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Foco no Planalto 
Notas sobre a semana de 01 a 05 de agosto, em Brasília. 

 
 

 

RETORNO DO CONGRESSO, DISPUTAS NO 
STF & MOVIMENTAÇÕES ELEITORAIS 
 
O Congresso retoma as atividades em esforço 
concentrado. A Câmara dos Deputados e o 
Senado Federal retomam nesta semana votação 
de alguns projetos, principalmente medidas 
provisórias – três das quais podem perder a 
eficácia no domingo (7): MPV 1108/2022 
(teletrabalho); MPV 1109/2022 (medidas 
trabalhistas emergenciais); e MPV 1110/2022 
(microcrédito). Na Câmara, ocorrem sessões de 
segunda a sexta e depois somente em setembro. 
Já no Senado, está prevista uma sessão para 
esta semana e três para a próxima. Além das 
medidas provisórias, a expectativa é que os 
parlamentares se dediquem a projetos com maior 
apelo popular, como os relacionados à segurança 
pública. 
 
No Judiciário, o STF retorna do recesso com 
previsão de julgamentos importantes. Já na 
quarta (3) deve ser julgada a ação que trata da 
aplicação da nova lei de improbidade 
administrativa, julgamento decisivo para definição 
de algumas candidaturas, visto que políticos com 
processo em curso ou já condenados por 
improbidade esperam pelo desfecho dessa ação 
para definirem seu futuro político. 
 
Além disso, liminares sobre combustíveis 
mantêm a tensão entre União e estados. Os 
ministros Luiz Fux e Alexandre de Moraes, do 
STF, garantiram liminares para os governos de 
Alagoas, Maranhão, São Paulo e Piauí serem 
compensados financeiramente pela União, em 
virtude da redução das alíquotas dos 
combustíveis, aprovada no último mês. Espera-se 

que o Governo Federal recorra das decisões ao 
longo da semana, já que entende que a referida 
compensação somente deveria ocorrer a partir de 
2023. 
 
Ainda no STF, o novo decreto do IPI pode ser 
questionado por parlamentares. O Governo 
editou na noite da última sexta (29/07) um novo 
decreto sobre a redução do IPI, em resposta a 
uma liminar do ministro Alexandre de Moraes que 
havia suspendido atos anteriores a respeito de 
itens produzidos na Zona Franca de Manaus. 
Embora o novo ato pretenda dar uma solução 
para o assunto, parlamentares amazonenses, 
principalmente os deputados Marcelo Ramos 
(PSD) e Bosco Saraiva (SD) e os senadores 
Omar Aziz (PSD) e Eduardo Braga (MDB) 
afirmaram que o decreto continua prejudicando a 
Zona Franca e devem voltar a questionar o tema 
no STF. 
 
Na perspectiva eleitoral, disputa pela 
Presidência pode ter novos candidatos, mas 
cenário segue praticamente inalterado. Luciano 
Bivar (UNIÃO/PE) deve abrir mão de sua pré-
candidatura nos próximos dias, o que deve abrir 
caminho tanto para a senadora Soraya Thronicke 
(UNIÃO/MS) quanto para o ex-ministro Luiz 
Henrique Mandetta (UNIÃO/MS). Em outra frente, 
o senador Alvaro Dias (PODE/PR) foi convidado 
pelo seu partido a disputar o Planalto, mas ainda 
não se decidiu. Apesar dessas movimentações, 
as pesquisas de intenção de voto continuam 
apontando para uma disputa polarizada entre Lula 
(PT) e Bolsonaro (PL), que mantêm uma longa 
distância do terceiro candidato, Ciro Gomes 
(PDT).

 

Destaque da Semana 
 

 
Ao longo 

da semana 
 

 

▪ O Câmara dos Deputados realiza esforço concentrado antes das eleições, ocasião 
em que pode votar a MPV 1114/2022, que promove alterações ao Fundo 
Garantidor de Habitação Popular; o PL 1561/2020, que institui a "Loteria da Saúde 
e do Turismo”; e o PL 4513/2020, que institui a Política Nacional de Educação 
Digital. 
 

Edição nº 030/2022 
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Poder Executivo 

 
 
 

 

Presidência da 
República 
 
 
 

 

 
Agenda do Presidente – Jair Bolsonaro se reuniu, nesta segunda (1°), 
com o presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, e com o subchefe para 
assuntos jurídicos Pedro Cesar Sousa (SGPR). 
 
Agenda do Vice-Presidente – Hamilton Mourão participou, nesta segunda 
(1°), de reunião com Divaldo Lara, prefeito do Município de Bagé (PTB/RS); 
com Lia Rejane Soares Presa, vereadora do Município de Bagé (PTB/RS); e 
com Omar Ghani, vereador do Município de Bagé (PP/RS). 
 

 
ME 
Ministério da Economia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BNDES 
Banco Nacional do 

Desenvolvimento 
 

INPI 
Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial 

 

 
Agenda do ministro – Paulo Guedes participou, nesta segunda (1°), da 
reunião ordinária do Conselho Brasil (OCDE). Ademais, concedeu uma 
entrevista virtual ao programa Daybreak Australia, da emissora australiana, 
Bloomberg TV. 
 
Balança Comercial - Para o saldo da balança comercial, a projeção caiu de 
US$ 68,50 bilhões para US$ 67,2 bilhões de resultado positivo em 2022. 
 
Boletim Focus - Para o IPCA, a inflação oficial do país, a expectativa do 
mercado para o ano de 2022 caiu de 7,30% para 7,15%. No caso do PIB 
2022, os economistas do mercado financeiro elevaram previsão de 
crescimento, que avançou de 1,93% para 1,97%. O mercado financeiro 
manteve a projeção de 13,75% ao ano a previsão para a Selic no fim de 
2022. A projeção para a taxa de câmbio do dólar em 2022 se manteve em 
R$ 5,20. 
 
Agenda do presidente – Gustavo Montezano se reuniu, nesta segunda 
(1°), com representantes do grupo Votorantim S.A, holding de investimentos. 
 
