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DESTAQUES 

 

Multas por infração à LGPD devem ser aplicadas a partir de outubro 

Poder Executivo | 15/07/2022 – 14h56min 

 

A ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados) depende da publicação de uma 

portaria com a metodologia de cálculo de multas para começar a aplicá-las. O Poder360 

apurou que a norma deve ser submetida a consulta pública até agosto. A expectativa é que 

seja publicada no final de setembro, com as penalidades aplicadas a partir de outubro. Até o 

final do ano, a ANPD estaria equipada para aplicar as multas. Os processos administrativos 



 
 
 
que investigam infrações já estão sendo conduzidos internamente. Fonte: Poder 360  

Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Rejeitados itens de três vetos e adiada a decisão sobre ferrovias e fake news 

Poder Legislativo | 14/07/2022 – 17h59min 

 

Foram derrubados na quinta-feira (14) os vetos do presidente Jair Bolsonaro a 

dispositivos de três leis promulgadas pelo Congresso. A derrubada dos itens se deu após 

acordo dos parlamentares com a liderança do governo. As leis que tiveram dispositivos vetados 

— e agora retomados — tratam da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS) de combustíveis, do marco legal dos micros e minigeradores de energia e de 

incentivos à indústria da reciclagem. Outros dois vetos que seriam analisados na quinta-feira 

tiveram a votação adiada, também por acordo, e a decisão deve ficar para depois do recesso 

parlamentar de julho. Um dos vetos adiados foi ao marco legal das ferrovias (VET 67/2021). O 

outro se refere à norma que revogou a Lei de Segurança Nacional e definiu crimes contra o 

Estado democrático de direito (VET 46/2021). O trecho vetado mais polêmico previa até cinco 

anos de reclusão para quem divulgasse fake news em massa. Fonte: Agência Senado 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Moraes manda canal no Telegram excluir vídeo manipulado com fake news contra Ciro 

Gomes 

Poder Judiciário | 14/07/2022 – 17h34min 

 

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Alexandre de Moraes determinou que 

um canal bolsonarista no Telegram exclua um vídeo manipulado para divulgar fake news 

contra o pré-candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes. Moraes atendeu a um pedido do 

PDT. O vídeo publicado no Telegram apresenta um suposto diálogo entre Ciro Gomes e 

alguém apontado como chefe de uma organização criminosa. O arquivo mistura trechos de 

conversas de integrantes de organização criminosa, obtidas pela Polícia Federal em 2019, com 

fragmentos de uma entrevista concedida por Ciro Gomes em outro contexto, em setembro do 

mesmo ano. Segundo Moraes, "trata-se, assim, de veiculação de fato sabidamente inverídico, 

com a aparente finalidade de vincular a figura do pré-candidato a membros de organização 

criminosa, o que, em tese, configura propaganda eleitoral negativa". Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

MCTI quer fortalecer PPP’s na nova Política Nacional de Ciência e Tecnologia 

Poder Executivo | 14/07/2022 

 

O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações Paulo Alvim afirmou, na quinta-feira, 14, 

que pretende avançar na previsão de “diversificação de fontes” no investimento ao setor no 

Brasil, com a colaboração de parcerias com a iniciativa privada. Os mecanismos serão 

incorporados na Nova Política Nacional de Ciência e Tecnologia, que está em fase de 

formulação pela pasta. Paulo Alvim falou sobre o tema ao participar de audiência pública da 

Comissão de Ciência e Tecnologia no Senado Federal. O chefe da pasta citou as empresas 

como parceiras na meta de investir 2% do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil em ciência e 

tecnologia. “O desafio de 2% não é fácil, não é apenas com recursos públicos. A experiência 

internacional demonstra que países que têm essa diferença têm maior presença de recursos 

privados”, afirmou Alvim. Na visão do ministro, “captar recursos privados dentro de uma 

parceria público-privada não é apenas tirar dinheiro das empresas, é criar condições para que 

as empresas invistam com segurança jurídica”. De acordo com Paulo Alvim, a ideia é “investir 

em mecanismos que dão segurança ao setor empresarial”. Fonte: Telesíntese 
Leia mais 



 
 
