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DESTAQUES 

 

Relatório do MCTI aponta que indústria de Software e Serviços de TIC cresceu 6,5% no 

Brasil em 2021 

Poder Executivo | 20/07/2022 

 

Desempenho é um dos destaques do relatório “Indústria de Software e Serviços de TIC 

no Brasil”, que reúne números oficiais, análises e projeções para o setor A Indústria de 

Software e Serviços de TIC (ISSTIC) no Brasil registrou uma produção estimada em US$ 53,3 

bilhões em 2021, valor que responde por 82,8% do total dos serviços produzidos pelo setor de 

TIC e aponta para um crescimento de 6,5% em relação ao observado no ano anterior. Essas 

conclusões integram o relatório “Indústria de Software e Serviços de TIC no Brasil: 

caracterização e trajetória recente”, lançado quarta-feira (20) pelo Ministério da Ciência 

Tecnologia e Inovações (MCTI) e elaborado pela equipe de pesquisadores do Observatório 

Softex, unidade de estudos e pesquisas da entidade. Esse levantamento deixa claro que o 

mercado de TIC brasileiro tem crescido a uma taxa acima do setor global, que as Novas 

Tecnologias devem impulsionar esse segmento e se tornar cada vez mais relevantes para o 

avanço da TIC brasileira nos próximos anos e que o País tem aumentado a oferta de serviços 

de suporte à infraestrutura de conectividade. O relatório se baseia em dados oficiais e de 



 
 
 
institutos de pesquisa com o objetivo de ampliar a discussão sobre o setor, criação de séries 

históricas, facilitando, inclusive, a realização de comparativos com outros mercados mundiais.  

O ponto de partida são informações provenientes de fontes oficiais, incluindo tabelas especiais 

de pesquisas do IBGE. Fonte: ANPROTEC 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Brasil gastou R$ 322 bilhões em Tecnologia em 2021 

Poder Executivo | 19/07/2022 

 

O mercado de tecnologia da informação no Brasil avança em ritmo mais acelerado do 

que a economia nacional como um todo, movimento intensificado na pandemia de Covid-19, 

como mostra um novo estudo lançado na terça, 19/7. Mas o documento também serve de 

alerta: o mundo está em transição para novas tecnologias, enquanto o país segue calcado nos 

serviços tradicionais de software e telecom.  Ano passado, o mercado mundial de tecnologia 

girou US$ 5,1 trilhões, número que significa um crescimento de 5,4%. No Brasil, os gastos em 

TIC foram de US$ 64,4 bilhões, sendo US$ 53,3 bilhões do segmento de software e serviços, o 

que representou um crescimento de 6,5% sobre 2020. E a alta deve ser ainda maior em 2022, 

de 8,2%, para US$ 69,7 bilhões (R$ 348,5 bilhões com o dólar a R$ 5,00). Segundo aponta o 

Observatório Softex no relatório ‘Indústria de Software e Serviços de TIC no Brasil: 

caracterização e trajetória recente’, a força motriz do avanço dessa indústria no planeta é 

impulsionado pelo crescimento da produção das chamadas ‘Novas Tecnologias’, que 

expandiram 15,6% desde 2019, elevando a participação no bolo para 20% - em 2018, elas 

respondiam por 14% do total gasto no setor. Fonte: Abranet 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Receita deve apontar crime para pedir investigação do Ministério Público 

Poder Executivo | 20/07/2022 – 05h 

 

A Receita Federal não poderá mais, de forma automática, apenas com a verificação de 

dívida em aberto, encaminhar ao Ministério Público pedido de investigação de sócio ou 

administrador de empresa por crime tributário. Portaria publicada pelo órgão passou a exigir 

para essa comunicação - chamada de representação para fins penais - a comprovação de 

fatos que indiquem a ocorrência de um crime. A partir de uma representação, o Ministério 

Público avalia se abre um inquérito. É a primeira etapa. Quando instaurado, o sócio ou o 

administrador corre o risco de ser denunciado e ter que responder como réu em uma ação 

penal. Até então, a Receita Federal vinha enviando esses pedidos ao Ministério Público apenas 

com a verificação, nos sistemas do órgão, de dívidas em aberto, com base no artigo 6º da 

