspectivas de investimento no médio prazo", afirmou a agência. Fonte: 

ASCOM ME 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Receita Federal proíbe "juros sobre juros" em correção de créditos fiscais 

Poder Executivo | 14/07/2022 – 15h23min 

 

A Receita Federal se posicionou, na quinta-feira (14), sobre a forma como o 

contribuinte deve calcular a correção de valores que tem a receber da União. Uma sistemática 

bastante utilizada pelas empresas - de juros sobre juros - não será aceita pelo órgão e poderá 

acarretar multa. Esse tema interessa a contribuintes que têm crédito reconhecido judicialmente 

e opta por utilizá-lo como moeda para pagar tributos correntes. Modalidade conhecida como 

compensação. Ele habilita o crédito no sistema da Receita Federal e utiliza da forma como 

preferir - de uma vez só, por exemplo, ou aos poucos, em um prazo de até cinco anos. A 

Receita Federal está tratando dos casos em que o crédito é utilizado aos poucos e o 

contribuinte, a cada vez que usa, faz a correção do saldo remanescente. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Aposentadoria e salário mínimo podem chegar a R$ 1.302 com atualização da inflação 

Poder Executivo | 14/07/2022 – 14h11min 

 

Embora a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2023, aprovada na terça-feira (12) 

no Congresso, preveja o piso das aposentadorias e o salário mínimo em R$ 1.294, esse valor 

já está defasado e poderá chegar a R$ 1.302 no ano que vem, conforme nova estimativa de 

inflação divulgada pelo Ministério da Economia na quinta-feira (14). O INPC (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor) de 2022 foi recalculado e subiu para 7,41%, conforme boletim 



 
 
 
macrofiscal da SPE (Secretaria de Política Econômica) de julho. Antes, o índice, que reajusta 

aposentadorias e salários no país, estava em 6,7%. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Brasil se recupera mesmo com turbulência internacional, diz ministro 

Poder Executivo | 13/07/2022 – 19h45min 

 

Enquanto diversas economias avançadas sofrem com a ameaça de recessão, o Brasil 

está se recuperando, disse quarta-feira (13) o ministro da Economia, Paulo Guedes. Durante 

evento de comemoração dos 25 anos da Lei Geral de Telecomunicações (LGT), o ministro 

afirmou que as instituições financeiras têm revisado para cima das projeções do Produto 

Interno Bruto (PIB, soma dos bens e dos serviços produzidos no país) brasileiro. “O país 

passará o ano revendo para cima as previsões [de crescimento do PIB]. Isso é o contrário do 

que ocorre nos países lá fora, que estão revendo as projeções para baixo”, declarou Guedes. 

Quinta-feira (14), o Ministério da Economia divulgará as revisões das estimativas oficiais para a 

economia em 2022. A última versão do documento previa crescimento de 1,5% para o PIB 

deste ano. Segundo a edição mais recente do boletim Focus, pesquisa de mercado do Banco 

Central (BC) com instituições financeiras, os analistas de mercado acreditam em expansão de 

1,59%. A estimativa de alta é por duas semanas seguidas, conforme a publicação do BC. Fonte: 

AGÊNCIA Brasil   
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Senado aprova Medida Provisória que cria novas linhas de microcrédito; texto vai a 

sanção 

Poder Legislativo| 13/07/2022 – 18h25min 

 

O Senado aprovou, na quarta-feira (13), a Medida Provisória (MPV 1.107/2022), que 

criou novas linhas de microcrédito para pessoas físicas e microempreendedores individuais 

(MEIs). O texto segue para sanção. Com taxas de juros reduzidas, o Programa de 

Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores (SIM Digital) visa facilitar o acesso 

ao crédito para empreendedores excluídos do sistema financeiro e incentivar a formalização de 

pequenos negócios. As linhas de créditos são voltadas para pessoas que exerçam alguma 

atividade produtiva ou de prestação de serviços, urbanas ou rurais, de forma individual ou 

coletiva, ou a microempreendedores individuais (MEIs). O texto aprovado na Câmara dos 

Deputados aumentou o valor dos empréstimos que poderão de R$ 1,5 mil, no caso de pessoas 

físicas, ou R$ 4,5 mil, para microempreendedores individuais (MEI). Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ELEIÇÕES 2022 

 

PEC ajuda Bolsonaro, mas Lula ainda terá vantagem no Nordeste, avalia Lira a aliados 