 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Tributação de criptoativos permite arbitragens com investimento e exchanges 

estrangeiras 

Poder Executivo | 15/07/2022 – 08h08min 

 

Muito se discute sobre a regulação e os riscos associados aos investimentos em 

criptomoedas no mundo, mas a discussão sobre a tributação do segmento tem ficado para trás, 

particularmente em períodos de forte baixa desses ativos, como o atual. Não apenas no Brasil, 

as lacunas deixadas pelos Fiscos acabaram abrindo a possibilidade de uma série de 

arbitragens por meio de criptoativos em relação às demais aplicações de natureza semelhante 

_caso de fundos de investimento e títulos de renda fixa, que seguem regras próprias. Algumas 

zonas cinzentas envolvendo limites territoriais de jurisdição e exchanges estrangeiras também 

acabam facilitando a sonegação. No Brasil, a Receita Federal se pronunciou pela primeira vez 

ainda em maio de 2019 por meio da instrução normativa 1888, que classifica os criptoativos 

como bens e direitos, como um automóvel. Ocorre que os investimento no segmento cripto têm 

as mais diferentes características que guardam paralelo com aplicações em renda fixa, 

participações em empresas, renda por dividendos, além do câmbio de moedas. Pela regra, 

qualquer criptoativo com valor de compra superior a R$ 5 mil precisa ser declarado, mesmo 

que negociado em uma plataforma estrangeira. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PEC não é neutra do ponto de vista fiscal, defende IFI 

Poder Legislativo | 15/07/2022 – 05h 

 

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que instituiu benefícios para combater a 

alta nos preços dos combustíveis não é neutra do ponto de vista fiscal, disse ao Valor o diretor-

executivo da Instituição Fiscal Independente (IFI), Daniel Couri. Ele insistiu que a medida traz 

aumento do risco fiscal. Mais cedo, o Ministério da Economia divulgou uma série de dados 

mostrando que, embora se fale em aumento de percepção do risco fiscal, o mercado não 

piorou suas projeções para a dívida bruta como proporção do PIB. Pelo contrário, elas estão 

hoje perto de 10 pontos percentuais abaixo do que o estimado em janeiro de 2021. O ministro 

da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a PEC não trará impacto líquido sobre o resultado 

fiscal, porque o gasto extra será compensado com receitas extraordinárias e dividendos. Para 

Couri, a avaliação não é verdadeira. “A PEC concretamente aumenta despesas perto das 

eleições, portanto tem impacto fiscal imediato”, disse. A proposta eleva despesas e não traz 

nenhuma forma de compensação, por isso não se pode afirmar que seja neutra do ponto de 

vista fiscal, argumentou. As despesas criadas pela PEC somam R$ 41,25 bilhões. Há, de fato, 

receitas que podem neutralizar esse gasto extra. “Mas elas ocorreriam com ou sem a PEC”, 

disse. “Se não houvesse a PEC, o resultado fiscal seria melhor”. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PL das Criptomoedas perde janela de quinta e não será votado antes de recesso 

Poder Legislativo | 14/07/2022 – 18h15min 

 

O Projeto de Lei 4.401/2021, que trata da regulamentação das empresas que lidam 

com criptomoedas, não foi apreciado na quinta-feira (14), apesar de ter sido colocado na pauta 

da Câmara dos Deputados. Com isso, a proposta perdeu a última janela de oportunidade que 

tinha para ser votada antes do recesso parlamentar, como já se esperava que acontecesse. A 

discussão de matérias como a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 122/15, que trata 



 
 
 
das despesas de municípios, colocou-se na frente, e agora a próxima janela para o PL das 

Criptomoedas é a da semana entre 1 a 5 de agosto, depois do recesso. Vale lembrar que 

quanto mais perto das eleições mais disputada é a agenda dos congressistas em campanha, 

de modo que há um incremento na dificuldade de se votarem quaisquer pautas. Além disso, no 

começo de agosto, o PL das Criptomoedas concorrerá na agenda do Congresso com projetos 

como o do rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e da prorrogação da 

lei de cotas. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ELEIÇÕES 2022 

 

