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DESTAQUES 

 

Governo deve bloquear Orçamento em R$ 5 bilhões 

Poder Executivo| 20/07/2022 – 18h54min 

 

O Ministério da Economia deve anunciar na 6ª feira (22) um bloqueio de R$ 5 bilhões 

no Orçamento de 2022. A medida serve para adequar as despesas ao teto de gastos, fixado 



 
 
 
em R$ 1,681 trilhão em 2022. O anúncio será feito durante a apresentação do Relatório 

Bimestral de Receitas e Despesas. Mesmo com a melhora da arrecadação federal e do 

resultado primário do governo, o Congresso derrubou 2 vetos em julho que impediam gastos 

em atividades culturais. A Aldir Blanc 2 (R$ 3 bilhões) e a Paulo Gustavo (R$ 3,86 bilhões). O 

governo ainda terá que desbloquear recursos do FNDCT (Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico), em decisão tomada pelo Congresso. Em maio, o governo promoveu 

um bloqueio de R$ 8,2 bilhões nas despesas, o que aumentou para R$ 9,9 bilhões o 

contingenciamento do Orçamento de 2022. O Ministério da Economia trabalha para reduzir o 

valor bloqueado na 6ª feira (22.jul) com ajustes no próprio Orçamento. A arrecadação de 

impostos e contribuições federais atingiu R$ 926,7 bilhões no acumulado de janeiro a maio, 

maior quantia desde 1995, o início da série histórica. Fonte: Poder 360 
0Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Congresso tem até 7 de agosto para aprovar três medidas provisórias 

Poder Legislativo| 20/07/2022– 18h 

 

Três medidas provisórias (MPs) deverão ser analisadas pelo Congresso Nacional até 7 

de agosto, ou perderão a validade: a que disciplina o trabalho híbrido (presencial e remoto); a 

que autoriza a adoção de regras trabalhistas diferenciadas em situações de calamidade 

pública; e a que traz novas datas para o recolhimento de encargos por parte dos empregadores 

domésticos. Como as três MPs foram editadas em março e não foram apreciadas nos 60 dias 

de seu prazo inicial de vigência, sua validade foi prorrogada automaticamente por igual 

período. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

   

Comitê de Criptomoedas e Blockchain da camara-e.net junta empresas do setor de 

economia digital em sua primeira reunião  

Mercado | 20/07/2022  

 

Foi oficialmente lançado o Comitê de Criptomoedas e Blockchain da Câmara Brasileira 

da Economia Digital (camara-e.net). Participaram da primeira reunião de trabalho, na quarta-

feira, 20, empresas do setor de economia digital, especialmente exchanges de criptomoedas, 

meios de pagamento e marketplace. O Comitê de Criptomoedas e Blockchain cria um ambiente 

democrático e inclusivo para o debate sobre temas relevantes ao segmento, que colabore para 

o desenvolvimento e crescimento da indústria em benefício aos usuários e investidores. Fonte: TI 

Inside 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Twitter disponibiliza seção especial para promover informações sobre Eleições 2022  

Mercado | 20/07/2022 – 17h45min 

 

A rede social Twitter disponibilizou, na quarta-feira (20), uma seção especial sobre 

eleições, que será frequentemente atualizada com os fatos mais recentes a respeito do 

assunto. Esse espaço poderá ser acessado por meio da aba “explorar” da página, que terá em 

destaque a frase “Eleições 2022”. A ação da rede social facilita o acesso das pessoas a 

informações de qualidade sobre determinado tema relacionado às eleições e ao sistema 

eleitoral brasileiro. A iniciativa do Twitter integra alguns dos serviços que se alinham à parceria 

realizada entre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a rede social para promover ações de 

combate à desinformação no processo eleitoral de 2022. Fonte: ASCOM TSE 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

7 em cada 10 transações nos bancos são feitas de forma digital 



 
 
 

Mercado | 21/07/2022 – 14h11min 

 

As transações bancárias digitais ganham cada vez mais espaço no país, segundo os 

registros da Febraban (Federação Brasileira de Bancos). A cada 10 operações realizadas, 7 

são feitas via internet banking ou aplicativo. Foram 84 bilhões de transações desse tipo em 