Poder Legislativo| 14/07/2022 – 13h08min 

 

Principal responsável pela articulação que garantiu a aprovação da PEC das 

Bondades, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), acredita que o avanço da proposta de 

emenda constitucional não representa um passaporte para o presidente Jair Bolsonaro (PL) 

derrotar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Nordeste. A região tem histórico de 

preferência ao petista e terá uma fatia considerável do eleitorado contemplada com benefícios 

destravados a partir da aprovação da PEC, na quarta-feira (13). A proposta deve ser 

promulgada pelo Congresso ainda nesta semana. Para o chefe do Legislativo, o voto do eleitor 

do Sudeste deve ser decisivo para o resultado da corrida presidencial. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 



 
 
 

Retorno ao índice 

 

Auditoria do TCU conclui que não há riscos relevantes à realização das Eleições Gerais 

de 2022 

Poder Legislativo | 13/07/2022 – 20h49min 

 

Na quarta-feira (13), os ministros do Tribunal de Contas da União (TCU) concluíram 

que não foram identificados, até o momento, riscos relevantes quanto à realização das 

Eleições Gerais de 2022. A Corte de Contas também destacou que o Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) está alinhado às boas práticas internacionais e possui planos de contingência 

que oferecem proteção aos processos críticos na eleição capazes de impedir a interrupção das 

atividades em caso de incidentes graves, falhas ou desastres. Esses entendimentos estão 

elencados no voto proferido pelo vice-presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, e que foi 

referendado pelo Plenário na sessão de quarta. O relatório aprovado tarde se refere à terceira 

etapa da auditoria integrada realizada pelo órgão no sistema eletrônico de votação. Foram 

avaliados aspectos técnicos relacionados à segurança da informação com foco em processos, 

procedimentos e sistemas. Fonte: ASCOM TSE 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Média Estadão Dados: Lula tem 45% e Bolsonaro, 31% das intenções de voto a 80 dias 

da eleição 

Poder Executivo | 14/07/2022 – 13h49min 

 

A vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o presidente Jair 

Bolsonaro (PL) oscilou três pontos porcentuais para baixo nos últimos vinte dias, conforme o 

início da campanha eleitoral se aproxima. A 80 dias do primeiro turno, o petista tem 45% das 

intenções de voto, contra 31% do chefe do Executivo. As informações são da Média Estadão 

Dados, ferramenta do Estadão que agrega o resultado de pesquisas para presidente e calcula 

um panorama ponderado da disputa, mostrando ainda a evolução do cenário dia a dia a partir 

de números apurados por 14 institutos de pesquisa. Em meados de junho, quando a distância 

até o pleito era de 100 dias, Lula tinha 47% e Bolsonaro, 30% das intenções de voto para o 

Planalto. O atual presidente se esforça para melhorar seu desempenho nas pesquisas. 

Exemplo disso é a chamada Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Kamikaze, articulada 

pelo Executivo e aprovada na quarta-feira, 13, na Câmara. O texto abre margem para que o 

governo turbine benefícios sociais às vésperas das eleições, o que pode ser explorado 

estrategicamente pela campanha de Bolsonaro. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Partidos pedem ao TSE medidas contra violências nas eleições 

Poder Executivo 13/07/2022 – 16h50min 

 

As coligações das pré-campanhas à Presidência da República de Luiz Inácio Lula da 

Silva (PT) e Simone Tebet (MDB) entregaram na 4ª feira (13.jul.2022) pedidos para que o TSE 

(Tribunal Superior Eleitoral) tome medidas contra a violência nas eleições. Representantes de 

partidos discutiram o tema com o ministro Alexandre de Moraes, que está na presidência da 

Corte durante o recesso do Judiciário. O magistrado estará no comando do tribunal durante as 

eleições de 2022. Tebet se reuniu com Moraes junto com o senador Confúcio Moura, vice-

presidente do MDB; o deputado federal Bruno Araujo, presidente do PSDB; e Roberto Freire, 

presidente do Cidadania. Eles entregaram um “Manifesto pela Paz nas Eleições”. O documento 

pede que “os atos de violência sejam apurados e punidos nos rigores da lei”. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 



 
 
 

JUDICIÁRIO 

 

Câmara aprova PEC que limita recursos ao Superior Tribunal de Justiça 

Poder Legislativo| 13/07/2022 – 21h41min 

 