A evangélicos em Juiz de Fora, Bolsonaro fala sobre facada e volta a atacar sistema 

eleitoral 

Poder Executivo | 15/07/2022 – 11h33min 

 

Em ato evangélico na manhã de sexta-feira (15) em Juiz de Fora, o presidente Jair 

Bolsonaro (PL) falou sobre o atentado à faca sofrido por ele na cidade mineira em setembro de 

2018 durante campanha presidencial. O pré-candidato à reeleição também aproveitou sua 

primeira agenda oficial no município após o ataque para questionar o sistema eleitoral e criticar 

gestões anteriores da Petrobras. Durante a 43ª Assembleia Geral Extraordinária da Convenção 

Estadual das Assembleias de Deus Ministério de Madureira, ainda em andamento, o presidente 

iniciou seu discurso lembrando em detalhes sobre o que sentiu ao ser atacado a faca durante a 

campanha. Após lembrar o incidente, começou a fazer retrospecto de sua atuação na 

Presidência. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Braga Netto entra na coordenação de campanha 

Poder Executivo | 15/07/2022 – 05h01min 

 

Indicado para acumular as funções de vice e coordenador de campanha na chapa do 

presidente Jair Bolsonaro, o general Walter Braga Netto reuniu-se na quinta-feira (14) com 

integrantes da base do governo no Senado e ouviu demandas sobre como melhorar a imagem 

do chefe do Palácio do Planalto. No encontro, Braga Netto escutou, principalmente, dois 

conselhos: o governo precisa se comunicar melhor com as mulheres e, segundo, é necessário 

reforçar a relação com alguns setores do agronegócio. O almoço foi promovido pelo senador 

Wellington Fagundes (PL-MT) e contou com as presenças de líderes e vice-líderes governistas 

na Casa, como Carlos Portinho (PL-RJ), Eduardo Gomes (PL-TO) e Carlos Viana (PL-MG). A 

escolha de Braga Netto para essa função acontece num momento em que a cúpula da 

campanha bolsonarista tenta colocar a “casa em ordem” diante da liderança do ex-presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva nas pesquisas eleitorais. “Ele assumiu a coordenação da campanha e 

isso é por causa da disciplina. [Braga Netto] é um cara de estratégia, planejamento. O pessoal 

[da base aliada] já sentiu a diferença. Esse é um registro que se fez. Mas isso [escolha como 

coordenador] não está oficializado”, explicou Fagundes. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 
 

JUDICIÁRIO 

 

Moraes dá dois dias para Bolsonaro se manifestar em ação da oposição no TSE contra 

discursos de ódio 

Poder Judiciário | 15/07/2022 – 15h29min 

 



 
 
 

O ministro Alexandre de Moraes, presidente em exercício no Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE), deu dois dias para que o presidente Jair Bolsonaro se manifeste em uma ação movida 

por partidos da oposição que acusam o presidente da República de incitar a violência e proferir 

discursos de ódio. Ao TSE, os partidos Rede, PC do B, PSB, PV, PSOL e Solidariedade 

argumentam que as falas do presidente se configuram em estímulos psicológicos que vão 

construindo no imaginário de seus apoiadores e seguidores a desumanização do opositor. Fonte: 

G1 Notícias  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Filtro de relevância do recurso especial vira realidade com a promulgação da Emenda 

Constitucional 125 

Poder Judiciário | 14/07/2022 – 22h10min 

 

Depois de uma década de tramitação, o filtro de relevância para a admissibilidade de 

recursos especiais no Superior Tribunal de Justiça (STJ) se tornou realidade na quarta-feira 

(14), com a promulgação, no Congresso Nacional, da Emenda Constitucional 125. Segundo o 

presidente do STJ, ministro Humberto Martins, é um dia de festa para o Judiciário, pois a 

chamada PEC da Relevância resgata a missão constitucional da corte. De acordo com a 

emenda, para o recurso especial ser admitido, o recorrente precisará demonstrar a relevância 

da questão jurídica federal em discussão. "A PEC corrige uma distorção do sistema, ao permitir 

que o STJ se concentre em sua missão constitucional de uniformizar a interpretação da 

legislação federal. O STJ, uma vez implementada a emenda constitucional, exercerá de 

maneira mais efetiva seu papel constitucional, deixando de atuar como terceira instância 

revisora de processos que não ultrapassam o interesse subjetivo das partes", comentou. Fonte: 