Portaria nº 1.750, de 2018. Eram casos de contribuintes que devem tributos com retenção na 

fonte, como Imposto de Renda e contribuição previdenciária, que poderiam responder por 

crime de apropriação indébita. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

BC põe em consulta pública regulação de operações de crédito externo e investimento 

estrangeiro direto 

Poder Executivo| 19/07/2022 – 19h58min 

 

O Banco Central (BC) colocou em consulta pública na terça-feira (19) a segunda parte 



 
 
 
da regulamentação da lei cambial, sancionada no fim do ano passado. A proposta cria novas 

regras para operações de crédito externo e investimento estrangeiro direto. O texto reduz a 

quantidade de operações de crédito externo e de investimento estrangeiro direto que precisam 

ser informadas à autoridade monetária "pelo uso do critério de proporcionalidade", 

considerando valores e características das transações. Além disso, a nova norma pretende 

encerrar a restrição a remessas ao exterior para pagamentos de principal e juros das 

operações de crédito externo em que não haja entrada de recursos no país. A proposta 

também prevê o fim da exigência de prestação de informações ao BC sobre contratos entre 

residentes e não residentes "referentes ao uso ou cessão de patentes de marcas de indústria 

ou de comércio, fornecimento de tecnologia, para fins de transferências financeira a título de 

royalties, bem como aqueles relacionados à prestação de serviços técnicos e assemelhados, 

ao arrendamento mercantil operacional externo e ao aluguel e afretamento". Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

ELEIÇÕES 2022 

 

PDT lança oficialmente Ciro Gomes como candidato à Presidência da República 

Poder Executivo| 20/07/2022 – 15h35min 

 

O PDT aprovou em convenção nacional na quarta-feira (20), por aclamação e sem 

votos contrários, a escolha de Ciro Gomes (CE) como candidato à Presidência da República. A 

oficialização da candidatura foi realizada na sede nacional da sigla, em Brasília, no primeiro dia 

do período para realização das convenções partidárias, conforme o calendário do Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE). Ex-ministro da Fazenda e ex-governador do Ceará, Ciro vai disputar o 

Palácio do Planalto pela quarta vez. Embora não tenha chegado ao segundo turno nas últimas 

três tentativas (1998, 2002 e 2018), registrou o melhor desempenho no último pleito, com 

pouco mais de 13,3 milhões de votos. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 
 

Comitiva brasileira vai aos EUA alertar sobre ameaças às eleições 2022  

Poder Executivo| 20/07/2022 – 10h56min 

 

Representantes de 18 organizações brasileiras da sociedade civil vão para Washington 

na semana que vem participar de reuniões com integrantes do governo americano, 

parlamentares e grupos sociais para defender o processo eleitoral brasileiro. Entre os 

encontros estão previstos diálogos com integrantes do Departamento de Estado dos Estados 

Unidos. A comitiva, que ficará no país entre domingo (24) e sexta-feira (29), pretende fazer 

alertas sobre as ameaças recentes proferidas pelo presidente Jair Bolsonaro ao questionar a 

lisura das urnas eletrônicas e ao sugerir que não aceitará o resultado do pleito em outubro caso 

não saia vitorioso. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 
 

Convenções partidárias podem ser realizadas a partir de hoje 

Poder Judiciário | 20/07/2022 – 06h46min 

 

A partir de quarta-feira (20), as convenções partidárias para escolha dos candidatos às 

eleições de outubro estão autorizadas pela Justiça Eleitoral. Os eventos internos das legendas 

marcam a oficialização da disputa eleitoral e devem ser realizados até 5 de agosto. Pela 

legislação eleitoral brasileira, os candidatos precisam estar filiados a um partido político. Mas, 

diante do grande número de filiados que pretendem concorrer, as legendas precisam realizar 

eleição interna para ocupar as vagas que estarão em disputa. Após as convenções, partidos e 



 
 
 
federações poderão registrar as candidaturas dos escolhidos na Justiça Eleitoral até 15 de 

agosto. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Observadores internacionais chegam ao Brasil já em agosto para fiscalizar eleição 