A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira (13) a Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) que limita o número de recursos que podem ser apresentados ao Superior 

Tribunal de Justiça (STJ). Texto vai à promulgação. O STJ é composto por 33 ministros e é 

responsável por uniformizar o entendimento sobre a legislação federal brasileira. A corte é 

também a instância que analisa recursos de processos de tribunais de Justiça (TJs) e tribunais 

regionais federais (TRFs). A PEC acrescenta um dispositivo na Constituição para filtrar as 

possibilidades em que um recurso pode ser apresentado ao STJ.  O texto já havia sido 

aprovado pela Câmara em 2017, mas foi alterado pelo Senado e, por isso, precisou ser 

novamente analisado pelos deputados. Por se tratar de emenda constitucional, a proposta teve 

que ser aprovada em dois turnos. No primeiro, o texto foi aprovado por 400 a 13 votos, já no 

segundo por 366 a 10. A proposta precisava de, pelo menos, 308 votos a favor. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministra Rosa Weber encaminha à PGR notícia-crime contra senadores Rodrigo 

Pacheco, Alcolumbre e Marcos do Val 

Poder Judiciário | 13/07/2022 – 16h15min 

 

A vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, no 

exercício da Presidência, encaminhou à Procuradoria-Geral da República (PGR) notícia-crime 

apresentada pelo senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) contra o presidente do Senado 

Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e os também senadores David Alcolumbre (União -AP) e 

Marcos do Val (PODE-ES). A peça aponta supostas condutas criminosas em tratativas 

relacionadas à distribuição de recursos públicos oriundos de emendas de relator do orçamento. 

No despacho, a ministra explicou que a abertura de vista dos autos à PGR precede qualquer 

outra providência sobre o caso, uma vez que cabe àquele órgão formar sua opinião sobre 

investigação de crimes nos processos de competência do STF.Leia a íntegra do despacho. 
Fonte: ASCOM STF 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Ministro da Defesa propõe ‘votação paralela’ com cédula de papel para teste no dia da 

eleição 

Poder Executivo | 14/07/2022 – 13h41min 

 

As Forças Armadas apresentaram, na quinta-feira (14), no Senado, uma proposta de 

votação paralela no dia da eleição com cédulas de papel num suposto teste de confiabilidade 

do sistema eletrônico. A recomendação foi feita pelo ministro da Defesa, general Paulo Sérgio 

Nogueira, durante audiência convocada pelo senador governista Eduardo Girão (Podemos-

CE). A sugestão segue a linha do discurso recorrente do presidente Jair Bolsonaro, candidato à 

reeleição, que tem colocado em dúvida a segurança do processo eleitoral, mesmo sem 

qualquer prova de falha ou fraude nas urnas eletrônicas. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Em encontro com Lula e senadores de oposição, Pacheco ressalta compromisso com 

democracia 

Poder Legislativo | 13/07/2022 – 22h18min 



 
 
 

 

O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, reuniu-se na 

quarta-feira (13) com o pré-candidato à Presidência da República e ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva (PT); o pré-candidato a vice, ex-governador Geraldo Alckmin (PSB); com a 

Bancada do Partido dos Trabalhadores e com senadores de oposição. No encontro, Pacheco 

reafirmou o compromisso do Legislativo com a defesa da democracia e a confiança nas urnas 

eletrônicas e nas eleições de outubro. — Naturalmente que, como presidente do Senado, tenho 

a obrigação de receber uma bancada do Senado e um ex-presidente da República, mas é 

sempre com satisfação. Um encontro muito agradável, proveitoso, naturalmente sob o ponto de 

vida de reflexões sobre questões nacionais — observou Pacheco. Ele disse estar à disposição 

para receber todos os demais pré-candidatos que tenham interesse. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Definidos os senadores para a Comissão Representativa do Congresso Nacional 

Poder Legislativo | 13/07/2022 – 21h15min 

 

O Senado definiu, na quarta-feira (13), os senadores que vão compor a Comissão 

Representativa do Congresso Nacional no recesso legislativo. O grupo de parlamentares — 

que inclui também deputados — atua em situações emergenciais. As lideranças partidárias 

indicaram à Mesa pelo Bloco Unidos pelo Brasil (MDB/PP), os nomes dos senadores Rafael 