Agenda do instituto – Representantes do Instituto participam, de 2 a 6 de 
agosto, da Conferência sobre o Acesso aos Tratados Internacionais, em 
Cartagena das Índias (Colômbia).  
 

 
MCom 
Ministério das Comunicações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANATEL 
Agência Nacional de 

Telecomunicações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agenda do ministro – Fábio Faria e sua comitiva viajaram para San Jose e 
Los Angeles (EUA), em missão oficial, de 31 de julho a 6 de agosto. Durante 
o compromisso será realizada uma visita técnica às instalações de empresas 
globais de tecnologia e telecomunicações no Vale do Silício, com objetivo de 
expandir o acesso à Internet e promover o desenvolvimento industrial no 
Brasil. 
 
A Agência realizará, na quinta (04), a 914ª Reunião do Conselho Diretor 
da Anatel, a partir das 15h, por meio de videoconferência e transmitida no 
canal da Anvisa no YouTube. Entre os itens da pauta, destacamos os 
seguintes:  
 

Processo: 53500.050517/2021-16 
Regulamentação: Proposição de Ato Normativo 
Assunto: Proposta de Resolução Interna que define o rol de 
infrações de simples apuração e suas respectivas sanções, 
em atendimento ao art. 6º da Resolução nº 746, de 22 de junho 
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CORREIOS 
Empresa Brasileira de Correios 

e Telégrafos  

  

de 2021, que aprovou o Regulamento de Fiscalização 
Regulatória. 
 
Processo: 53500.015622/2021-09 
Regulamentação: Análise de Impacto Regulatório 
Assunto: Proposta de reavaliação da regulamentação sobre 
operacionalização das metas de universalização e 
consolidação dos diversos normativos sobre o tema. 
 
Processo: 53500.079829/2021-01 
Regulamentação: Universalização/Ampliação do Acesso a 
Estudos 
Assunto: Proposta de revisão do Plano Estrutural de Redes de 
Telecomunicações (PERT 2022). 

 
Agenda da empresa – Representantes participam, de 5 a 18 de agosto, de 
reuniões de negócios com os principais clientes que atuam no e-commerce 
nacional e internacional, em Singapura (Singapura), Seattle e Washington 
(EUA).  
 

 
MTP 
Ministério do Trabalho e 
Previdência  

 

 
Agenda do ministro – José Carlos Oliveira se reuniu, nesta segunda (1°), 
com o ministro Carlos Brito (Turismo); e com Angela Vidal Gandra Martins, 
secretária nacional da família, do Ministério da Mulher e dos Direitos 
Humanos. 
 

 

Poder Legislativo 

 
 
Câmara dos Deputados 

 

 
O Plenário da Câmara dos Deputados pode votar, entre outros, a MPV 
1108/2022, que dispõe sobre o pagamento de auxílio-alimentação; MPV 
1109/2022, que trata de medidas trabalhistas alternativas e sobre o 
Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda; MPV 
1112/2022, que institui o Programa de Aumento da Produtividade da Frota 
Rodoviária no País (Renovar); MPV 1114/2022, que promove alterações ao 
Fundo Garantidor de Habitação Popular; PL 1561/2020, que institui a 
"Loteria da Saúde e do Turismo”; PL 4401/2021 (Nº Anterior: PL 
2303/2015), que dispõe sobre a inclusão das moedas virtuais e programas 
de milhagem aéreas na definição de "arranjos de pagamento"; e o PL 
4513/2020, que institui a Política Nacional de Educação Digital. 

 

 
Senado Federal 

 
O Plenário do Senado Federal pode votar, entre outros, a MPV 1108/2022, 
que dispõe sobre o pagamento de auxílio-alimentação; MPV 1109/2022, que 
trata de medidas trabalhistas alternativas e sobre o Programa Emergencial 
de Manutenção do Emprego e da Renda. 
 

 

Comissões 
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POLÍTICA 
 

Eleições 
  

 
Câmara | Outros Eventos | Quarta (03) | 10h30 

 
Lançamento de Publicações – A Câmara dos Deputados promove, nesta 
semana, a cerimônia de lançamento de três obras sobre eleições: a 
Legislação Eleitoral e Partidária (Edição de 2020), que reúne em um único 
volume toda a legislação que regula o processo eleitoral brasileiro; 170 
Termos para Entender Eleições, que consiste em um compilado de conceitos 
essenciais para que o processo eleitoral brasileiro seja compreendido em 
todas as suas nuances; e Agenda Brasileira – Eleições, que aborda a 
temática por meio de artigos que focam na centralidade das eleições para o 
processo democrático e seu aperfeiçoamento.  
 

 

Política 
 

Governo mandará ao Congresso projeto para impedir bitributação. O governo federal planeja mandar 
ao Congresso até sexta-feira (5) projeto para eliminar a bitributação de empresas com sede fora do Brasil. A 
mudança adequará o país às normas da OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico). É mais uma etapa para o país integrar a associação, que inclui as economias mais avançadas 
e alguns países em desenvolvimento. O projeto precisará ser aprovado até o fim do ano. Sem isso, 
empresas norte-americanas terão que pagar tributos sobre os ganhos no Brasil e nos EUA. A urgência, 
segundo técnicos do governo brasileiro, é consequência de mudança na legislação dos EUA. Como não foi 
estabelecido um prazo de adaptação tornou-se necessário fazer mudanças rapidamente. Fonte: Poder 360 
 
Em 31 anos, só 5% das propostas sobre o sistema tributário avançam. Em 31 anos, apenas 5% de 
todas as quase 5.000 proposições legislativas em matéria tributária apresentadas à Câmara caminharam no 
sentido de deixar o regime mais progressivo –o que tornaria a cobrança de tributos menos pesada para os 
mais pobres. É o que diz a nota técnica “Políticas Públicas, Cidades e Desigualdades”, série de publicações 
científicas do CEM (Centro de Estudos da Metrópole), Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid) 
financiado pela Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo). O grupo avaliou 
propostas dos congressistas de 1989 a 2020 e descobriu que o tema é de grande interesse da Casa Baixa. 
Neste período, 4.841 proposições legislativas –projetos de lei, projetos de lei complementar, medidas 
provisórias ou propostas de emenda à Constituição– que tratam de assuntos tributários foram submetidas à 
Câmara. “Essa cifra representa média de 154 proposições por ano, o que está longe de caracterizar baixa 
prioridade parlamentar a este tipo de matéria”, dizem. Fonte: Poder 360 

