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DESTAQUES 

 

Por decisão de Moraes, polícia prende suspeito de divulgar informações falsas contra 

STF e políticos 

Poder Judiciário | 22/07/2022 – 11h23min 

 

Por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a Polícia 

Federal prendeu, na sexta-feira (22), em Belo Horizonte, um homem suspeito de veicular 

informações falsas acerca da atuação da Corte. O homem chegou a tentar resistir à prisão. 

Segundo o ministro, os fatos apurados revelam que o homem utilizou “suas redes sociais e 

aplicativos de mensagens para propagar e arregimentar pessoas para seu intento criminoso”, 

disse Moraes. O ministro determinou ainda busca e apreensão de armas, munições, 

computadores, tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos, bem como de quaisquer 

outros materiais relacionados aos fatos, além de determinar que o Twitter, YouTube e 

Facebook façam o bloqueio dos canais. Moraes também tirou o sigilo da decisão há pouco. De 

acordo com fontes do STF ouvidos pela CNN, a decisão tem como objetivo também “mostrar 

que o STF não tem tolerado esse tipo de ameaça no dia 7 de setembro e que está monitorando 

esses grupos de extremistas”. Fonte: CNN Brasil  
Leia mais 

Retorno ao índice 



 
 
 

  

Senado volta a debater o Dia Nacional de Proteção de Dados Pessoais no Brasil  

Poder Legislativo | 21/07/2022 – 17h17min 

 

O senador Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso, apresentou nesta semana 

o Projeto de Lei 2.076/2022, que, mais uma vez, propõe instituir o dia 14 de agosto como o Dia 

Nacional da Proteção de Dados no Brasil. Em junho, a Comissão de Ciência e Tecnologia 

(CCT) do Senado realizou audiência pública que discutiu a data. Durante a ocasião, 

parlamentares e especialistas defenderam a importância dessa ação para formar a cultura em 

torno do assunto e sugeriram que a data escolhida fosse a que tivesse uma relação direta com 

a agenda do tema no Brasil. A data de 14 de agosto é quando foi editada a Lei 13.709/2018, a 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que regula o tratamento de dados pessoais, 

inclusive nos meios digitais. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Nova Carteira de Identidade Nacional começa a ser emitida 

Poder Executivo | 21/07/2022 – 17h26min 

 

Começa, na próxima semana, a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN). De 

acordo com o Decreto nº 10.977/2022, a nova carteira de identidade adotará o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) como registro geral, único e válido para todo o 

país. Haverá validações biográficas e biométricas antes da emissão da carteira. As primeiras 

carteiras serão emitidas no Rio Grande do Sul, a partir do dia 26 de julho, terça-feira próxima. 

Seguirão nos dias seguintes os órgãos de identificação civil no Acre, Distrito Federal, Goiás, 

Minas Gerais e Paraná. Ainda não há previsão de emissão nos demais estados. Neste primeiro 

momento, somente serão emitidas as novas identidades para cidadãos que estiverem com as 

informações no CPF de acordo com suas certidões atualizadas. Cidadãos que não possuírem 

ou estiverem com as informações incorretas no CPF poderão recorrer aos canais de 

atendimento à distância da Receita Federal para resolver sua situação. No futuro, os próprios 

órgãos de identificação civil farão novas inscrições e atualizações no CPF. Fonte: ASCOM ME 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Conselho aprova distribuição de R$13,2 bilhões do lucro aos trabalhadores 

Poder Executivo | 22/07/2022 – 15h16min 

 

O Conselho Curador do FGTS aprovou na sexta-feira (22) o valor de R$13,2 bilhões 

que será distribuído aos trabalhadores que detêm conta vinculada, que corresponde ao 

rendimento de 5,83% que o Fundo alcançou no ano passado. O crédito da distribuição de 

resultados estará disponível nas 207,7 milhões de contas que tinham saldo positivo até 31/12 

de imediato, após a autorização ao Agente Operador do FGTS - Caixa para executar o crédito 

nas contas. O rendimento do FGTS foi superior em 94,98% ao rendimento da poupança 