ASCOM STJ 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TSE e STF se reúnem com profissionais do marketing político para pedir paz e respeito 

às instituições nas campanhas 

Poder Judiciário | 14/07/2022 – 18h59min 

 

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Supremo Tribunal Federal (STF) promovem no 

dia 21 de julho, a partir das 14h, um evento virtual em parceria com o Clube Associativo dos 

Profissionais de Marketing Político (CAMP) para discutir a necessidade de paz e respeito às 

instituições nas campanhas políticas. Pelo calendário eleitoral, a partir de 16 de agosto passa a 

ser permitida a propaganda eleitoral. O encontro, portanto, visa conscientizar especialistas em 

marketing político e as equipes de trabalho e de produção de conteúdo que atuarão em 

campanhas para os mais diversos cargos e regiões do país nas Eleições Gerais de 2022. O 

TSE e o STF aderiram mutuamente aos programas de combate à desinformação das duas 

instituições e vão atuar em ações conjuntas durante o período eleitoral buscando garantir 

segurança e tranquilidade ao processo. Fonte: ASCOM STF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Encontro em Goiás reconheceu avanços tecnológicos nos Tribunais do estado 

Poder Judiciário | 14/07/2022  

 

O Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) conquistou a porcentagem máxima em todas as 

políticas judiciárias instituídas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no âmbito do Programa 

Justiça 4.0. O órgão implantou o Balcão Virtual, o Juízo 100% Digital, os Núcleos de Justiça 

4.0, o Codex e a Plataforma Digital do Poder Judiciário. O resultado foi divulgado durante 

reunião na sexta-feira (8), com a participação de representantes do Conselho Nacionais de 

Justiça (CNJ) e dos tribunais regionais Eleitoral e do Trabalho. O encontro permitiu avaliar os 



 
 
 
resultados do programa e debatidas novas soluções em prol da prestação jurisdicional. O 

presidente do TJGO, desembargador Carlos França, destacou os avanços da Justiça de Goiás. 

“Temos o compromisso de sempre buscar novas ferramentas para melhor atender à 

sociedade. Em breve, daremos posse às novas juízas e aos novos juízes substitutos, que 

devem trabalhar com processos eletrônicos, em bases centralizadas, a fim de atender todo o 

estado. A Justiça caminha nesta direção e sou um grande entusiasta das inovações. O TJGO 

trabalha em sintonia com o CNJ.” Fonte: ASCOM CNJ 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ORÇAMENTO 

 

Equipe econômica vê possibilidade de fechar contas do governo central com superávit 

este ano 

Poder Executivo | 14/07/2022 – 18h38min 

 

Os novos parâmetros macroeconômicos anunciados na quinta-feira (14) pelo Ministério 

da Economia serão base para a elaboração de novas projeções de receitas e despesas neste 

ano, e também nova estimativa do resultado das contas do governo central. Os números, a 

serem divulgados no Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, que sai no dia 

22, ainda não estão prontos, mas há empolgação nos bastidores. O comentário é que os dados 

estão muito bons e que o relatório trará notícia de impacto. Se será possível anunciar que as 

contas públicas fecharão com saldo positivo em 2022 já no relatório, mesmo após a aprovação 

das medidas de enfrentamento à alta dos combustíveis e dos alimentos, é algo que não foi 

confirmado ao Valor. Mesmo que a nova projeção no relatório ainda seja de déficit nas contas 

do governo central, a expectativa na equipe é que o resultado possa ser melhorado ao longo 

do ano, até ficar positivo. Se isso de fato acontecer, será o primeiro superávit anual desde 

2014. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Recesso parlamentar começa na segunda e vai até o dia 31 de julho  

Poder Legislativo | 15/07/2022 – 15h11min 

 