 

Eleições 
 

PSTU oficializa Vera Lúcia como candidata à Presidência da República. O Partido Socialista dos 

Trabalhadores Unificado (PSTU) oficializou domingo (31), em convenção nacional, na capital paulista, o 
nome da operária sapateira Vera Lúcia como candidata à Presidência da República nas eleições de outubro. 
O partido também referendou o nome da indígena Kunã Yporã (Raquel Tremembé), da etnia Tremembé, do 
Maranhão, como candidata a vice-presidente. Durante seu discurso Vera Lúcia defendeu a estatização das 
110 maiores empresas do país, os bancos e a agroindústria, além da revogação das reformas e leis que 
retiraram direitos dos trabalhadores. Fonte: Agência Brasil 
 

Luciano Bivar, do União Brasil, desiste de candidatura à Presidência. O presidente nacional do partido 

União Brasil e deputado federal, Luciano Bivar, desistiu da candidatura à Presidência da República. Ele 
anunciou domingo (31) a decisão durante convenção da legenda no Recife, sua cidade natal. "Resolvi voltar 
e permanecer na Câmara Federal", disse em seu discurso. Ele sinalizou, no entanto, que a legenda deve ter 
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candidato próprio. Setores do União Brasil defendem que o melhor nome para substituir Bivar é o da 
senadora pelo Mato Grosso do Sul, Soraya Thronicke. Fonte: Agência Brasil 
 
PROS oficializa candidatura de Pablo Marçal à Presidência. O Partido Republicano da Ordem Social 
(Pros) oficializou domingo (31), a candidatura do empresário e influenciador digital Pablo Marçal à 
Presidência da República. Não ocorreu anúncio do nome do vice. A confirmação do nome de Marçal, que 
destacou que é cristão, ocorreu em meio a hinos de louvor; discursos de membros da diretoria nacional do 
Pros e gritos de "eu acredito". O evento serviu também para que o partido pedisse que as pessoas votem 
também nos candidatos a cargos proporcionais da legenda - que, pela primeira vez, tenta chegar à 
presidência da República. Fonte: Agência Brasil 
 
Campanha de Bolsonaro minimiza Datafolha e admite desgaste por ataques em reunião com 
embaixadores. Integrantes da campanha de Jair Bolsonaro (PL) minimizaram os números da pesquisa 
divulgada na segunda-feira (1º) pelo Datafolha em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece 
com 47%, à frente do chefe do Executivo, que somou 29%. As medidas adotadas pelo governo que podem 
impactar na corrida pelo Palácio do Planalto só deverão surtir efeito no mês que vem. Entre elas estão o 
aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 e a redução no preço dos combustíveis. Aliados do 
presidente ponderam que a virada será no final de agosto por conta dos efeitos do Auxílio Brasil, que 
começarão a ser pago no dia 9 de agosto, e pela propaganda eleitoral na TV. Já a melhora entre o público 
feminino estaria atrelada a uma melhor comunicação do presidente com o segmento e a intensificação da 
divulgação dos feitos do governo. Fonte: O Globo 
 
Tebet busca apoio do Podemos e estuda outros vices do PSDB. Candidata do MDB ao Palácio do 
Planalto, a senadora Simone Tebet (MS) negocia apoio do Podemos à sua chapa presidencial. Na quinta-
feira, em aceno à sigla chefiada por Renata Abreu (SP), a Executiva do MDB aprovou a coligação com 
PSDB e Cidadania, deixando em aberto a possibilidade de mais partidos se somarem à campanha da 
parlamentar. O movimento intensificou um flerte que já vinha ocorrendo. Como mostrou a colunista do 
GLOBO Bela Megale, o senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) chegou a ser cotado para a vaga de 
vice de Tebet caso as conversas com o PSDB não avançassem. A costura política é considerada difícil por 
interlocutores dos dois partidos. Nas últimas semanas, porém, o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, 
manteve conversas com Renata Abreu, que pede como contrapartida o apoio da legenda à candidatura do 
senador Alvaro Dias no Paraná. Lá, no entanto, o diretório emedebista apoia a reeleição de Ratinho Jr 
(PSD), que deve ter Sergio Moro (União Brasil) em sua chapa ao Senado. Fonte: O Globo 
 
Janones marca encontro com Lula para a próxima semana e admite desistir da candidatura. O 
candidato à Presidência da República pelo Avante, André Janones, afirmou ao blog que pode desistir da 
candidatura para apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com quem conversou na sexta-feira (29). 
Janones falou com Lula por telefone. Os dois marcaram um encontro para a próxima quinta-feira (4), em São 
Paulo. Na reunião, Janones apresentará os pontos que pretende ver incluídos no programa de governo de 
Lula. “Minha condição tem sido a adoção de propostas que eu tenho dentro do plano de governo de Lula”, 
disse o deputado e candidato do Avante. “Se isso ocorrer, cogito, sim, apoiar o ex-presidente”, afirmou. Fonte: 

G1 Notícias 

 
Consórcio de imprensa promoverá debate presidencial em pool. O consórcio de veículos de imprensa, 
que inclui g1, O Globo, Valor, Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e UOL, promoverá no dia 14 de 
setembro, em pool, um debate entre candidatos à Presidência da República. Juntos, os seis veículos são 
lidos mensalmente por 74 milhões de pessoas. O debate tem o objetivo de assegurar que o eleitor brasileiro 
consiga ter conhecimento aprofundado sobre o que pensam e como se posicionam em relação aos temas 
centrais os candidatos favoritos a governar o país pelos próximos quatro anos. O consórcio irá convidar para 
o debate os quatro primeiros colocados na última pesquisa Ipec ou Datafolha da semana que antecede a 
realização do evento. Fonte: G1 Notícias 
 