(2,99%) e o Ministério do Trabalho e Previdência propôs a distribuição de 99% do resultado 

positivo de R$ 13,3 bi alcançado em 2021, o maior montante já distribuído desde que foi 

autorizado o repasse aos trabalhadores. Ao todo serão 106,7 milhões de trabalhadores com 

direito a correção e que poderão fazer o saque de acordo com as regras do FGTS. Fonte: ASCOM 

MTP 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Taxas impostas por sistemas de pagamentos das 'big techs' afetam menos o brasileiro, 

diz governo 

Poder Executivo | 22/07/2022 – 08h42min 

 

A área econômica do governo minimizou o poder de big techs – grandes empresas de 

tecnologia e redes sociais como Meta, Google e Apple – de reduzir a concorrência e de impor 

custos ao consumidor em sistemas próprios de pagamentos, por meio de taxas ou barreiras de 

acesso externo. O assunto foi debatido pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle 

da Câmara dos Deputados. Segundo o subsecretário da Secretaria de Acompanhamento 

Econômico do Ministério da Economia, Andrei Vilas Boas de Freitas, o problema deve ser 

menor no Brasil pela existência de um instrumento largamente utilizado pelos brasileiros e que 

não poderia ficar de fora das opções das empresas: o pix. Para Freitas, problemas pontuais de 

dificuldade de acesso aos sistemas de pagamentos das big techs podem ser resolvidos com 

denúncias ao Cade. Mas os representantes de entidades de defesa do consumidor se 

preocupam com a formação de ambientes fechados nestas plataformas, que acabam 

“aprisionando” o usuário. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Transações financeiras via smartphone crescem 75% no Brasil em 2021  

Mercado | 21/07/2022 – 19h56min 

 

O volume de movimentações financeiras realizadas via smartphones no Brasil cresceu 

75% no ano passado, subindo de 9,3 bilhões para 16,3 bilhões. O resultado foi puxado pelo 

aumento no uso do PIX pelos brasileiros, informa o terceiro volume da Pesquisa Febraban de 

Tecnologia Bancária 2022, produzida pela consultoria Deloitte. No período entre março de 

2021 e março de 2022, o número de usuários que fizeram mais de 30 pagamentos com o PIX 

por mês cresceu 809%. Já a base de pessoas cadastradas para usar a tecnologia aumentou 

72%. Segundo o estudo, os brasileiros utilizam cada vez mais canais digitais para realizar 

operações bancárias. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Fabricantes globais veem melhora em oferta de componentes eletrônicos 

Mercado | 21/07/2022 – 17h38min 

 

Hyundai, a fabricante de robôs industriais ABB e a Electrolux estão vendo uma redução 

na falta de chips no mercado, disseram executivos das empresas na quinta-feira (21). Um 

aumento da oferta de chips reduzirá um problema grave de uma indústria que também está 

enfrentando inflação de matérias-primas e energia e taxas de juros crescentes que estão 

pesando sobre a demanda do consumidor. A Hyundai divulgou na quinta-feira que teve o 

melhor lucro trimestral em oito anos, impulsionada pela melhora na oferta de 

microprocessadores, o que a ajudou a companhia a retomar horas extras e turnos de fim de 

semana em fábricas na Coreia do Sul. Agora, a montadora planeja aumentar a produção de 

veículos no segundo semestre para atender à demanda. A ABB, uma grande fornecedora da 

indústria automotiva, também mencionou melhora na oferta de semicondutores. A empresa 

prevê um crescimento de receita de dois dígitos nos próximos três meses sobre um ano antes 

por conta da redução na escassez de componentes eletrônicos. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ELEIÇÕES 2022 

 

Juiz suspende resolução da Câmara que tornava Eduardo Cunha inelegível 



 
 
 

Poder Judiciário| 22/07/2022 – 13h59min 

 

Um juiz do TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região), em Brasília, suspendeu 

efeitos de uma resolução da Câmara dos Deputados de 2016 que tornava inelegível o ex-

presidente da Câmara e deputado federal cassado Eduardo Cunha, à época no MDB-RJ e hoje 

no PTB-SP. A decisão abre caminho para que o ex-deputado tente se candidatar nas eleições 

deste ano. Cunha tem dito que pretende se lançar a deputado federal novamente, mas desta 

vez por São Paulo. À Justiça a defesa de Cunha afirmou que o processo que levou à sua 

cassação tinha vícios e que se sentiria prejudicado se não pudesse concorrer às eleições este 

ano. Em decisão liminar (provisória) assinada na quinta (21), o juiz Carlos Augusto Pires 