Poder Executivo | 20/07/2022 – 05h 

 

Começam a chegar ao Brasil bem antes da eleição, ainda em agosto, as primeiras 

missões internacionais convidadas para observar o pleito no País – pelo menos seis virão ao 

Brasil. Uma equipe da União Interamericana de Organismos Eleitorais desembarca em 2 e 3 de 

agosto para uma visita preliminar. O Parlamento do Mercosul (Parlasul) enviará um time com 

10 especialistas do Observatório da Democracia e parlamentares no fim de agosto para uma 

missão avançada. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 
 

Damares desiste de disputa ao Senado após intervenção de Bolsonaro 

Poder Legislativo | 19/07/2022 – 19h43min 

 

Após intervenção do presidente Jair Bolsonaro (PL), o atual chefe do Executivo do 

Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e o grupo do ex-governador José Roberto Arruda (PL) 

anunciaram na terça-feira (19) que se reconciliaram e estarão unidos nas eleições deste ano. 

Para isso, a ex-ministra Damares Alves (Republicanos) recuou da candidatura a senadora para 

dar lugar à deputada federal Flávia Arruda (PL) na chapa encabeçada pelo MDB. Segundo 

Ibaneis, a união ocorreu "a pedido" do mandatário, que, com isso, garante um palanque forte 

na capital do país. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 
 

Temer diz que levará pedido de líderes do MDB para adiar convenção que deve 

homologar Tebet; Rossi afirma que data está mantida 

Poder Executivo | 19/07/2022 – 17h36min 

 

Em reunião com líderes do MDB em São Paulo, o ex-presidente Michel Temer afirmou 

que irá encaminhar ao presidente da sigla, Baleia Rossi, o adiamento da data da convenção do 

partido que vai confirmar Simone Tebet como candidata à Presidência e que está prevista para 

o dia 27. Antes mesmo de receber a proposta oficialmente, Rossi já negou a possibilidade de 

mudança. Em seu Twitter, o presidente do partido afirmou: "MDB, PSDB e Cidadania, que 

atendem pelo nome de CENTRO DEMOCRÁTICO decidiram que suas convenções nacionais 

para homologar Simone Tebet como candidata à Presidência do Brasil serão no dia 27 de 

julho. Esta data está mantida. #SiimoneSIM". Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TCU manifesta total confiança nas instituições eleitorais e no sistema de votação do país 

Poder Legislativo | 19/07/2022 

 

O Tribunal de Contas da União (TCU) tem sido, ao longo dos anos, instituição 

credenciada a acompanhar e fiscalizar o processo eleitoral no Brasil. Por essa razão, a 

Presidência e a Vice-Presidência do TCU manifestam sua total confiança nas instituições 

eleitorais e no sistema de votação do país. Esta posição é respaldada por reiterados 

julgamentos do Plenário do TCU, dos quais ressalto os acórdãos 2.522/2021, 3.143/2021 e 

1.611/2022, todos decididos à unanimidade, em que foram aprovadas as conclusões 

formuladas pela equipe de auditoria, composta integralmente por auditores federais de controle 



 
 
 
externo concursados e experientes, que gozam, por lei, de autonomia técnica. Fonte: ASCOM TCU 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

Programa de Combate à Desinformação: Professor de Oxford, Philip Howard apresentou 

palestra sobre mídias sociais e o direito à verdade 

Poder Judiciário | 20/07/2022 – 14h 

 

O combate à desinformação e as formas de tentar contê-la por meio de uso da 

tecnologia e de técnicas de identificação e neutralização de notícias falsas são tema de 

seminário internacional, realizado virtualmente na quarta-feira (20), pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Instituto Vero. Em palestra transmitida ao 

vivo pelo canal do STF e do TSE no Youtube, o professor e diretor do Programa de 

Democracia e Tecnologia no Instituto de Estudos sobre Internet na Universidade de Oxford, 