Após uma semana muito corrida, a Câmara dos Deputados inicia a partir da próxima 

segunda-feira (18) o período de recesso parlamentar, que vai até o dia 31 de julho. Com a 

chegada do período eleitoral, a expectativa é que os parlamentares realizem um esforço 

concentrado para a votação de matérias logo na primeira semana de retorno aos trabalhos, na 

semana de 1º a 5 de agosto. Segundo o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL) uma das 

propostas que pode ser votada pelos deputados é a que trata do rol taxativo da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS) sobre as coberturas dos planos de saúde. A proposta, 

contudo, depende da construção de um acordo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco 

(PSD-MG). Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Bolsonaro diz que minorias precisam se adequar às leis  

Poder Executivo | 15/07/2022 – 14h17min 

 

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse na sexta-feira (15) que as leis existem para 

“proteger as maiorias” e que as “minorias têm que se adequar”. Deu a declaração em encontro 

com evangélicos em Juiz de Fora (MG), em que discursou por 1h e repetiu a defesa por 



 
 
 
valores considerados conservadores. “Outro dia falei que a mãe quer que o Joãozinho continue 

Joãozinho. ‘Ah declaração homofóbica’. Meu Deus do céu. Para onde nós iremos cedendo às 

minorias? As leis existem, no meu entender, para proteger as maiorias. As minorias têm que se 

adequar”, disse. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Cunha é absolvido em caso ligado a “Quadrilhão do MDB” 

Poder Executivo | 15/07/2022 – 12h39min 

 

O ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha foi absolvido da acusação 

de tentativa de obstrução de investigações do MPF (Ministério Público Federal). A decisão é do 

desembargador Ney Bello e foi confirmada pela 3ª Turma do TRF-1. O caso ficou conhecido 

como “Quadrilhão do MDB” e passou a ser investigado depois que vazou uma gravação em 

que o então presidente Michel Temer (MDB) disse a frase “tem que manter isso, viu?” ao 

empresário Joesley Batista. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Gravidade e urgência da conjuntura pediam rápida resposta do Poder Legislativo, diz 

Pacheco, ao promulgar 'PEC das Bondades’ 

Poder Legislativo | 14/07/2022 – 19h11min 

 

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) exaltou na quinta-feira (14) o papel 

ativo do Congresso para propor medidas a fim de conter a escalada da inflação. Ao falar na 

sessão de promulgação da "PEC das Bondades", que cria e aumenta benefícios sociais, 

Pacheco disse que “a gravidade e a urgência da conjuntura socioeconômica enfrentada pela 

maioria do povo brasileiro demandavam uma rápida resposta por parte do Poder Legislativo”. 

“A Emenda que ora promulgamos visa amenizar, para a população brasileira, os nefastos 

efeitos sociais e econômicos advindos do processo inflacionário observado, nos últimos meses, 

em quase todos os países do globo – processo esse que encontra suas raízes na elevação 

recorde dos preços dos combustíveis, sobretudo em razão do conflito atualmente travado entre 

Rússia e Ucrânia, bem como na lenta retomada das cadeias de distribuição e logística 

mundiais, que foram duramente afetadas pela pandemia da covid-19.” O Congresso também 

promulgou outras duas PECs – a que cria um piso nacional para enfermeiros e a que limita 

recursos especiais ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Bolsonaro participa de promulgação da PEC das bondades 

Poder Executivo | 14/07/2022 – 18h26min 

 

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participa na quinta-feira (14) da promulgação da 

proposta de emenda à Constituição que amplia o valor do Auxílio Emergencial de R$ 400 para 

R$ 600 a 80 dias da eleição. A validação da PEC será realizada em sessão do Congresso 

Nacional, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira 

(PP-AL). Bolsonaro foi a pé do Planalto ao prédio do Congresso Nacional. Estava 

acompanhado dos ministros Ciro Nogueira (Casa Civil) e Augusto Heleno (Gabinete de 

Segurança Institucional), além do deputado Otoni de Paulo (MDB-RJ). Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

RELAÇÕES EXTERIORES 

 

Mourão defende reunião de Bolsonaro para manter diplomatas “bem-informados” sobre 



 
 
 

eleição 

Poder Executivo | 15/07/2022 – 13h09min 

 

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (Republicanos), defendeu na sexta-

feira (15) a reunião proposta pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) com embaixadores. Bolsonaro 

quer discutir com os diplomatas de outros países o sistema eleitoral brasileiro. O encontro está 

agendado para segunda-feira (18). “Não vejo problema [no encontro]. Acho que tudo é questão 

de manter bem informadas pessoas que estão aqui representando seus países”, disse Mourão. 