Para Nabhan Garcia, agronegócio está dividido, mas produtores preferem Bolsonaro. Um dos aliados 
de primeira hora de Jair Bolsonaro no meio rural, Nabhan Garcia rejeita a ideia de que os produtores estão 
mudando de lado na eleição. Ele admite, porém, que o agronegócio está dividido. “Nunca ficou tão explícita 
a divisão entre o agro e o negócio”, diz ele. “No ‘agro’, que representa 5,6 milhões de produtores rurais, 
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Bolsonaro tem o apoio de 100%. Já no ‘negócio’, que tem números eleitorais irrisórios, eles são contra o 
Bolsonaro. Fazem muito barulho, mas vão cair do cavalo. A força do ‘agro’ reelegerá Bolsonaro”, afirma. 
Fonte: O Estado de S. Paulo 
 
Em prisão domiciliar, Roberto Jefferson é lançado candidato à Presidência da República pelo PTB. O 
PTB lançou, durante sua convenção nacional em Brasília, a candidatura de Roberto Jefferson à Presidência 
da República. Ex-deputado federal, Roberto Jefferson está em prisão domiciliar e enviou um vídeo para o 
evento. “Nossa ação não se opõe a Bolsonaro, confronta a abstenção, preenchendo alguns nichos de 
opções ao eleitorado direitista”, afirmou. O deputado federal Daniel Silveira, condenado pelo Supremo 
Tribunal Federal, mas beneficiado pela graça concedida pelo presidente Jair Bolsonaro, participou do evento 
e afirmou que a candidatura de Roberto Jefferson é em apoio à Bolsonaro. “Sou soldado do presidente 
Bolsonaro, continuarei nessa mesma toada. O partido é base do presidente Bolsonaro”, disse. Fonte: Valor 

Econômico 
 
União Brasil e Podemos devem se reunir para discutir eventual aliança. O União Brasil e o Podemos 
devem se reunir no início desta semana para discutir uma eventual aliança ao Palácio do Planalto. Segundo 
apurou a CNN, o vice-presidente do União Brasil, Antônio de Rueda, conversou neste final de semana com a 
presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, para combinar um encontro. A expectativa é de que a 
reunião seja promovida na capital paulista. O dia ainda não foi definido pelas duas lideranças partidárias, 
mas o esforço é que ocorra até quarta-feira (3). Fonte: CNN Brasil 
 
Mara Gabrilli pode ser anunciada vice de Tebet. A senadora Mara Gabrili (PSDB-SP) desponta como 
favorita a vice de Simone Tebet (MDB) na corrida à Presidência. Integrantes do PSDB e do Cidadania 
afirmaram à CNN que Gabrilli é uma forte opção. Gabrili e Tebet devem se encontrar ainda hoje, em São 
Paulo. As duas reforçaram as conversas durante o fim de semana. À CNN, nesta segunda-feira, Tebet 
evitou falar em nomes e disse que o anúncio de quem será vice em sua chapa sairá até terça-feira (2). Fonte: 

CNN Brasil 

 

Economia 

 
Cortes do Orçamento: governo concentra bloqueio em emendas parlamentares. O governo ampliou os 
bloqueios no Orçamento e anunciou, na noite desta sexta-feira, que o total de despesas contingenciadas 
neste ano é de R$ 14,8 bilhões. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Economia, mais da 
metade desse bloqueio está concentrada nas emendas parlamentares, inclusive as RP-9 que são a base do 
orçamento secreto, e que somam contingenciamento de R$ 8 bilhões. Os ministérios mais afetados pelos 
cortes são Saúde e Educação. A opção por cortar as emendas parlamentares, inclusive do orçamento 
secreto, é estratégica: por causa da legislação eleitoral, desde o início de julho não é mais possível pagar 
esse tipo de despesa. Esses pagamentos só serão retomados após o período eleitoral, no final de outubro. 
Fonte: O Globo 
 

Governo bloqueia mais R$ 2,101 bi do Orçamento. Uma semana após ter contingenciado (bloqueado) R$ 
6,739 bilhões do Orçamento-Geral da União para 2022, o governo anunciou um bloqueio adicional de R$ 
2,101 bilhões para preservar o funcionamento de alguns serviços públicos. A medida consta de decreto 
editado sexta (29) à noite pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo a Secretaria Especial de Tesouro e 
Orçamento, os R$ 2,101 bilhões recomporão a verba de despesas que, apesar de não serem obrigatórias, 
são consideradas inadiáveis e relevantes. Entre esses gastos, estão créditos para o Ministério da Educação 
pagar serviços, seguro rural e gastos com as agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Com o 
bloqueio adicional, o valor total contingenciado no Orçamento de 2022 subiu de R$ 12,737 bilhões para R$ 
14,839 bilhões. Em relação às emendas de relator e de comissão, a dotação total caiu de R$ 17,165 bilhões 
(valor aprovado no Orçamento) para R$ 9,081 bilhões, diferença de R$ 8,084 bilhões. Fonte: Agência Brasil 
 

Medidas eleitorais vão tirar R$ 281 bilhões do caixa dos governos em 2023. O próximo presidente da 
República vai receber o “tanque” do caixa do governo mais vazio em pelo menos R$ 178,2 bilhões com o 
efeito em 2023 das medidas adotadas pelo governo Jair Bolsonaro e pelo Congresso, a maior parte de olho 
nas eleições. A perda de recursos sobe para R$ 281,4 bilhões com a redução do caixa dos governadores e 
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dos prefeitos com a desoneração permanente do ICMS dos combustíveis, energia, transporte e 
comunicações e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Com a inclusão de um possível reajuste 
no salário dos servidores federais, o valor pode chegar a R$ 306,4 bilhões. A fatura já apareceu na conta do 
Tesouro Nacional nos últimos dias depois que ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) suspenderam o 
pagamento de parcelas de dívidas dos Estados com a União para compensar a perda de arrecadação com a 
desoneração do ICMS. O movimento tende a crescer e assusta o Ministério da Economia com o risco de 
uma nova guerra nos tribunais. Fonte: O Estado de S. Paulo 
 