Philip Howard, proferiu a palestra “Mídias sociais e o direito à verdade: impacto do viés 

algorítmico, da manipulação e da desinformação na deliberação pública”. Fonte: ASCOM STF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Procuradores nos 26 estados e no DF pedem que Aras apure ataques de Bolsonaro às 

eleições 

Poder Executivo | 19/07/2022 – 16h25min 

 

Mais de 40 procuradores que atuam na área dos direitos humanos e fundamentais do 

Ministério Público Federal enviaram na terça-feira (19) ao procurador-geral da República, 

Augusto Aras, um pedido para que o presidente Jair Bolsonaro seja investigado por causa dos 

ataques, sem provas, ao sistema eleitoral do país. O documento é assinado pelas 

procuradorias regionais do Direito do Cidadão dos 26 estados e do Distrito Federal, além do 

chefe da procuradoria federal da mesma área. Subprocuradores da República – que ocupam 

os principais cargos da estrutura do MPF – também emitiram nota pública. No ofício, os 

procuradores afirmam que a conduta de Bolsonaro ao convocar embaixadores para divulgar 

informações falsas pode configurar crime eleitoral e abuso de poder. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ORÇAMENTO 

 

Governo avalia novo corte de cerca de R$ 5 bilhões para cumprir teto 

Poder Executivo | 20/07/2022 – 13h17min 

 

Mesmo com a continuidade do processo de alta da arrecadação, o governo vai ser 

obrigado a cortar e cancelar novamente despesas às vésperas das eleições para o 

cumprimento do teto de gastos, a regra que limita o crescimento das despesas à variação da 

inflação. Os cálculos iniciais apontam uma necessidade de corte efetivo de cerca de R$ 5 

bilhões, segundo apurou o Estadão. Mas o valor do contingenciamento poderá cair para um 

patamar mais próximo de R$ 3 bilhões com ajustes por dentro do próprio Orçamento. O 

tamanho do corte só deverá ser definido na próxima sexta-feira no envio ao Congresso do novo 

relatório bimestral de avaliação de despesas e receitas do Orçamento. Nesse relatório, o 

governo é obrigado a corrigir desvios que possam implicar no descumprimento do teto ou da 

meta de resultado primário. O anúncio só deverá ocorrer na segunda-feira (25). Fonte: O Estado de S. 

Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 



 
 
 

 

POLÍTICA 

 

Chefes das forças armadas recusaram convite para encontro de Bolsonaro com 

embaixadores 

Poder Executivo | 20/07/2022 – 12h21min 

 

Convidados para o “debate técnico” do presidente Jair Bolsonaro (PL) com 

embaixadores sobre o sistema eleitoral brasileiro, os chefes das Forças Armadas não 

compareceram ao evento, realizado no Palácio da Alvorada na segunda-feira (18). A 

informação é da coluna da jornalista Carla Araújo, no UOL. Os comandantes do Exército, 

general Marco Antônio Freire Gomes; da Marinha, almirante-de-esquadra Almir Garnier Santos; 

e da Aeronáutica, tenente-brigadeiro-do-ar Carlos de Almeida Baptista Junior, não 

acompanharam o ministro da Defesa, Paulo Sergio Nogueira. No evento, Bolsonaro apresentou 

trechos de um inquérito da Polícia Federal (PF) vazado por ele em 2021, apontando para uma 

suposta fraude nas eleições de 2018 desmentida pela própria corporação e pelo Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE). Fonte: Congresso em Foco 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Congresso já projeta que analisará no ano que vem a pauta proposta por Lula 

Poder Legislativo | 20/07/2022 – 11h59min 

 

Salário mínimo mais alto e maiores benefícios sociais. Revisão da reforma trabalhista. 