Brandão afirmou que "impõe-se evitar o trânsito de ameaças a direitos políticos do agravante" e 

que pode haver prejuízos a Cunha pelo "fato de a condenação do agravante o impedir de se 

candidatar nas próximas eleições e retirar do eleitor a possibilidade de lhe avaliar a atuação 

política". A decisão ainda pode ser revisada. Segundo o magistrado, o TRF-1 ainda irá analisar 

as afirmações apontadas pela defesa de Cunha e se de fato houve vícios no processo. Fonte: 

Valor Econômico  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Valor na CBN: Haddad lança candidatura ao governo de SP sem vice definido 

Poder Executivo| 22/07/2022 – 13h16min 

 

O ex-ministro Fernando Haddad (PT) lança no sábado (23) oficialmente a campanha 

para concorrer a governador de São Paulo. O evento será em um auditório da Assembleia 

Legislativa de São Paulo, na capital paulista, e foi preparado para receber cerca de 500 

pessoas. Os ex-governadores Geraldo Alckmin e Márcio França, ambos do PSB, e a ex-

ministra Marina Silva (Rede), estarão no encontro ao lado de Haddad. A jornalista do Valor 

Carolina Freitas detalha no "Bastidores da Política", na rádio CBN-SP, qual deve ser a tônica 

do evento e qual a estratégia para essas primeiras semanas de campanha de Haddad. O 

quadro vai ao ar às quartas e sextas-feiras, às 11h20. A oficialização da candidatura de 

Haddad acontece sem que o petista tenha definido quem será o candidato a vice-governador. 

O prazo da Justiça Eleitoral para essa formalização é 15 de agosto. Haddad é o candidato de 

uma coligação formada pelo PT, PSB, PCdoB, Psol, Rede e Partido Verde. Os nomes cotados 

para a vice são os de Marina Silva e de Jonas Donizette (PSB). O Psol também pleiteia mais 

espaço na chapa - na vice ou na indicação para concorrer ao Senado. Fonte: Valor Econômico  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PSDB confirma Cesar Maia como vice de Freixo na disputa pelo governo do Rio 

Poder Executivo| 22/07/2022 – 13h04min 

 

O PSDB confirmou na sexta-feira (22) o apoio ao deputado federal Marcelo Freixo 

(PSB-RJ) na disputa pelo governo do Rio de Janeiro. O partido indicou o ex-prefeito da capital 

fluminense, César Maia, para o cargo de vice-governador, na chapa majoritária. O anúncio 

oficial acontece depois de tratativas com o Cidadania, partido que integra uma federação com o 

PSDB. No entanto, a sigla manterá o apoio ao ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), na 

corrida ao Palácio Guanabara. Por meio de nota, o deputado federal Rodrigo Maia (PSDB-RJ), 

presidente da Federação PSDB-Cidadania, destacou os esforços na negociação com o ex-

deputado estadual Comte Bittencourt, presidente do diretório fluminense do Cidadania. Em 

2018, Bittencourt foi candidato a vice-governador, na chapa de Eduardo Paes, derrotado por 

Wilson Witzel (PSC) no segundo turno. Rodrigo Maia destacou que não houve acordo entre o 

PSDB e o Cidadania para que os dois partidos seguissem juntos na disputa pelo Palácio 

Guanabara. Fonte: CNN Brasil  
Leia mais 



 
 
 

 

Bolsonaro costura vaga para o Senado em SP e evita desagradar evangélicos  

Poder Executivo | 22/07/2022 – 05h01min 

 

Jair Bolsonaro atuou nos últimos dias para que o ex-ministro Marcos Pontes (PL) seja o 

escolhido para a vaga ao Senado na chapa de Tarcísio de Freitas (Republicanos). A decisão 

envolve os principais sócios na aliança paulista: PL e PSD. Após conversas com Bolsonaro, 