Redução do ICMS: Ao menos 11 estados devem pedir ao STF para suspender pagamento de dívidas. 
O governo federal já espera uma enxurrada de decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) beneficiando 
estados por conta da redução do ICMS, principal tributo estadual, sobre combustíveis, energia, transporte 
público e telecomunicações. A medida foi aprovada pelo Congresso Nacional, no esforço de melhorar a 
popularidade de Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição. Os estados pedem ao Supremo a suspensão do 
pagamento de suas dívidas junto à União, como forma de compensar a queda de arrecadação com o tributo. 
No total, eles têm R$ 11,3 bilhões a pagar neste ano ao governo federal, de acordo com levantamento feito 
pelo Tesouro Nacional a pedido do GLOBO. As primeiras decisões favoráveis aos governos locais 
incentivam os demais. Na quinta-feira, o presidente da Corte, Luiz Fux, determinou a suspensão do 
pagamento da dívida de Alagoas com a União — foi a segunda decisão favorável a um estado, usando parte 
dos argumentos que beneficiaram, no dia anterior, o Maranhão. Fonte: O Globo 
 
Decisões no STF obrigam União a compensar quatro estados por perdas de arrecadação do ICMS. Os 
ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux e Alexandre de Moraes concederam, nos últimos 
dias, quatro decisões beneficiando estados que tentam obter compensação financeira do governo federal 
por perdas de arrecadação do ICMS. As decisões liminares (provisórias) autorizam os governos de Alagoas, 
Maranhão, Piauí e São Paulo a suspender, de forma imediata, o pagamento das dívidas que têm com a 
União e de contratos que têm a União como fiadora. O governo federal pode recorrer em todos os casos. 
Fonte: G1 Notícias 

 
Estados não têm direito a compensação com ICMS, diz governo. A Secretaria do Tesouro e Orçamento 
do Ministério da Economia defendeu em parecer que os Estados de Alagoas e Maranhão não têm direito de 
serem compensados pela perda de arrecadação com o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços). Segundo o Ministério da Economia, os 2 entes têm demonstrado aumento contínuo de 
arrecadação de janeiro a junho. A secretaria disse que a perda de arrecadação do ICMS deve ser apurada 
em consideração à arrecadação total de 2022 comparada com a arrecadação total de 2021. Portanto, o 
governo argumenta que, como 2022 ainda está em curso, só em 2023 se saberá se houve redução na 
arrecadação em 2022. Fonte: Poder 360 

 

Depep publica o relatório anual de pesquisa em economia e finanças. Está disponível no site do BC o 
Relatório de Pesquisa em Economia e Finanças (RPEF) de 2021. O documento, elaborado pelo 
Departamento de Estudos e Pesquisas (Depep), tem como finalidade divulgar, tanto para o público interno 
quanto para a sociedade em geral, as atividades relacionadas à pesquisa em economia e finanças 
produzidas no BC. De acordo com o relatório, a série Trabalhos para Discussão - considerada a principal 
propagadora das pesquisas no BC - contabilizou dezenove trabalhos publicados no ano passado e 45 
autores. Destaca-se a publicação nas revistas especializadas Journal of Economic Growth, Annals of 
Finance, Revista de Contabilidade e Finanças, Revista Brasileira de Economia, Economic Inquiry e Energy 
Economics. Fonte: ASCOM Bacen 

 

Judiciário 

 
Confira a pauta da semana do STF. A Suprema Corte deve julgar nesta semana as ADIs 4785 e 4786, 
ambas tratam sobre a constitucionalidade da cobrança de taxa de exploração de minérios pelos estados; na 
quarta (03), o Plenário do STF se reúne para realizar o julgamento da ARE 843989, que discute se as regras 
da nova Lei de Improbidade Administrativa devem ser consideradas para beneficiar condenados pelo antigo 
normativo, anterior à nova legislação. Ainda dentro dessa temática, o colegiado poderá discutir a ADI 7043, 
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que trata sobre a possibilidade de pessoas jurídicas interessadas proporem ações por ato de improbidade, 
não só o Ministério Público.  
 
Duas indicações para o STJ são publicadas no Diário Oficial. O Diário Oficial da União da segunda-feira 
(1º) publicou as indicações de dois magistrados para os cargos de ministros no Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). Os indicados pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, são os desembargadores Messod Azulay 
Neto e Paulo Sergio Domingues. Azulay é juiz do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), que fica 
no Rio de Janeiro. Ele foi indicado para ocupar a vaga decorrente da aposentadoria do ministro Napoleão 
Nunes Maia. Já Paulo Sergio Domingues é juiz do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), em São 
Paulo, e é indicado para ocupar a vaga decorrente da aposentadoria do ministro Nefi Cordeiro. Fonte: Agência 

Senado 
 
STF volta do recesso na segunda-feira (1º); veja julgamentos previstos. O Supremo Tribunal Federal 
(STF) retoma o calendário de atividades na segunda-feira (1º), após o recesso de julho. A pauta de 
julgamentos do semestre inclui temas como a nova lei de improbidade e pedidos de apuração contra o 
presidente Jair Bolsonaro. A sessão de abertura do semestre no STF tem início às 15h, com a continuação 
do julgamento sobre a legalidade da cobrança de taxas de fiscalização ambiental sobre as atividades de 
mineração. Fonte: G1 Notícias 

 
TSE recebe primeiros registros de candidatos à Presidência da República. Na segunda (1º), o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) recebeu os dois primeiros registros de candidatos a presidente da República para as 
Eleições 2022. O Partido Republicano da Ordem Social (PROS) oficializou o nome de Pablo Marçal, cujo 
pedido terá como relator o ministro Alexandre de Moraes. Já o Partido Comunista Brasileiro (PCB) oficializou 
o nome de Sofia Manzano, que terá o pedido relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski. Os registros 
ocorreram após a homoloção dos respectivos nomes nas convenções partidárias realizadas pelas duas 
legendas. Os dados são enviados via CANDex, sistema desenvolvido pela Justiça Eleitoral (JE) 
exclusivamente para o registro de atas de convenções partidárias e de pedidos de registro de candidaturas. 
Fonte: ASCOM TSE 
 