2021, de um total de 119,5 bilhões. As operações com smartphone cresceram 28% em 

comparação com 2020, somando 67,1 bilhões. Representam 56% do total. Pelo computador, a 

alta foi de 6%. O levantamento é do 3º volume da Pesquisa Febraban (Federação Brasileira de 

Bancos) de Tecnologia Bancária 2022 (ano-base 2021), divulgado na 5ª feira (21.jul.2022). Eis 

a íntegra do documento (2 MB). O levantamento foi feito com 22 bancos, que representam 87% 

dos ativos bancários do Brasil. Ao todo, foram 119,5 bilhões de transações financeiras, número 

15% superior ao de 2020. Fonte Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Anvisa informa sobre indisponibilidade de sistemas 

Poder Executivo| 20/07/2022 – 16h48min 

 

Anvisa informa que detectou uma degradação de seus sistemas de informação e da 

rede interna, o que impacta diretamente a disponibilidade de serviços como o Solicita, Siptox, 

Sammed, Sisgap, Peticionamento, PEI, UniGRU, Civnet, Consultas Externas, SNGPC, 

Notivisa, Parlatório, entre outros. A atuação sobre os problemas encontrados começou de 

imediato e segue com prioridade altíssima pela equipe responsável. Até que os problemas 

sejam solucionados, os usuários poderão encontrar dificuldades de acesso aos sistemas. Um 

novo comunicado será emitido quando os serviços forem restabelecidos. Fonte: ASCOM ANVISA 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Guedes diz que aumento da arrecadação é indicativo de que economia vai surpreender  

Poder Executivo | 21/07/2022 – 13h19min 

 

A arrecadação confirma a previsão do governo de que a economia surpreenderia 

analistas, disse o ministro da Economia, Paulo Guedes, durante divulgação do resultado da 

arrecadação federal no mês de junho. Ele ressaltou o resultado de R$ 181 bilhões, recorde da 

série histórica. “Confirma-se o ritmo de crescimento sustentável”, afirmou. O grande vetor do 

aumento de arrecadação foi lucro das empresas, destacou. Os lucros vieram bem acima do 

previsto e da arrecadação estimada com base nos resultados de 2021. As previsões de 

crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) já estão em torno de 2%, ante estimativas de 

queda de 0,5% feitas pelo mercado no início do ano, comentou o ministro. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 
 

Arrecadação federal fecha junho em R$ 181,04 bilhões  

Poder Executivo | 21/07/2022 – 11h30min 

 

A arrecadação total das Receitas Federais fechou o mês de junho em R$ 181,04 

bilhões, informou na quinta-feira (21) o Ministério da Economia. O valor representa um 

acréscimo real de 17,96% em relação a junho de 2021, descontada a inflação medida pelo 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Esse é o melhor desempenho arrecadatório 

para o mês de junho desde 2000. No período acumulado de janeiro a junho de 2022, a 

arrecadação alcançou R$ 1,09 trilhão. Em relação às Receitas Administradas pela Receita 



 
 
 
Federal, o valor arrecadado, em junho, foi de R$ 174,3 bilhões, representando um acréscimo 

real de 17,12%. De acordo com o BC, o aumento observado no mês de junho pode ser 

explicado, principalmente, pelo crescimento dos recolhimentos do Imposto de Renda de 

Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL). Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 
  

EDUCAÇÃO 

 

Bolsonaro sanciona projeto que estende participação no Pronatec para instituições de 

assistência rural 

Poder Executivo| 21/07/2022 – 06h49min 

 

O presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou o projeto que inclui instituições que 

prestam serviço de assistência técnica e extensão rural no grupo de entidades que executam o 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). a sanção foi 

publicada na edição quinta-feira (21) do "Diário oficial da União (DOU)". O Senado aprovou a 

matéria no dia 28 de junho. O Pronatec oferece bolsas de estudo e cursos, de forma gratuita, 

para jovens de adultos de baixa renda. O programa foi criado em 2011 na tentativa de melhorar 

a qualificação profissional dos jovens, expandir e interiorizar a oferta de cursos técnicos. 