Marco Feliciano (PL) anunciou na quarta-feira (20) desistir da disputa. Valdemar Costa Neto, o 

presidente do partido, não esconde que prefere ver o parlamentar como candidato a deputado 

federal, assim como Carla Zambelli (PL), por considerá-los puxadores de voto. Faltava apenas 

combinar com a bancada evangélica, que queria um representante na chapa. Bolsonaro 

acordou com Cezinha de Madureira (PSD-SP) que o grupo poderá escolher o suplente de 

Pontes. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

Preocupado com violência política, TSE cria grupo para estudar providências 

Poder Judiciário | 22/07/2022 – 10h40min 

 

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) criou um grupo de trabalho para estudar medidas 

adicionais para enfrentamento à violência política no contexto das eleições de outubro. O 

presidente da Corte, ministro Edson Fachin, tomou a medida na sexta-feira, 22, a partir de 

vários relatos de agressões e de atentados à liberdade de imprensa por motivação política. 

Conforme a portaria que instituiu a medida, o grupo deverá debater o tema da violência nas 

eleições e subsidiar diagnósticos e edição de diretrizes para enfrentamento do problema. Fonte: 

O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ORÇAMENTO 

 

Corte extra do orçamento pode chegar a R$ 8 bilhões, diz Bolsonaro 

Poder Executivo | 22/07/2022 – 13h 

 

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o novo corte no orçamento, necessário para 

cumprimento do teto de gastos, poderá chegar a R$ 8 bilhões. O tamanho do corte será 

definido hoje pela equipe econômica, que irá detalhar o contingenciamento no novo relatório 

bimestral de avaliação de despesas e receitas. Os detalhes devem ser divulgados apenas na 

segunda-feira. O valor informado por Bolsonaro contrasta com as estimativas divulgadas por 

técnicos do Ministério da Economia, que projetavam a tesourada em R$ 5 bilhões. "A gente não 

quer cortar nada, se eu não cortar eu entro na Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, é duro 

trabalhar com um orçamento engessado. Temos esse corte extra chegue a quase R$ 8 bi. 

Entra aí a questão dos precatórios, entra abono, entra a questão do financiamento da 

agricultura também", afirmou ele, em entrevista à imprensa, após ser questionado sobre as 

áreas que serão afetadas pelo corte. Ele justificou que não há solução fácil porque todas as 

áreas se incomodam com a redução de orçamento. Fonte: Valor Econômico  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Corte no Orçamento pode ser menor e ficar em R$ 3 bilhões  

Poder Executivo | 22/07/2022 – 10h22min 

 

O corte nas despesas do Orçamento que o governo deve anunciar ainda na sexta-feira, 



 
 
 
22, pode acabar ficando em R$ 3 bilhões, de acordo com os dados mais recentes discutidos na 

Junta de Execução Orçamentária (JEO). A tesourada é necessária para o cumprimento do teto 

de gastos, a regra que impede que as despesas cresçam em ritmo superior à inflação. De 

acordo com os últimos números, a necessidade de ajuste no Orçamento deste ano para o 

cumprimento do teto de gastos no Executivo é de R$ 2,775 bilhões, enquanto no Legislativo, 

Judiciário, Ministério Público da União e Defensoria Pública da União (DPU) está em R$ 278 

milhões. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Temer recebe embaixadores preocupados com ataques de Bolsonaro às urnas 

Poder Executivo | 22/07/2022 – 14h16min 

 

Diplomatas de países da América Latina, Europa e Ásia têm procurado o ex-presidente 

Michel Temer (MDB) em seu escritório, em São Paulo, para ouvir dele uma análise sobre as 

eleições e o futuro político do país nos próximos meses. O movimento aumentou desde que o 

presidente Jair Bolsonaro (PL) subiu o volume das críticas à urna eletrônica e passou a dar 

sinais mais contundentes de que pode não respeitar o resultado das eleições, especialmente 

após a reunião com embaixadores estrangeiros na segunda-feira (18). Temer passou também 

a ouvir apelos para que se coloque como o candidato da terceira via, tendo em vista as 

dificuldades eleitorais da senadora Simone Tebet (MS). Ele tem se mostrado resistente à ideia 

por enquanto. Fonte: Folha de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Legisla Brasil lança índice para avaliar com até 5 estrelas atuação de deputados federais  