Bolsonaro indica Paulo Sérgio Domingues e Messod Azulay para STJ. O presidente Jair Bolsonaro (PL) 
indicou na segunda-feira (1º) os juízes federais Messod Azulay, do TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª 
Região), e Paulo Sérgio Domingues, do TRF-3, para as duas vagas abertas no STJ. Bolsonaro acelerou as 
indicações. Está preocupado com uma eventual derrota na disputa ao Planalto e, por isso, acaba ficando 
sem condições políticas para emplacar os nomes no STJ. Por essa razão, pretende aproveitar a semana de 
trabalho concentrado do Senado, que vai de 8 a 12 de agosto, para formalizar as indicações. A Casa precisa 
aprovar os nomes. Fonte: Poder 360 
 
Site do Tribunal de Justiça do DF fica fora do ar após 'atividade maliciosa'. O site do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) ficou fora do ar no domingo (31). Quem tenta acessar o 
site do TJDFT na segunda-feira (1º) se depara com uma mensagem informando que "foi detectada atividade 
maliciosa no acesso ao datacenter na madrugada de domingo". Em nota, o TJDFT informou que foi 
detectada atividade maliciosa no acesso ao datacenter na madrugada de domingo. Ao R7, o TJDFT afirmou 
que o incidente está em apuração interna, com prioridade para o restabelecimento do site. O tribunal 
ressaltou ainda que "não há interrupção da jurisdição, que continua a ser prestada pelos desembargadores e 
juízes e que se houver qualquer indício de crime, a polícia será formalmente acionada". Fonte: Notícias R7 

 

Último Foco 

 
 
Desempenho da pequena indústria melhora; matéria-prima preocupa. As micro e pequenas empresas 
brasileiras apresentaram bom desempenho no segundo trimestre de 2022, mas estão preocupadas com a 
falta ou com o alto custo dos insumos usados como matéria-prima, segundo levantamento divulgado 
segunda (1º) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Segundo o Panorama da Pequena Indústria, 
há nas empresas de menor porte uma percepção de melhora da situação financeira, na comparação com o 
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mesmo trimestre de anos anteriores. “Os empresários seguem otimistas e as perspectivas para a pequena 
indústria seguem em patamar positivo”, indica o documento da CNI ao informar que o “desempenho médio 
do trimestre” em 2022, para a pequena indústria, ficou em 47,4 pontos. Fonte: Agência Brasil 
 

Financiamentos via fundos constitucionais crescem 41% em 2022. Produtores rurais e até pessoas 

físicas que queiram implantar sistema de energia solar em casa podem ter acesso a crédito via fundos 
constitucionais. Entre janeiro e maio deste ano, houve um aumento de R$ 6 bilhões em contratações, o que 
representa 41% a mais do que o mesmo período do ano passado. Os dados são do Ministério do 
Desenvolvimento Regional (MDR). Nos cinco primeiros meses do ano, o valor aplicado pelos fundos chegou 
a R$ 20,1 bilhões, correspondendo a mais de 300 operações de crédito. A maior parte, R$ 13 bilhões, foi 
aplicada em negócios de pequeno porte. Segundo o ministro da pasta, Daniel Ferreira, o acréscimo se deve 
à recuperação econômica pós-pandemia da Covid-19. “Sessenta e cinco por cento dos financiamentos dos 
fundos estão indo para o mini, o micro, e o pequeno empreendedor, público que mais sofreu com a 
pandemia”, disse durante entrevista ao programa Brasil em Pauta, da TV Brasil. Fonte: Agência Brasil 
 

Com inclusão de MEIs, Pronampe atende a 99% das empresas do país. Criado para mitigar os efeitos 

da pandemia sobre as empresas brasileiras, que sofreram queda vertiginosa de negócios com as restrições 
sanitárias, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) 
movimentou cerca de R$ 62 bilhões em empréstimos e financiamentos em 850 mil operações realizadas 
entre 2020 e 2021. Neste ano, a nova edição do programa - que teve mais de 43 mil contratos fechados 
apenas no primeiro dia - também atenderá os microempreendedores individuais (MEIs), que constituem a 
maioria das pessoas jurídicas do Brasil, de acordo com o secretário especial de Produtividade e 
Competitividade do Ministério da Economia, Alexandre Ywata. Fonte: Agência Brasil 

 
Simples Nacional decide que MEI terá que emitir nota fiscal eletrônica. A partir de 1º de janeiro de 
2023, os Microempreendedores Individuais (MEI) vão emitir Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) em 
todo o território nacional. A medida está prevista na Resolução 169, publicada pelo Comitê Gestor do 
Simples Nacional (CGSN) no Diário Oficial da União de sexta-feira (29). A nova regra atinge os MEI ativos 
no Brasil que atuem na prestação de serviços, com a facilidade de poder emitir a nota pelo Portal do Simples 
Nacional, via computador ou app do celular. Quem comercializa mercadorias não está abrangido pela 
norma. O MEI deve emitir a NFS-e quando há a obrigatoriedade de emissão, como na prestação de serviços 
para pessoas jurídicas, e nos casos em que a nota é facultativa, como em serviços executados para 
pessoas físicas. De acordo com a resolução, quando o MEI emitir a NFS-e ficará dispensado da Declaração 
Eletrônica de Serviços, bem como do documento fiscal municipal relativo ao ISS referente a uma mesma 
operação ou prestação. Fonte: Convergência Digital 
 
Sinal 5G será ativado em São Paulo na quinta-feira, diz Anatel. A internet móvel de quinta geração (5G) 
será ativada na cidade de São Paulo, na quinta-feira (4), nove anos depois da chegada da tecnologia 
antecessora, o 4G. Este será um marco para a capital paulista, que passará a contar com uma rede mais 
rápida para o tráfego de dados, permitindo o surgimento de novos aplicativos e serviços. A informação foi 
antecipada para o Estadão/Broadcast pelo conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) 
Moisés Queiróz Moreira, que preside o grupo responsável pela limpeza da faixa por onde vão transitar os 
sinais de internet. Queiróz vai convocar para a terça-feira (2) uma reunião extraordinária do Grupo de 
Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 
3.700 MHz (Gaispi). Na ocasião, a liberação do sinal de 5G será formalizada. Fonte: O Estado de S. Paulo 
 