Revogação da privatização da Eletrobrás. Esses temas, que fazem parte da plataforma de 

propostas do candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, já estão no horizonte 

dos deputados e senadores como possíveis temas de discussão do Congresso Nacional no 

ano que vem. Ou seja: o parlamento já projeta que na próxima legislatura vai se debruçar sobre 

a pauta proposta por Lula. Essas conclusões estão na última rodada do Painel do Poder, 

pesquisa trimestral que o Congresso em Foco Análise realiza com os principais líderes da 

Câmara e do Senado. Nesta rodada, o Painel do Poder ouviu 64 deputados e senadores, entre 

os nomes mais expressivos do parlamento. Fonte: Congresso em Foco 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

PT pede que TSE mande retirar do ar vídeo de Bolsonaro com embaixadores  

Poder Judiciário | 19/07/2022 – 17h33min 

 

O PT entrou com uma representação, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pedindo 

para que sejam retirados do ar os vídeos da reunião com embaixadores em que o presidente 

Jair Bolsonaro (PL) proferiu ataques ao sistema de votação brasileiro. O partido, que tem como 

pré-candidato o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quer que as gravações sejam 

removidas tanto das redes sociais de Bolsonaro, como do canal oficial da TV Brasil no 

YouTube. Também pede que o presidente seja proibido de divulgar notícias falsas sobre as 

urnas eletrônicas, sob o risco de ser multado em R$ 25 mil. Na ação, o PT acusou o presidente 

de fazer propaganda eleitoral antecipada, pois além de divulgar "fake news" sobre o sistema 

eleitoral, também utilizou meios públicos para isso. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 
 

Cidadania cobra Congresso por abertura de impeachment; deputados criticam silêncio 

de Lira 

Poder Legislativa | 19/07/2022 – 16h32min 

 

O Cidadania, que apoia Simone Tebet (MDB) na disputa pela Presidência, cobrou do 



 
 
 
Congresso a abertura de um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro 

(PL). Em nota divulgada, na terça-feira (19), o partido argumenta que o presidente “perdeu 

qualquer compostura que ainda pudesse ter pelo cargo que ocupa” após as acusações contra 

o sistema eleitoral em reunião com embaixadores estrangeiros na segunda-feira (18). “As 

urnas eletrônicas que deram a ele e a seus filhos diversos mandatos tirarão de Bolsonaro em 

outubro não apenas o cargo, mas o foro especial por prerrogativa de função. E o poder e a 

influência que hoje detém sobre os órgãos de controle. Mas isso não exime o Congresso 

Nacional de cumprir o seu papel e abrir um processo de impeachment”, afirma o texto, 

assinado pelo presidente nacional da sigla, o ex-deputado e ex-senador Roberto Freire. Fonte: O 

Estado de S. Paulo  

Leia mais 

Retorno ao índice 
 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

MCom acompanha lançamento de projeto de desenvolvimento na Paraíba 

Poder Executivo | 20/07/2022 – 12h11min 

 

O Ministério das Comunicações (MCom) participou, na quarta-feira (20), do lançamento 

do Projeto de Desenvolvimento Federativo na Paraíba (PB) – uma iniciativa da 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Sebrae-PB para impulsionar 

os progressos regionais das cidades paraibanas de Campina Grande, Cubati, Juazeirinho, 

Olivedos, Parari e Santo André. A cerimônia foi realizada no Sebrae de Campina Grande/PB e 

contou com a assinatura dos protocolos de intenções pelos prefeitos paraibanos. O MCom foi 

apontado pelas prefeituras como instituição-chave para o avanço e desenvolvimento local e, 

por isso, foi selecionado para compor a força-tarefa que vai atuar na Paraíba. Quem 

representou a pasta no evento foi o coordenador de projeto do Departamento de Projetos de 

Infraestrutura (DEPIN), da Secretaria de Telecomunicações (Setel) do MCom, Fernando 

Furquin. Fonte: ASCOM MCom 
Leia mais 

Retorno ao índice 
 

Sparkle, do Grupo TIM, ativa capacidade no cabo Monet, que liga Brasil aos EUA 

Mercado | 20/07/2022– 09h28min 

 

Sparkle, braço de infraestrutura de atacado do Grupo TIM, anuncia que está ativando 

capacidade de espectro no sistema de cabos submarinos Monet, conectando o Brasil aos 

Estados Unidos. Com o espaço no novo cabo submarino, a Sparkle passa a fornecer cinco 

rotas diversificadas entre a América do Norte e a América do Sul. Com a adição de Monet aos 

seus ativos no Atlântico, a Sparkle diz que aprimora seu serviço de trânsito IP global Seabone 