Atualmente, entidades privadas já podem participar da execução do programa. O projeto 

amplia a possibilidade para instituições públicas prestadoras oficiais dos serviços de 

assistência técnica e extensão rural, ou seja, que ministram cursos sobre processos 

agropecuários. O governo precisa habilitar essas entidades, que devem prestar contas da 

aplicação dos recursos. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ELEIÇÕES 2022 

 

Reino Unido cobra respeito à democracia no Brasil e diz que reconhecerá vencedor nas 

urnas 

Mercado | 21/07/2022 – 15h51min 

 

O governo do Reino Unido tem confiança no sistema eleitoral brasileiro, espera 

compromisso com o respeito à democracia no Brasil e reconhecerá o candidato a presidente 

vitorioso nas urnas. As afirmações estão em nota divulgada na quinta-feira (21) pela 

embaixada britânica em Brasília. "Acreditamos na força da democracia do Brasil, que conta 

com instituições sólidas e transparentes", diz o comunicado. "Em eleições passadas, o sistema 

eleitoral e as urnas eletrônicas se mostraram seguros e passaram a ser reconhecidos 

internacionalmente por sua celeridade e eficiência".O Valor apurou que nenhum representante 

do Reino Unido foi convidado para a reunião na segunda-feira (18), no Palácio da Alvorada, em 

que o presidente Jair Bolsonaro atacou o sistema eleitoral para chefes de missões diplomáticas 

de outros países. A encarregada de negócios da embaixada britânica, Melanie Hopkins, está 

em férias. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PT oficializa chapa Lula-Alckmin para disputar a Presidência  

Poder Executivo | 21/07/2022 – 14h28min 

 

O PT e a federação partidária Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) oficializaram na 

terça-feira (21) a candidatura do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, para 

concorrer às eleições presidenciais de outubro. Também foi formalizada a participação do ex-



 
 
 
governador de São Paulo Geraldo Alckmin como vice-presidente, na chapa que concorrerá a 

uma vaga no Planalto neste ano. Durante a convenção partidária, que ocorreu a portas 

fechadas em um hotel na capital paulista, o PT aprovou ainda a coligação com o PSB, 

Solidariedade e a federação PSOL-Rede. Lula e Alckmin não participaram do evento, porque 

estavam cumprindo agenda no Recife. "Aprovamos nossa coligação de sete partidos e também 

delegamos à Executiva Nacional da federação poderes para discussão com outros partidos 

que possam querer integrar nossa coligação", disse a presidente nacional do PT, Gleisi 

Hoffmann. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 
 

Aras posta vídeo antigo no qual defende o sistema eleitoral: 'Não aceitamos alegação de 

fraude'  

Poder Judiciário | 21/07/2022 – 14h17min 

 

O procurador-geral da República, Augusto Aras, postou na quinta-feira (21) um vídeo 

antigo em seu canal do YouTube no qual defende o sistema eleitoral do país. A gravação é de 

uma entrevista que Aras deu a jornalistas de veículos estrangeiros no dia 11 de julho. Aras 

vinha mantendo silêncio sobre a reunião de Jair Bolsonaro com embaixadores, na segunda-

feira (18), na qual o presidente repetiu acusações já desmentidas sobre o processo eleitoral 

brasileiro e as urnas. Políticos de oposição e até mesmo procuradores do Ministério Público 

cobraram de Aras um posicionamento contra a atitude do presidente. Deputados oposicionistas 

acionaram o Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo para Bolsonaro ser investigado, entre 

outras possíveis ilegalidades, por crime contra o Estado Democrático. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 
 

Temer diz que críticas de Lula ao seu governo dificultam apoio à candidatura  

Poder Executivo | 21/07/2022 – 11h48min 

 

O ex-presidente Michel Temer disse na quinta-feira (21) que o diálogo com o ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva visando eventual apoio do MDB à candidatura do petista 

ainda no primeiro turno é difícil porque o pré-candidato "tenta destruir o legado" do governo do 

emedebista. "Qual é a dificuldade que eu tenho? O ex-presidente Lula, e eu sei que ele faz isso 

pra base dele, não sei se ele acredita nesse fato, mas ele fala a todo o momento em golpe, que 

a reforma trabalhista foi coisa de escravocrata, que o teto de gastos prejudicou o país, que a 

queda da inflação, queda dos juros foi um equívoco, que a reforma do ensino médio prejudicou 

a educação", disse Temer em entrevista ao portal UOL na quinta-feira (21). "Então, como é que 

eu vou dizer que eu receber, vou conversar, vou apoiar com alguém que quer destruir um 

legado que, com toda a modéstia, claro, mas foi um legado muito positivo para o nosso país? 