Acessos 5G NSA mais do que dobram no 1º semestre, mas 4G continua dominando. Enquanto o 5G 
vai chegando aos poucos nas capitais, o mercado do serviço móvel pessoal (SMP) mantém foco no 4G no 
Brasil, de acordo com dados divulgados pela Anatel nesta semana. Curiosamente, a agência disponibilizou 
os números de maio e junho ao mesmo tempo, permitindo assim já estabelecer um panorama de como as 
empresas evoluíram no primeiro semestre. Assim, foi possível perceber que a quinta geração, em modo não 
standalone, mais do que dobrou no período e agora já passa de 1% do total da base nacional, que já soma 
quase 259 milhões de chips. Ainda a principal no mercado brasileiro, a tecnologia 4G continuou mostrando 
crescimento no mês, de 0,49%, chegando a 204,54 milhões de acessos em junho, um avanço menor do que 
o observado em maio (1,17%). No semestre, contudo, o aumento foi de 3,72%. Fonte: Teletime 
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5G deve acelerar tecnologia no agronegócio. O sinal de 5G puro (sem interferência de outras 
frequências) estreou no Brasil no início do mês e deve chegar a todas as capitais até 29 de setembro. A 
tecnologia oferece velocidade média de 1 Gigabit por segundo (Gbps), dez vezes superior ao sinal 4G, e tem 
a possibilidade de chegar a 20 Gbps. Entre outras vantagens, a novidade pode ajudar a acelerar a 
digitalização do agronegócio, fundamental para o futuro da segurança alimentar do planeta. “O agronegócio 
é uma atividade que ocorre em área aberta e 70% destas áreas produtivas ainda são descobertas de 
conectividade, são os chamados pontos cegos ou pontos de sombra. Com a chegada do 5G, além de mais 
qualidade no sinal de internet, haverá maior cobertura e mais ofertas de conectividade, futuramente levando 
a tecnologia para todos estes pontos”, destacou o account manager para o agronegócio da dataRain — 
empresa 100% nacional dedicada à tecnologia em nuvem, parceira da AWS —, Bruno Barros. Fonte: Portal 

Agronegócio 

 
Efetividade da Lei do Silêncio Positivo depende das cidades, alerta Abrintel. A Abrintel, entidade que 
reúne empresas detentoras de infraestrutura passiva móvel e fixa, considerou a sanção da Lei do Silêncio 
Positivo na última semana um avanço, mas ressalta que sua efetividade vai depender das prefeituras e 
Câmaras de Vereadores. “As cidades só acatam o procedimento do silêncio positivo após colocarem-no em 
suas regulações locais”, observa, em posicionamento. A entidade é a principal apoiadora do Movimento 
Antene-se!, que orienta representantes de municípios a reverem as regras locais para facilitar a instalação 
de torres e equipamentos de telecomunicações. Desde sua criação, há pouco mais de um ano, o movimento 
obteve a adaptação de 100 legislações municipais. Fonte: Tele Síntese 
 
Renomados especialistas debatem tendências em IoT no Seal IoT Fórum 2022. Post content- A internet 
das coisas (IoT) segue ditando novas tendências na indústria e nos negócios em termos de conectividade, 
automação e ganhos de eficiência. Para atualizar líderes e tomadores de decisão em segmentos que podem 
se beneficiar desses avanços, a Seal Sistemas promove no próximo dia 8, segunda-feira, em São Paulo 
(SP), o evento presencial Seal IoT Fórum Brasil 2022, com palestras de especialistas da Volkswagen, Cia. 
Hering e Sodimac, além do Instituto Mauá de Tecnologia. O objetivo é promover um evento multissetorial 
sobre o futuro da hiper automação e dos negócios ultra conectados. Fonte: Ti Inside  
 
Anatel aprova metas institucionais até julho de 2023. O Conselho Diretor da Anatel aprovou em circuito 
deliberativo uma série de indicadores e metas institucionais para atuação regulatória da agência entre 
agosto de 2022 e julho de 2023. Relacionados a aspectos como homologação, atendimento, fiscalização, 
compartilhamento e pedidos de outorga, os indicadores devem compor o Índice de Desempenho 
Institucional Médio (IDIM) da agência, com reflexos na concessão de gratificação a servidores. No IDIM, 
cada um dos oito itens aprovados pela agência terá peso de 12,5%. Fonte: Teletime 
 
Justiça do Distrito Federal sai do ar após atividade maliciosa no data center. O Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e dos Territórios desligou sistemas judiciais, administrativos, acesso a bases de dados e até 
o site da Corte na internet após identificar tentativa de invasão. Na Internet, o portal do TJDFT amanheceu 
na segunda-feira (1), com um aviso: "01/08/2022 - O TJDFT informa que foi detectada atividade maliciosa no 
acesso ao data center na madrugada de domingo. As equipes de cibersegurança do Tribunal realizaram 
contenções de forma a preservar os sistemas judiciais e administrativos, e todas as suas bases de dados. 
Contudo, por cautela, o site e demais sistemas foram desligados para que se realizem as atividades de 
remediação e investigação." Fonte: Convergência Digital 
 
MCTI e CNPq abrem Chamada Pública para pesquisa no Sistema Amazônico de Laboratórios 
Satélites na Amazônia. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), por meio do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), abriu na sexta-feira (29) a Chamada 
CNPq/MCTI nº 55/2022 - Sistema Amazônico de Laboratórios Satélites (SALAS). A Chamada, no valor 
global de R$ 1,2 milhões, tem por objeto apoiar projetos de pesquisa a serem desenvolvidos em dois 
laboratórios do SALAS geridos pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM). As 
propostas devem ser submetidas até 23h59 (horário de Brasília) de 13 de setembro de 2022 por meio do 
Formulário de Propostas online disponível na Plataforma Integrada Carlos Chagas do CNPq. Os recursos 
financeiros são oriundos do orçamento do MCTI. Do valor global da chamada, R$ 480 mil são destinados ao 
pagamento de bolsas de fomento tecnológico e R$ 720 mil para o custeio de despesas dos projetos. A 
Chamada prevê que cada projeto poderá apresentar valor máximo de financiamento de R$ 300 mil, sendo 
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até R$180 mil em custeio e até R$ 120 mil em bolsas. Serão apoiados projetos das áreas de ciências 
humanas, biológicas e da saúde que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e 
tecnológico e a inovação do País. Fonte: ASCOM MCTI 
 