Tier-1 e suas soluções de capacidade, atendendo à demanda de dados impulsionada por 

novas tecnologias, plataformas de mídia e serviços baseados em nuvem. O novo cabo 

submarino da Sparkle amplia a rede de fibra óptica da empresa no continente americano, que 

agora passa a contar com 56 Pontos de Presença na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, EUA, 

Panamá, Peru e Venezuela. Fonte Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Universidade de Michigan, nos EUA, ativa a maior rede Wi-Fi 6E em 6GHz do mundo 

Mercado| 20/07/2022 

 

A Universidade de Michigan (U-M) implantou a maior rede Wi-Fi 6E do mundo, com 

mais de 16.000 pontos de acesso instalados em 225 edifícios e áreas externas. A rede atende 

a mais de 63.000 alunos. É a primeira vez que a tecnologia Wi-Fi 6E (6 GHz) é implantada 

nessa escala. A rede foi instalada em apenas oito meses, revela a reportagem do portal Wi-Fi 



 
 
 
NOW. A Universidade de Michigan é uma das maiores instituições educacionais dos EUA com 

orçamentos de pesquisa atingindo US$ 1,58 bilhão em gastos totais com pesquisa no ano 

passado. O vice-presidente de tecnologia da informação e diretor de informações, Ravi 

Pendse, revela que a nova rede suporta até 70.000 conexões Wi-Fi simultâneas. As 

velocidades de download atingem até 750 megabits por segundo. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Programa Desafio Finep + ABDI vai destinar R$ 1,5 milhão em Subvenção Econômica 

para empresas nascentes e startups 

Poder Executivo | 20/07/2022 

 

A Finep/MCTI apresenta, na terça-feira (19), em parceria com a ABDI, o Programa 

Desafio Finep + ABDI, que vai destinar R$ 1,5 milhão em recursos de Subvenção Econômica 

para apoio a empresas brasileiras nascentes de base tecnológica e startups, com alto potencial 

de crescimento, que introduzam novas tecnologias e modelos de negócios no mercado, 

contribuindo para a criação de empregos qualificados e geração de renda para o País. O 

objetivo é estimular a competitividade dessas empresas, gerando soluções inovadoras para o 

enfrentamento dos principais desafios tecnológicos estratégicos do país. O Programa é 

composto por dois editais, um executado pela Finep e outro pela ABDI, (os proponentes devem 

conhecer as regras estabelecidas em ambos antes da inscrição) e finaliza com uma 

competição entre os projetos selecionados. A Nestlé é parceira do programa, premiando ao 

final os três melhores projetos concorrentes. Seu propósito é encontrar e fomentar soluções 

para segurança do trabalho industrial, mais especificamente desenvolver sistema de 

inteligência artificial capaz de monitorar o cumprimento de atividades no ambiente da indústria, 

evitando acidentes de trabalho. Fonte: ANPROTEC 
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5G: João Pessoa, BH e Porto Alegre podem concluir limpeza do espectro nesta semana 

Poder Executivo | 19/07/2022 – 16h39min 

 

Etapa prévia para a ativação do 5G em 3,5 GHz nas capitais, a mitigação e 

desocupação das estações profissionais de satélite (FSS) em banda C estendida pode ser 

concluída ainda nesta semana nas cidades de João Pessoa, Belo Horizonte e Porto Alegre. A 

perspectiva foi comunicada pelo diretor de operações da Entidade Administradora da Faixa 

(EAF, ou Siga Antenado), Antonio Parrini, durante encontro virtual promovido pela entidade de 

radiodifusores SET na terça-feira (19). "Já fizemos todas as FSS de Brasília e se tudo correr 

bem, até sexta-feira [22 de julho] terminamos em João Pessoa, Porto Alegre e Belo Horizonte", 

afirmou Parrini, na ocasião. Assim que finalizado o processo em cada cidade (e iniciada a 

distribuição de kits para a migração de usuários de TV aberta), o espectro de 3,5 GHz pode ser 

liberado para o 5G pelo grupo da Anatel (o Gaispi) que coordena as atividades. Fonte Teletime 
Leia mais 
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