Mercado | 22/07/2022 – 05h 

 

A Legisla Brasil, plataforma de gestão pública, lança na volta do recesso parlamentar, 

em agosto, um índice para avaliar o trabalho de deputados. Não será um ranking, mas os 

parlamentares receberão até cinco estrelas se bem avaliados em quesitos como a produção de 

projetos de relevância e qualidade, fiscalização e mobilização. O índice está sendo produzido 

por especialistas da UNB com base em referências acadêmicas do Brasil e do exterior. Os 

dados serão abertos. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Em documento, Fiesp pede a candidatos a presidente compromisso com a democracia e 

com estado de direito 

Mercado | 22/07/2022 – 00h01min 

 

Em documento destinado aos candidatos a presidente da República, a Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) aponta que "a estabilidade democrática e o respeito 

ao estado de direito são condições indispensáveis para o Brasil superar os seus principais 

desafios". Batizado de 'Diretrizes prioritárias - governo federal 2023-2026', ele apresenta 

sugestões para os presidenciáveis. O documento, que trata de também de outras áreas (leia 

mais abaixo), foi divulgado após o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, ter 

feito uma apresentação a embaixadores para repetir acusações e atacar, sem provas, o 

sistema eleitoral brasileiro. O presidente também ataca frequentemente ministros do Supremo 

Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  



 
 
 

Sarney defende democracia e Judiciário em solenidade de 125 anos da ABL 

Poder Executivo | 21/07/2022 – 23h08min 

 

O ex-presidente e acadêmico José Sarney, o primeiro civil a governar o Brasil depois 

da ditadura militar, defendeu a democracia e o Poder Judiciário na noite de quarta-feira, na 

solenidade de 125 anos da Academia Brasileira de Letras. Sarney, que desde 1980 ocupa a 

cadeira 38 da instituição, exerceu a Presidência de 1985 a 1990. Ele foi eleito indiretamente 

vice-presidente, na chapa encabeçada por Tancredo Neves, escolhida pelo Colégio Eleitoral. 

Tancredo morreu sem tomar posse. Em seu pronunciamento na solenidade, o ex-presidente 

pediu que o País se una em defesa do regime democrático. Também manifestou confiança na 

lisura das eleições. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lira diz a aliados que falas de Bolsonaro a embaixadores foram desnecessárias  

Poder Legislativo | 21/07/2022 – 20h10min 

 

Em conversas com aliados, Arthur Lira (PP-AL) disse que a reunião que o presidente 

Jair Bolsonaro (PL) marcou com embaixadores para repetir mentiras sobre as urnas eletrônicas 

e fazer ameaças golpistas foi desnecessária e prejudicial eleitoralmente. O presidente da 

Câmara optou por não comentar a crise publicamente e tem sido criticado por isso. Segundo 

esses aliados, ele explicou o silêncio dizendo que não tem nem o que comentar sobre o 

encontro e que se manifestar criticamente só prejudicaria as candidaturas que ele mesmo 

apoia. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Oposição quer convocar chefes da CGU e da AGU para explicar na Câmara atuação 

antiurnas  

Poder Legislativo | 21/07/2022 – 17h02min 

 

O deputado Rogério Correia (PT-MG) apresentou um requerimento à Comissão de 

Trabalho, Administração e Serviço Público, da Câmara, para ouvir os chefes da Controladoria-

Geral da União (CGU) e da Advocacia-Geral da União (AGU). Como o Estadão mostrou na 

quinta-feira, 21, ambos colocaram as estruturas dos órgãos em defesa da tese do presidente 

Jair Bolsonaro (PL) contra o sistema eleitoral. Wagner Rosário, da CGU, e Bruno Bianco, da 

AGU, estiveram na reunião de Bolsonaro com embaixadores no Palácio da Alvorada. Na 

ocasião, o presidente atacou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Supremo Tribunal Federal 

(STF) e as urnas eletrônicas sem provas. Poucos foram os ministros convidados. Rosário e 

Bianco sentaram-se nas primeiras filas. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

RELAÇÕES EXTERIORES 

 

Bolsonaro diz que segue neutro na Guerra da Ucrânia e que contato com Putin 'está dez' 

Poder Executivo| 22/07/2022 – 14h20min 

 

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou na sexta-feira (22) que, na conversa 

telefônica que teve com Volodimir Zelenski, na segunda (18), o líder ucraniano falou em tom 

emotivo e desabafou. Depois, disse ter mantido a "posição de estadista" e que "não existe 

cobrança" entre chefes de Estado, reforçando a postura que ele define ser de neutralidade do 

Brasil no conflito entre Rússia e Ucrânia. "Não existe cobrança entre eu e um chefe de Estado. 