Comissão Intergovernamental do FUNDEB define novos critérios para cumprimento das 
condicionalidades do VAAR. Em continuidade às suas atividades, a Comissão Intergovernamental de 
Financiamento para a Educação Básica de Qualidade, composta por representantes do MEC, suas 
autarquias, CONSED e UNDIME, instituída pelo art. 12 da Lei nº 11.494/2007, e mantida pelo art. 17 da Lei 
nº 14.113/2020, decidiu em reunião ocorrida do dia 22 de Julho de 2022, que as evidências de cumprimento 
das condicionalidades previstas nos incisos I, IV e V do § 1º do art. 14 da Lei nº 14.113/2020 deverão ser 
informadas pelas respectivas secretarias de educação por meio do Módulo do PAR 4, no Sistema Integrado 
de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC). No dia 28 de julho de 2022, foi 
publicada no Diário oficial da União a Resolução nº 1/2022, que aprova as metodologias de aferição das 
condicionalidades de melhoria de gestão para fins de distribuição da Complementação VAAR, às redes 
públicas de ensino, para vigência no exercício de 2023 e dá outras providências. A Resolução estabeleceu o 
prazo de 1º de agosto a 15 de setembro de 2022 para os entes federados apresentarem no SIMEC as 
informações relacionadas às referidas condicionalidades I, IV e V do VAAR/FUNDEB. Fonte: ASCOM MEC 
 
Guerra dos chips: China avança em velocidade comercial, e EUA em velocidade política. O Congresso 
americano aprovou, na quinta-feira, um projeto de lei que vai injetar US$ 280 bilhões em pesquisa, 
desenvolvimento e produção de semicondutores no país, encerrando 13 meses de discussão. Semanas 
antes, porém, a principal fabricante de chips da China, apoiada pelo Estado, avançou em seu esforço de 
fabricar semicondutores mais modernos e capazes de rivalizar com os de Taiwan, que abastece tanto 
Pequim quanto o Ocidente. O progresso ocorreu apesar dos esforços extraordinários dos EUA para manter 
as tecnologias de ponta fora do alcance chinês, em meio a uma disputa tecnológica aberta entre as duas 
potências — da mesma forma que testes nucleares ou mísseis guiados de precisão foram durante a Guerra 
Fria. Fonte: O Globo 
 
Alerta para aumento de ataques DDoS contra empresas de Internet no Brasil. Está acontecendo um 
elevado número de ataques DDoS sobre as redes dos provedores regionais de internet no Brasil, adverte a 
Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (ABRINT). De acordo com a entidade, 
os incidentes cibernéticos têm se multiplicado ao longo dos últimos meses, com inúmeros relatos de ataques 
recorrentes nos estados do Paraná, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. A Abrint está engajada com 
as autoridades competentes e provedores regionais para auxiliar nas investigações e garantir resolução 
célere sobre os fatos. Fonte: Convergência Digital  
 
Justiça determina suspensão de app do Carrefour.  Por meio da Secretaria Nacional do Consumidor 
(Senacon), o Ministério da Justiça notificou, na última semana, o Carrefour sobre o funcionamento do 
aplicativo Nutri Escolha, que deve ser suspendido pela companhia. A ferramenta dá notas aos produtos de 
acordo com as informações nutricionais de cada item. Segundo a Senacon, os critérios para as notas são 
"complexos, unilaterais e sem transparência, o que pode causar confusão, desinformação e ainda resultar 
em publicidade enganosa aos consumidores". A entidade também encontrou violações ao Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor e ao sistema de rotulagem nutricional aprovado pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). Fonte: Portal Giro News 
 
Pequenos empresários buscam ambiente de inovação longe de casa. Ecossistemas maduros para 
inovação nos negócios —ambientes que agregam startups, parques tecnológicos, universidades, órgãos do 
governo e grandes empresas— se concentram no Sul, no Sudeste e, em menor medida, no Nordeste. 
Assim, pequenos empresários de Norte e Centro-Oeste recorrem a regiões distantes de suas cidades para 
desenvolver suas empresas. A ideia desses ecossistemas é que os agentes apoiem pequenos e médios 
empresários no crescimento de seus negócios. É o que acontece, por exemplo, no Vale do Silício, na 
Califórnia, e em Israel, polos de tecnologia. Fonte: ANPROTEC  
 
Consulta pública debate possibilidade de cobrança de tarifas de manejo de resíduos sólidos urbanos 
nas contas de energia elétrica. Está aberta até 9 de setembro uma consulta pública para debater a 
possibilidade de cobrança de taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviços de limpeza urbana e de 
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manejo de resíduos sólidos urbanos. A ação é promovida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). 
Os interessados em participar podem enviar as contribuições pelo e-mail cp036_2022@aneel.gov.br. Saiba 
mais neste link. A proposta apresentada pela agência reguladora é de que a inclusão da taxa seja opcional 
às distribuidoras de energia elétrica. As empresas que optarem pela cobrança terão parte da receita 
direcionada para a modicidade tarifária, de acordo com o indicado na regulamentação vigente e nos 
contratos de concessão ou permissão. Fonte: ASCOM MDR 
 
Tecnologia e sustentabilidade dão o tom no Congresso Brasileiro do Agronegócio. A cidade de São 
Paulo recebe na segunda-feira (1º) a 21ª edição do Congresso Brasileiro do Agronegócio. Com presença de 
autoridades, o evento, que é organizado pela Associação Brasileira do Agronegócio (Abag) em parceria com 
a B3, tem de “integrar para fortalecer” como tema central deste ano. Na primeira parte do congresso, 
realizada na parte desta manhã, dois elementos foram mencionados pelos palestrantes como protagonistas 
para o fortalecimento da integração de todas as cadeias que movimentam o agronegócio do país: tecnologia 
e sustentabilidade. Fonte: Canal Rural 