Ele afirmou que embaixadores, “na maioria dos casos, tomam conhecimento dos assuntos pelo 

que eles leem” e que “muitas vezes ler não representa a expressão da verdade”. Fonte: CNN Brasil  
Leia mais 
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Ministros das Finanças do G20 iniciam reunião em Bali 

Mercado | 15/07/2022 – 09h49min 

 

Os ministros das Finanças do Grupo dos 20 (G20) estão reunidos na ilha de Bali, na 

Indonésia. O grupo reúne os principais países industrializados e emergentes. As autoridades 

estão tentando encontrar um denominador comum para a economia global, em um momento 

em que o grupo permanece dividido em conexão com a invasão da Ucrânia pela Rússia. O 

conflito no leste da Europa vem agravando a situação das cadeias de suprimentos, atingida 

pela pandemia. A alta dos preços dos alimentos e combustíveis está afetando as pessoas em 

todo o mundo, desde os países mais abastados do Ocidente até as nações em 

desenvolvimento em condições menos privilegiadas. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 
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Projeto de infraestrutura em telecomunicações pode captar até R$ 1,1 bilhão em 

debêntures incentivadas  

Mercado | 15/07/2022 – 09h34min 

 

A empresa VERO S.A. poderá captar até R$ 1,1 bilhão em debêntures incentivadas — 

um tipo de título privado de renda fixa — no mercado financeiro para investir em projeto de 

infraestrutura em telecomunicações. A aprovação do projeto, como prioritário, foi publicada na 

quinta-feira (7), no Diário Oficial da União (DOU). A iniciativa prevê a implantação de redes de 

transporte e de acesso fixo, infraestrutura de rede e infraestrutura para virtualização de rede de 

telecomunicações. As ações devem ser executadas nos estados de Minas Gerais, Paraná, 

Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Com a aprovação do projeto como prioritário, há uma 

redução no imposto de renda para os investidores incidente sobre os rendimentos das 

debêntures emitidas para financiar projetos. No caso de pessoa jurídica, a redução é de 22,5% 

para 15%. Já para pessoas físicas, cai de 22,5% para zero. Fonte: ASCOM MCom 
Leia mais 
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Debatedores criticam baixo nível de investimento em ciência e tecnologia 

Poder Legislativo | 14/07/2022 – 18h22min 

 

A queda dos investimentos do país em ciência e tecnologia nos últimos anos foi 

apontada por vários participantes do debate promovido na quinta-feira (14) pela Comissão de 

Ciência e Tecnologia (CCT) do Senado. A estimativa é que hoje o Brasil investe na área cerca 

de 1% do Produto Interno Bruto (PIB) ou até menos que isso. O senador Jean Paul Prates (PT-

RN), que presidiu a reunião, comparou as quedas recentes de investimentos no Brasil com o 



 
 
 
que ocorre em outros países. “Dados do Banco Mundial e do próprio Ministério de Ciência e 

Tecnologia mostram que o Brasil tem investido 1,2% do PIB em pesquisa e desenvolvimento.  

Essa é uma trajetória oposta à de nações como Israel e Coreia do Sul, que hoje investem mais 

de 4% do PIB nessa área, e de China, Alemanha e Austrália, que também tem priorizado mais 

essas áreas, com investimentos superiores a 2% [do PIB], levando-se em conta que são países 

com PIBs bem mais pujantes que o nosso. Todos esses países passaram a investir mais nessa 

área em cenários de crise, o oposto do que o Brasil faz”, criticou Jean Paul. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 
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Aplicativo possibilita acesso a informações importantes de rodovias federais sob 

jurisdição do DNIT 

Poder Executivo | 14/07/2022 – 17h02min 

 

Com o objetivo de otimizar o atendimento prestado aos usuários de rodovias federais 

sob jurisdição do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), o aplicativo 