Tenório e Mailza Gomes, como titulares, e a senadora Maria do Carmo Alves, como suplente; 

pelo Bloco Juntos pelo Brasil (Podemos/PSDB): os senadores Izalci Lucas, como titular, e 

Jorge Kajuru, como suplente; pelo Bloco da Resistência Democrática (PT/Pros/PSB/Rede): os 

senadores Paulo Rocha, como titular, e Zenaide Maia, suplente; pelo Bloco PSD/Republicanos: 

Nelsinho Trad, como titular, e Angelo Coronel, como suplente; no Bloco Vanguarda (PL/PTB): o 

senador Carlos Portinho é o titular, e Wellington Fagundes é suplente; e pelo Bloco União 

Cristã (União/PSC/Ciddania): o senador Reguffe, como titular. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

2022 bate recorde de mudanças na Constituição 

Poder Legislativo | 13/07/2022 – 21h 

 

O ano de 2022 baterá o recorde de mudanças na Constituição quando a PEC das 

bondades, aprovada pelo Congresso na 4ª feira (13.jul.2022), for promulgada. Deve ser nos 

próximos dias. Serão 11 alterações no ano. Inclui também a aprovação da PEC do piso salarial 

para enfermeiros e a PEC que cria filtro para STJ (Superior Tribunal de Justiça) aceitar 

recursos. Deve ser enviada a promulgação nas próximas horas. A PEC das bondades 

possibilita ao governo aumentar o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 até o fim do ano, pagar 

uma parcela de R$ 1.000 a caminhoneiros, além de auxiliar taxistas, entre outras medidas. A 

proposta é a principal aposta do presidente Jair Bolsonaro (PL) para aumentar sua 

popularidade a 3 meses da eleição. Hoje, as pesquisas de intenção de voto mostram que ele 

corre risco de perder para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já no 1º turno. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula e Pacheco iniciam costura por reeleição de mineiro ao comando do Senado 

Poder Legislativo | 13/07/2022 – 19h52min 

 

Lideranças do PT avaliam que o almoço de quarta-feira (13) entre o presidente do 

Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sela o 

início de um entendimento de apoio à reeleição do mineiro ao comando da Casa em um 

eventual governo do petista. Os dois ainda não se conheciam, apesar do acordo em Minas 



 
 
 
Gerais entre PT e PSD. No encontro, que durou quase três horas, Pacheco e Lula conseguiram 

conversar reservadamente por quase meia hora. Ambos trocaram impressões sobre o cenário 

político, manifestaram preocupação com a escalda da violência e acertaram de voltar a se falar 

sempre que a ocasião demandar diálogo. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 
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RELAÇÕES EXTERIORES 

 

Bolsonaro cancela ida à cúpula do Mercosul 

Poder Executivo | 14/07/2022 – 11h06min 

 

O presidente Jair Bolsonaro desistiu de comparecer à cúpula do Mercosul prevista para 

os dias 21 e 22 deste mês, em Assunção, no Paraguai. Em entrevista à TV CNN, o presidente 

não informou o motivo. “Falei que não vou mais. Na política, você pode voltar atrás em 

algumas coisas. Mas a minha decisão até o momento é de não ir ao Mercosul”, disse à 

emissora. Bolsonaro tem relação próxima com o presidente paraguaio, Mario Abdo Benítez. Ele 

inclusive teria feito um apelo pela presença do mandatário brasileiro, mas a decisão foi de não 

comparecer. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Estamos de bem com a China e os EUA, diz Fábio Faria 

Poder Executivo | 13/07/2022 – 20h39min 

 

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse na 4ª feira (13) que o Brasil “está de 

bem” com a China e os Estados Unidos em relação à forma como foi feito o leilão do 5G. Faria 

falou que a regulamentação da tecnologia não privilegiou nenhum país. Na avaliação dele, se o 

governo o fizesse, o STF (Supremo Tribunal Federal) poderia dar uma liminar (decisão 

provisória) suspendendo o leilão. E o resultado final seria a população ficar sem a nova 

tecnologia. O ministro citou que 12 países optaram por restringir empresas chinesas de seus 

leilões de 5G, o que resultou em problemas econômicos com o país asiático, como a 

suspensão de compra de produtos agrícolas. “Não adianta a gente comprar uma briga que a 

gente não possa vencer”, declarou em evento na sede do ministério em Brasília. O ministro 