Fica difícil", afirmou o ex-presidente. O MDB está dividido com relação à pré-candidatura 

presidencial da senadora Simone Tebet (MDB-MS). Parte do partido quer apoiar Lula já no 

primeiro turno e defende a retirada da pré-candidatura da parlamentar. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 
 

Pesquisa Exame/Ideia: Lula segue na liderança com 44%; Bolsonaro tem 33% 

Poder Executivo | 21/07/2022 – 07h52min 

 

Pesquisa Exame/Ideia divulgada na quinta-feira mostra um cenário estável na disputa 

presidencial, com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 11 pontos percentuais à frente 

de seu principal adversário, o presidente Jair Bolsonaro (PL).Em relação à última pesquisa, de 

junho, o petista oscilou um ponto para baixo, e o atual mandatário, três — ambos ainda dentro 

da margem de erro. O pedetista Ciro Gomes, que teve seu nome referendado em convenção 



 
 
 
partidária na quarta-feira, oscilou de 7% para 8%. Já Simone Tebet (MDB) oscilou de 3% para 

4%. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Aprovação do governo vai a 41% e indica tendência de alta 

Poder Executivo | 21/07/2022 – 07h15min 

 

A taxa de aprovação do governo de Jair Bolsonaro (PL) vem desenhando uma lenta 

trajetória de alta desde janeiro de 2022. Segundo pesquisa PoderData realizada de 17 a 19 de 

julho, hoje 41% do eleitorado brasileiro aprova a atual gestão federal. Outros 55% desaprovam 

a administração bolsonarista. O quadro segue negativo para o governo, mas indica melhora 

gradual nos últimos meses. No início de janeiro, a aprovação estava em 31% e a reprovação, 

em 61%. O PoderData monitora a avaliação do governo a cada 15 dias. Na rodada anterior da 

pesquisa, realizada de 3 a 5 de julho, 39% aprovavam e 55% reprovavam a administração 

federal. A distância entre as duas taxas está em tendência de queda desde janeiro, quando 

desaprovação superava aprovação em 30 pontos percentuais. Hoje, o gap é de 14 pontos. Fonte: 

Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Servidores da Abin defendem sistema de votação 

Poder Executivo | 21/07/2022 – 05h01min 

 

Uma entidade que representa servidores da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) 

saiu na quarta-feira em defesa da urna eletrônica após o presidente Jair Bolsonaro, sem 

apresentar provas, voltar a atacar, desta vez em uma reunião com embaixadores na segunda-

feira, o sistema de votação brasileiro. Na véspera, associações que representam delegados e 

peritos da Polícia Federal já haviam se manifestado no mesmo sentido. Em nota, a União dos 

Profissionais de Inteligência de Estado da Abin, chamada de Intelis, manifestou a sua 

“confiança” na lisura do processo eleitoral. A entidade destacou também que “não há qualquer 

registro de fraude nas urnas eletrônicas desde a implantação do atual sistema”. “Como 

servidores públicos de um órgão de Estado essencial à proteção e à projeção dos interesses 

estratégicos da nação, reforçamos nosso compromisso com o Estado Democrático de Direito, a 

Constituição da República e o respeito irrestrito e inegociável aos direitos e garantias dos 

cidadãos”, disse a Intelis. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Pesquisas presidenciais registradas no TSE mais que dobram durante pré-campanha 

Poder Judiciário | 21/07/2022 – 04h30min 

 

O número de pesquisas presidenciais na pré-campanha saltou 145% na comparação 

com 2018. Entre janeiro e 19 de julho, já foram registrados 289 levantamentos sobre a corrida 

pelo Planalto, seja com entrevistas em todo o país ou em determinado estado. No mesmo 

período, há quatro anos, foram 118 pesquisas. O levantamento foi feito pelo Pulso com base 

em dados do Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 

Desde 1º de janeiro, todas as pesquisas eleitorais cujos resultados serão tornados públicos 

precisam ser cadastradas na Corte até cinco dias antes da divulgação. Ao todo, 75 institutos já 

registraram alguma pesquisa presidencial desde janeiro. Em 2018, eram 42 com 

levantamentos feitos no mesmo período. As empresas Paraná Pesquisas (31 pesquisas), 