O Brasil é independente, ele também é independente. Então não tem cobrança", disse 

Bolsonaro a jornalistas, em um posto de gasolina em Brasília. O presidente também destacou 



 
 
 
que o Brasil não vai aderir às sanções que outros países impuseram à Rússia, o que ficou claro 

ao afirmar que não está fazendo "o que ele [Zelenski] quer". "Continuamos em equilíbrio. E a 

Otan [aliança militar do Ocidente] é o local adequado para solucionar esse conflito aí. Fonte: Folha 

de S. Paulo  
Leia mais 
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Sem consenso, Mercosul rejeita participação de Zelensky em cúpula 

Mecado | 22/07/2022 – 05h01min 

 

O Mercosul recusou um pedido do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para 

falar na cúpula do bloco comercial sul-americano no Paraguai esta semana, num raro desprezo 

ao líder ucraniano nesse momento de guerra. O Paraguai comunicou a decisão à Ucrânia 

depois que os quatro países membros plenos do Mercosul - Argentina, Brasil, Paraguai e 

Uruguai - não conseguiram chegar a um consenso sobre o assunto, segundo uma autoridade 

graduada do Ministério do Exterior. “Nessas circunstâncias, não há condições para falar como 

Mercosul com o presidente ucraniano Zelensky”, disse Raul Cano, vice-ministro da Integração 

Econômica, a jornalistas em Assunção. Zelensky vem se dirigindo regularmente a parlamentos 

e chefes de Estado de governos da Europa, EUA e Ásia, para angariar apoio político para a 

Ucrânia depois que ela foi invadida pela Rússia em fevereiro. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Malwares mais baratos impulsionam o crime cibernético  

Mercado | 22/07/2022  

 

A HP divulgou o relatório que mostra que os kits de malwares estão mais baratos e 

impulsionando o crime cibernético.   “A evolução do cibercrime: saiba por que a dark web está 

sobrecarregando o cenário de ameaças e como contra-atacar”, da HP Wolf Security, que 

mostra que o lançamento de ataques está mais fácil do que nunca. Além disso, grupos on-line 

estão colaborando com invasores amadores para mirar em empresas. A equipe da HP Wolf 

Security que estuda ameaças trabalhou com a Forensic Pathways, grupo mundial de 

profissionais forenses, em uma investigação de três meses na dark web, descobrindo e 

analisando mais de 35 milhões de plataformas de comércio e postagens em fóruns de crime 

cibernético para entender como os cibercriminosos operam, ganham confiança e constroem 

reputação. Fonte: Tele.síntese 
Leia mais 
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Mídias sociais e metaverso estão transformando para sempre o mercado de consumo, 

diz KPMG  

Mercado | 21/07/2022  

 

O Facebook ainda é a plataforma de mídia social mais utilizada, seguida por Instagram, 

Pinterest, TikTok e Snapchat. Contudo, o TikTok já é a principal influência de publicidade nas 

mídias sociais para os Millennials (75%) e a Geração Z (64%), com o Snapchat ocupando a 

segunda posição. Além disso, entre 50% e 60% dos consumidores fazem compras às vezes, 

frequentemente ou sempre a partir de recomendações publicitárias ou em plataformas de 

mídias sociais. Eles também pesquisam sites das empresas, avaliações de produtos e confiam 

no boca a boca, bem como em recomendações e reviews feitos por outros consumidores. 

Essas são algumas das conclusões da pesquisa "Tomada de pulso do consumidor" (Consumer 

pulse survey, em inglês), conduzida pela KPMG com 1.000 respondentes para avaliar o 

impacto das redes sociais em consumidores dos Estados Unidos. Fonte: TI Inside 
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