Paulo Guedes (Economia) afirmou que as pessoas que criticam o método de leilão brasileiro 

não entendem o novo modelo de regulação do governo. Disse que os leilões privilegiam os 

investimentos a serem feitos pelas vencedoras dos certames, e não a arrecadação federal. 
Fonte: Poder 360 
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Produtores da Região Sul conhecem plataforma sobre as Rotas de Integração Nacional 

Poder Executivo | 14/07/2022 – 13h21min 

 

Representantes dos polos da Estratégia Rotas de Integração Nacional da Região Sul 

conheceram, na quinta-feira (14), a Plataforma Rota-S, que reúne informações sobre todas as 

unidades da iniciativa e tipos de Rotas já em atuação. O portal pode ser acessado neste link. 

Também há uma versão para smartphones, que está disponível gratuitamente nas lojas de 

aplicativos com o nome Rotas de Integração Nacional. Quem acessar a página e o aplicativo 

da Rota-S vai encontrar dados como os tipos de Rotas existentes, os polos que já estão em 

funcionamento por todo o País e quais cidades integram cada unidade. Também é possível 

conhecer um breve histórico de cada cadeia produtiva apoiada pela Estratégia e fazer um 

cadastro de produtos. Nesta última etapa, o produtor deve informar a Rota de que faz parte, 



 
 
 
qual polo integra e inserir dados da empresa. “As Rotas são um instrumento para levar 

desenvolvimento às diversas regiões do País, especialmente aquelas que ainda necessitam de 

apoio para criar melhores condições para a população. Esse é um programa fundamental para 

levar o desenvolvimento regional e transformar a realidade das regiões”, destacou a secretária 

nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano do Ministério do 

Desenvolvimento Regional (MDR), Sandra Holanda. Fonte: ASCOM MDR 
Leia mais 
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Vero Internet vira alvo de aquisição pelo mercado de rede neutra 

Mercado | 14/07/2022 

 

A provedora Internet Vero, com 647,5 mil assinantes, e forte atuação, em especial, em 

Minas Gerais, mas presente no Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, abrangendo 180 

cidades, é o mais alvo de disputa entre os grandes players de rede neutra no Brasil. A 

provedora, que busca investidores, está sendo cobiçada pela FiBrasil, da Vivo, mas a 

concorrência pode esquentar essa disputa. O valor da Vero é estimado entre R$ 3,6 bilhões a 

R$ 4 bilhões, revela reportagem da Agência Broadcast, do jornal O Estado de São Paulo, na 

quinta-feira, 14 de julho. Fonte: Abranet 
Leia mais 
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5G e financiamento farão diferença na banda larga, afirma dona da Claro 

Mercado | 13/07/2022 – 18h42min 

 

Diante de um cenário competitivo acirrado no mercado de banda larga fixa, a América 

Móvil (controladora da Claro) acredita que o 5G e o acesso a financiamento farão diferença no 

segmento durante os próximos anos. Em teleconferência sobre os resultados no segundo 

trimestre na quarta-feira, 13, a perspectiva foi abordada pelo comando do grupo mexicano. No 

caso do FWA (banda larga fixa sem fio a partir do 5G), o lançamento do serviço no Brasil nos 

próximos meses foi confirmado pela dona da Claro. Fonte: Teletime 
Leia mais 
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Anatel vai ao Vale do Silício verificar avanços do WiFi 6E 

Poder Executivo | 13/07/2022 – 16h25min 

 

O comando da Anatel tem uma visita a gigantes da tecnologia no Vale do Silício 

(Estados Unidos) marcada para o começo de agosto. A delegação liderada pelo presidente da 

agência, Carlos Baigorri, deve verificar desenvolvimentos tecnológicos do WiFi 6E e do WiFi 7. 