Ipespe (21) e Quaest (17) lideram o ranking com mais pesquisas registradas para divulgação. 
Fonte: O Globo 

Leia mais 

Retorno ao índice 

  



 
 
 

Baleia visita Temer e reafirma convenção de Tebet para dia 27 

Poder Executivo | 20/07/2022 – 17h51min 

 

O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, fez uma visita de cortesia ao ex-

presidente Michel Temer na tarde de quarta-feira (20), para explicar pessoalmente sua decisão 

de manter a convenção do partido para o dia 27 de julho. O evento, que será realizado de 

forma virtual, deve confirmar a candidatura presidencial da senadora Simone Tebet (MS).No 

dia anterior, Temer havia sido procurado por emedebistas que defendem apoio ao ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e que argumentaram que a convenção deveria ser 

adiada para 5 de agosto, último dia do prazo legal, e feita de forma presencial. Fonte: Folha de S. 

Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

Fachin dá cinco dias para Bolsonaro se manifestar sobre ataques às urnas em 

apresentação para embaixadores 

Poder Judiciário | 21/07/2022 – 10h22min 

 

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, deu cinco 

dias para o presidente Jair Bolsonaro (PL) se manifestar a respeito de pedidos feitos por 

partidos de oposição como PDT, PT, Rede e PC do B para que sejam excluídos das redes 

sociais os vídeos em que o mandatário aparece atacando as urnas eletrônicas e o sistema 

eleitoral, feitas em reunião com embaixadores na segunda-feira. No despacho de quinta-feira, o 

ministro aponta questões processuais sobre a viabilidade, ou não, desse tipo de ação se 

debruçar sobre abuso de poder político nesse momento, antes do registro de candidatura, e 

solicita a manifestação de todas as partes envolvidas no pedido, além de Bolsonaro. Fonte: O 

Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Rosa Weber relatará petição contra Bolsonaro por novos ataques às urnas 

Poder Judiciário | 21/07/2022 – 05h01min 

 

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi sorteada relatora da 

notícia-crime apresentada por parlamentares da oposição contra o presidente Jair Bolsonaro 

após a reunião com embaixadores, na segunda-feira, em que ele voltou a atacar o sistema 

eleitoral brasileiro e difundir notícias falsas sobre as urnas eletrônicas. Inicialmente, houve 

dúvida sobre se o caso deveria ir, por prevenção, para o ministro Alexandre de Moraes, que é o 

relator da investigação que mira o presidente por fazer uma “live”, em julho do ano passado, 

para divulgar “fake news” sobre as urnas eletrônicas. A área técnica, no entanto, entendeu que 

se tratava de um fato novo e, por isso, o pedido foi distribuído por sorteio. O caso, no entanto, 

foi enviado para a mesa do presidente do STF, Luiz Fux, que está no comando do plantão do 

Judiciário. Rosa está despachando, mas apenas nos processos que já estão em seu acervo, 

não em novos pedidos. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

ORÇAMENTO 

 

Com teto de gastos até 2027, dívida fica abaixo de 70% do PIB, diz Tesouro 

Poder Executivo | 21/07/2022 – 05h 

 

Com o teto de gastos da forma atual até 2027, a dívida bruta do governo chega a um 



 
 
 
nível abaixo de 70% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2031, segundo estimativas do Tesouro 

Nacional. O governo projeta queda da dívida em dez anos, de 80,3% em 2021 para 69,9% em 

2031. No último ano do governo Jair Bolsonaro, ficará em 78,3%. No relatório, já embute a 

correção do teto de gastos de 1,5% acima da inflação a partir de 2027, quando a emenda que 

criou a regra prevê a possibilidade de revisão da principal âncora fiscal brasileira. É a primeira 

vez que o Tesouro publica uma trajetória de projeções com prazo tão longo, antes usada 

somente para consumo interno. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o prazo é de três 

anos. O relatório está sendo destrinchado pelos analistas do mercado financeiro porque 

contém hipóteses com informações a que somente o governo tem acesso, inclusive com a 

evolução dos gastos com precatórios (despesas que a União é obrigada pela Justiça a pagar), 

concessões, pagamento de dividendos e devolução de empréstimos do BNDES. Fonte: O Estado de 