DNIT na Estrada (DnE) possibilita aos condutores o acesso a informações atualizadas sobre as 

condições das estradas e dados referentes a socorro mecânico, postos de polícia, postos de 

combustíveis, pontos de paradas de descanso, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU) e outros serviços ao longo dos segmentos. Para acessar o DnE não é necessário estar 

conectado à internet, basta que o usuário do serviço tenha feito previamente o planejamento da 

viagem ainda online. Isso porque a ferramenta permite o cadastro da rota a ser percorrida no 

app e nos locais sem cobertura de rede. O banco de dados cadastrado mostrará, por meio de 

geolocalização, as informações dentro de um raio de 100 quilômetros. Fonte: ASCOM DNIT 
Leia mais 
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Operadores aéreos e oficinas de manutenção ganham programa de transformação digital 

Poder Executivo | 14/07/2022 – 16h12min 

 

Os operadores aéreos e as organizações de manutenção de produto aeronáutico 

passaram a contar com um Programa de Transformação Digital (PTD) no âmbito da Agência 

Nacional de Aviação Civil (ANAC). Instituída pela Portaria 8.499/SP0, de 7 de julho de 2022 

(clique no link), a iniciativa busca ampliar a segurança e a eficiência da aviação civil. Alinhado 

ao Programa Voo Simples, que foi instituído para modernizar o setor aéreo, o PTD busca 

auxiliar operadores aéreos e organizações de manutenção no processo de transformação 

digital. O objetivo da transformação digital vai além da simples substituição de processos 

físicos por ferramentas digitais. Trata-se de um esforço para a orientação de decisões e 

processos a partir de dados coletados no intuito de mudar não só a forma como se faz o 

trabalho atualmente, mas o próprio comportamento dos envolvidos. Fonte: ASCOM ANAC 
Leia mais 
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Segmento de TI lidera ranking de startups no Brasil 

Mercado | 14/07/2022 

 

Uma pesquisa desenvolvida pela Cortex, referência em Inteligência de Vendas B2B na 

América Latina, mostrou que das 11.562 startups ativas no Brasil, 28% são do segmento de 

Tecnologia da Informação, 22% de Serviços e 16% do Varejo. No ranking, aparecem ainda 

Indústria com 11%, e Financeiro com 6%. As informações utilizadas no estudo foram obtidas 

por meio da plataforma Cortex, que possui uma base única de dados sobre empresas do 

Brasil, reunindo e cruzando informações de mais de 17 mil fontes locais e globais. O estudo 

aponta que há pouca distribuição das startups pelo país: São Paulo, sozinho, concentra 

metade dessas empresas, 49,7%. O estado tem o maior número de startups em praticamente 



 
 
 
todos os segmentos econômicos, perdendo apenas para o Distrito Federal no setor de 

Governo. No Global Tech Hubs Report, publicado em 2019 pela CB Insights, a cidade de São 

Paulo aparece na lista dos 25 maiores polos tecnológicos do mundo. Fonte: TI Inside 
Leia mais 
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Reclamações sobre serviços de telecom caem mais de 15% em maio de 2022 

Mercado | 14/07/2022 

 

O número de reclamações de usuários de serviços de telecomunicações caiu 15,3% 

em maio deste ano, na comparação com o mesmo mês de 2021, segundo dados da Agência 

Nacional de Telecomunicações (Anatel). No mês de maio de 2022 foram registradas 161.348 

queixas de usuários de serviços de telecom, 29.243 reclamações a menos que as registradas 

no mesmo mês do ano passado. "As reclamações de usuários vêm registrando quedas acima 

de dois dígitos desde o começo do ano passado. São quedas recordes que mostram que as 

ações do setor para melhorar a experiência do usuário tem surtido efeito", afirmou o presidente 

executivo da Conexis Brasil Digital, Marcos Ferrari. Os dados mostram uma queda consistente 

em todos os serviços, com destaque para a queda de 20% nas reclamações relacionadas a 

serviços de TV por assinatura, que passaram de 13.638 em maio de 2021 para 10.906 em 

maio de 2022. As reclamações dos usuários de banda larga fixa caíram 15,4% e dos usuários 

de telefonia móvel 6,6%. Fonte: TI Inside 
Leia mais 
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