A viagem partiu de convite da Dynamic Spectrum Alliance (DSA), que reúne entre os membros 

importantes empresas globais de tecnologia. Uma agenda preliminar enviada à Anatel indicava 

visitas à Meta, Apple, Amazon, Google, Broadcom, Cisco, HPE Aruba, Qualcomm e Brave 

Software. O afastamento de Baigorri para a viagem foi aprovado na quarta-feira, 13, pelo 

Conselho Diretor da agência, em votação via circuito deliberativo. Fonte: Teletime 
Leia mais 
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Sucesso nos Estados Unidos, Dell para Startups abre inscrições no Brasil 

Mercado | 13/07/2022 – 11h30min 

 

A Dell acaba de anunciar o lançamento, no Brasil, do Dell para Startups. Bastante 

consolidado nos Estados Unidos, o programa desembarca no país com a missão de ajudar 

startups em diferentes estágios a crescer de forma ordenada. “O programa é pioneiro em 

empresas de tecnologia no Brasil e levará às startups uma experiência de compra diferenciada, 



 
 
 
disponibilizando aos participantes ofertas e condições de pagamento exclusivas, além de um 

atendimento consultivo e oportunidades de networking”, explica Luciane Dalmolin, diretora de 

vendas para pequenas empresas na Dell Technologies. O Dell para Startus prevê ainda 

conteúdos exclusivos, acesso a eventos físicos e virtuais, networking entre aceleradoras, 

incubadoras e outras startups inscritas, além de concursos de pitches que renderão 

premiações. A iniciativa foi uma oportunidade encontrada pela Dell Technologies de estreitar o 

relacionamento com startups e pequenas empresas, segmento que está entre as prioridades 

da organização. Prova disso está no crescimento de 38,9% nas vendas de PCs para esse setor 

no ano passado em relação a 2020. Fonte: Exame 
Leia mais 
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Mercado de PCs terá queda de 9,5% em 2022, prevê Gartner 

Mercado | 13/07/2022 

 

As remessas mundiais de PCs terão queda de 9,5% em 2022, prevê o Gartner. De 

acordo com a mais recente pesquisa divulgada pela consultoria, o mercado de PCs, que inclui 

desktops, notebooks, ultramobile premium e Chromebooks, deverá experimentar o maior 

declínio entre todos os segmentos de dispositivos eletrônicos este ano. O segmento já havia 

demonstrado queda no último trimestre de 2021. O mesmo estudo indica que as vendas de 

smartphones devem cair mais de 18% na China. Segundo Ranjit Atwal, analista e diretor sênior 

do Gartner, a queda é motivada por “uma tempestade com discussões geopolíticas, alta 

inflação, flutuações cambiais e interrupções na cadeia de suprimentos, que reduziram a 

demanda de negócios e a busca dos consumidores por dispositivos em todo o mundo”. Ele diz 

que esse cenário deverá causar forte impacto sobre o mercado de PCs em 2022”. Fonte: Telesíntese 
Leia mais 
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Brasscom apresenta propostas de currículos para o Ensino Superior em Tecnologia 

Mercado | 13/07/2022 

 

Em 2019, quando realizou o primeiro estudo de Formação Educacional e 

Empregabilidade em TIC, a Brasscom identificou a obsolescência curricular no que tem sido 

ensinado nos cursos da área. Para enfrentar o problema, a entidade desenvolveu currículos de 

referência para o Ensino Superior que, agora, são disponibilizados de forma pública. Ao todo, 

dez currículos já estão lançados – orientando as instituições de ensino quanto às atualizações 

necessárias para que a parte técnica dos cursos seja ensinada de acordo com a demanda das 

empresas do setor. Nove currículos são de referência para os cursos superiores em grau 

tecnólogo, e um para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Fonte: TI Inside 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Maricá vai incentivar setor de Tecnologia de Informação 

Poder Executivo | 13/07/2022 

 

A Prefeitura de Maricá, por meio do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de 

Maricá (ICTIM), assinou na terça-feira (12/07) um termo de cooperação técnica com o Sindicato 

das Empresas de Informática do Estado do Rio de Janeiro (TI Rio) visando incentivar o setor 

de Tecnologia da Informação na cidade. O acordo trata da execução de ações conjuntas com 

foco no desenvolvimento e fomento voltado às empresas de TI da cidade. “Vamos desenvolver 

com o TI Rio projetos na área de tecnologia de informação. A ideia é atrair empresas para cá. 

Em breve, sairá o edital da Startup Rio, no qual Maricá já está presente. Junto ao TI Rio, 

vamos ampliar esse processo de editais para criar um polo de informática com o apoio da 

relação que eles têm com as empresas, na lógica estratégica de uma política de TI para o Rio 



 
 
 
de Janeiro, no qual Maricá tenha relevância e esteja inserida”, ressalta o diretor-presidente do 

ICTIM, Celso Pansera. Fonte: Prefeitura de Maricá 
Leia mais 
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