S. Paulo 
Leia mais 
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Codefat propõe orçamento do FAT de 115,9 bilhões para 2023 

Poder Executivo | 20/07/2022 – 21h56min 

 

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) definiu na 

quarta-feira (20), durante a reunião ordinária por videoconferência a proposta de orçamento do 

Fundo de Amparo ao Trabalhador para 2023. O Fundo prevê um orçamento de R$ 115,9 

bilhões que vão custear o pagamento de benefícios ao trabalhador, a manutenção da 

empregabilidade e qualificação profissional. Para o Seguro-Desemprego foram reservados no 

orçamento R$44.4 bilhões e para o Abono Salarial R$ 25.5 bi que vão custear o pagamento 

aos trabalhadores elegíveis aos benefícios no próximo ano. O orçamento proposto prevê 

também o repasse de R$ 23,6 bilhões ao BNDES, por força do artigo 239 da Constituição – 

que destina 28% da arrecadação do Fundo ao Banco para aplicação em programas de 

desenvolvimento econômico a cargo do banco. Fonte: ASCOM MTP 
Leia mais 
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POLÍTICA 

 

Empresários relatam constrangimento com viés eleitoral de eventos ministeriais 

Mercado | 21/07/2022 – 04h 

 

Com o presidente Jair Bolsonaro (PL) em segundo lugar nas pesquisas de intenção de 

voto, o ministro Adolfo Sachsida (Minas e Energia) tem reunido em encontros representantes 

dos setores elétrico, de óleo e gás e de mineração e feito promessas para um eventual 

segundo mandato do chefe. Convidados relataram à Folha que, com suas promessas, 

Sachsida causa constrangimento ao buscar apoio para Bolsonaro durante reuniões 

institucionais voltadas a discutir o setor. Embora elogiem o trabalho do ministro à frente da 

pasta, os empresários consideraram inoportuno o viés eleitoral nos eventos. A legislação 

eleitoral proíbe pedidos de voto antes do início oficial da disputa. No entanto, segundo 

assessores do Palácio do Planalto, Bolsonaro pediu a seus ministros que falem bem do 

presidente e se empenhem na definição de políticas para um segundo mandato. Fonte: Folha de S. 

Paulo 
Leia mais 
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RELAÇÕES EXTERIORES 

 

Bolsonaro falta à reunião do Mercosul e envia vídeo 

Poder Executivo| 21/07/2022 – 12h16min 

 



 
 
 

Países do Mercosul realizam na 5ª feira (21.) a 60ª reunião ordinária do Conselho 

Mercado Comum e Cúpula de Chefes de Estado e Estados Associados sem a presença do 

presidente Jair Bolsonaro (PL). O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, representa 

o Brasil. Esta é a 1ª reunião presencial dos líderes do Mercosul desde o início da pandemia e a 

1ª vez desde que assumiu a Presidência da República, em 2019, que Bolsonaro não 

compareceu ou participou ao vivo de uma cúpula de líderes do Mercosul. O Ministério das 

Relações Exteriores informou na 5ª que, durante reunião do Conselho do Mercado Comum, o 

Mercosul acordou reduzir em 10% as alíquotas da TEC (Tarifa Externa Comum) para a maior 

parte do universo tarifário, resguardadas as exceções já existentes no bloco. “Trata-se de 

passo importante para aumentar a competitividade dos países do bloco e para o fortalecimento 

dos processos produtivos regionais, de maneira a promover uma inserção benéfica da 

produção do Mercosul nas cadeias globais de valor”, declarou o Itamaraty. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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Argentina e Uruguai se enfrentam em reunião do Mercosul 

Mercado | 21/07/2022 – 12h05min 

 

Na primeira reunião presencial de chefes de Estado do Mercosul, em Assunção, no 

Paraguai, houve uma clara fricção entre os presidentes da Argentina, Alberto Fernández, e o 

do Uruguai, Luis Lacalle Pou. No centro do conflito está a intenção do uruguaio de fechar um 

acordo de livre-comércio com a China, independente do bloco. O argentino afirmou que, "em 

tempos de guerra, devemos nos unir e não nos iludirmos com soluções individuais, que são de 

curto alcance". Fernández ainda advertiu que a Guerra da Ucrânia "deve trazer dificuldades e 

fome, por isso precisamos estar juntos, fortalecer o Mercosul e a Celac". Em resposta, Lacalle 

Pou afirmou que "neste tipo de reunião temos de dizer as coisas como são", e que seu país 

não abriria mão das negociações com a China. "Nós não iremos interromper esse processo por 

conta do Mercosul, porque entendemos que não há incompatibilidade", afirmou. "Além disso, 

quando as negociações estiverem avançadas, vamos convidar os países-membros do 

Mercosul a somar-se ao acordo. Mas, se não quiserem, não haverá problema, nós não vamos 

nos deter". O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro (PL), ausente da reunião, enviou uma 

mensagem em vídeo, mas não se referiu ao caso. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 
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Observatório de riscos eleitorais envia denúncias contra Bolsonaro a embaixadas 

Mercado | 21/07/2022 – 11h12min 

 

Em reação à fala golpista de Jair Bolsonaro, o Observatório para Monitoramento dos 

Riscos Eleitorais no Brasil (Demos) — idealizado por juristas e acadêmicos — encaminhou a 

dezenas de embaixadas cópias das denúncias contra o presidente protocoladas junto a órgãos 

internacionais, entre eles ONU, Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e OEA. 

Nelas, o grupo aponta ataques à democracia e às instituições do Judiciário, além da ameaça à 

liberdade de expressão durante o atual governo. Na carta enviada aos embaixadores, os 

estudiosos expõem que identificaram “vários fatos relevantes e problemáticos sobre a posição 

de Bolsonaro contra a independência judicial e o uso da liberdade de expressão para reforçar 

uma retórica contra as instituições eleitorais e em apoio a amplas campanhas de 

desinformação”. Fonte: O Globo 
Leia mais 
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Brasil está aberto a flexibilização do Mercosul, diz França 

Poder Executivo | 20/07/2022 – 16h42min 

 



 
 
 

O ministro de Relações Exteriores, Carlos França, disse na 4ª feira (20.jul.2022) que o 

Brasil está aberto para discutir eventuais flexibilizações nas regras do Mercosul (Mercado 

Comum do Sul). Segundo França, as possíveis medidas devem atender as “especificidades de 

países” e preservar “os elementos centrais do bloco”. O chanceler brasileiro participou na 4ª 

feira (20.jul) do encontro de chanceleres, ministros da Economia e presidente de Bancos 

Centrais de nações do bloco. O evento realizado em Assunção, no Paraguai, vai até 5ª feira 

(21.jul). Em seu discurso, França afirmou que “o comércio internacional traz grandes benefícios 

para todos” e que os integrantes do bloco devem “caminhar em direção a uma maior integração 

com o mundo”. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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Claro envia ao Cade e disponibiliza oferta pública das antenas da Oi Móvel  

Mercado | 20/07/2022 – 18h26min 

 

Mais de uma semana após as ofertas da TIM e da Vivo, a Claro enviou ao Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (Cade) na quarta-feira, 20, sua oferta pública de 

alienação de estações radiobase (ERBs). O total que está listado corresponde a cerca de 40% 

das antenas adquiridas da Oi Móvel, sendo que a operadora do Grupo América Móvil é a que 

deteve a menor parte da operação. Os preços podem chegar a R$ 244,6 mil por ERB – neste 

caso, duas antenas com 3G e 4G (faixas de 2,6 GHz e 1.800 MHz) em Belo Horizonte. É 

possível negociar: a Claro diz que se algum interessado quiser propor outras condições, ela se 

reserva ao direito de avaliar.. Fonte: Teletime 
Leia mais 
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Siga antenado reforça prevenção a interferência do 5G no sinal de TV em Brasília  

Mercado | 20/07/2022 

 

Após 15 dias da ativação do 5G em Brasília, a Siga Antenado recomenda que as 

famílias que utilizam a parabólica tradicional para assistir televisão a procurarem a instituição 

caso percebam algum indício de interferência no sinal aberto de TV. De acordo com a nota 

divulgada na quarta-feira, 20, chuviscos, imagens travadas e até a interrupção permanente da 

transmissão podem ser identificados. Segundo a Siga Antenado, a interferência pode 

acontecer porque a tecnologia 5G opera na mesma frequência da Banda C, ocupada pelo sinal 

de TV aberta da parabólica tradicional. Fonte: Tele.síntese 
Leia mais 
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