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DESTAQUES 

 

Inteligência Artificial avança no governos federal e estaduais, mas sem política de 

transparência 

Poder Executivo | 26/07/2022  

 

O uso de tecnologias emergentes chegou ao poder público, como mostra a nova 

edição da pesquisa TIC Governo Eletrônico, realizada a cada dois anos pelo Centro Regional 

de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, Cetic.br, do NIC.br, 

divulgada na terça-feira (26). Em especial sistemas de inteligência artificial. A inteligência 

artificial é de longe a tecnologia emergente mais mencionada, por cerca de metade dos órgãos 

federais (45%) e 22% dos estaduais. Mais ainda no Legislativo, 55%, e 50% do Ministério 

Público. “Cerca de 70 órgãos federais e 300 no âmbito estadual, totalizando quase 400 órgãos 

públicos que já utilizam inteligência artificial”, afirmou a coordenadora da pesquisa, Manuela 

Ribeiro. Fonte: Convergência Digital  

Leia mais 

Retorno ao índice 
 

Serviços em nuvem chegam a 7 em cada 10 órgãos públicos federais 

Poder Executivo | 26/07/2022 

 



 
 
 

A nova edição da pesquisa TIC Governo Eletrônico, divulgada na terça-feira (26), 

destaca o avanço das contratações de serviços de computação em nuvem, notadamente no 

governo federal, onde alguma funcionalidade chega a praticamente 70% dos órgãos. “Uma 

das principais mudanças observadas em 2021 foi o aumento da contratação de serviços de 

computação em nuvem. Todos os serviços investigados tiveram aumento. Cerca de 65% dos 

órgãos públicos federais usam e-mail em nuvem, por exemplo. Já o uso de software de 

escritório em nuvem teve aumento de 32 pontos percentuais entre 2019 e 2021”, disse a 

coordenadora da pesquisa no Cetic.br, Manuela Ribeiro. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 
 

Conferência apresentará Plano Nacional de Ensino com eixo de conectividade nas 

escolas 

Poder Executivo | 25/07/2022 – 16h05min 

 

O governo publicou, na segunda-feira (25), no Diário Oficial da União (DOU) decreto 

em que convoca a realização da 4ª Conferência Nacional de Educação (Conae), edição 2022. 

O evento será realizado em Brasília, Distrito Federal, com o tema "Inclusão, equidade e 

qualidade: compromisso com o futuro da educação brasileira". Um dos eixos centrais do 

evento é "Uma escola para o futuro – tecnologia e conectividade a serviço da educação". Será 

apresentada a proposta do Plano Nacional de Ensino (PNE) para o período 2024-2034, que 

deverá trazer a previsão de necessidade de projetos para levar banda larga para as 

instituições. "Tendo em vista as distintas realidades do nosso País, o PNE 2024-2034 precisa 

contemplar um programa de implementação da infraestrutura necessária, com etapas a serem 

atingidas, que considere os desafios locais das redes de ensino", diz o documento de 

referência. Fonte: Teletime  

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Semana da Inovação discutirá melhorias no serviço público 

Poder Executivo | 26/07/2022 – 06h59min 

 

Com a presença de professores, especialistas nacionais e estrangeiros e da ministra 

digital de Taiwan, Audrey Tang, a Semana da Inovação 2022, destinada a discutir melhorias 

no serviço público, está com as inscrições abertas. Em formato híbrido (presencial e online), 

o encontro será entre 8 a 10 de agosto em Brasília, no Rio de Janeiro e Recife. Organizado 

pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), o evento, em sua oitava edição, tem 

como tema “Tempo de Criar”. Neste ano, o encontro tem como objetivo debater o uso de novas 

tecnologias e de inovações em métodos de gestão para melhorar a execução das políticas 

públicas. Também participarão do encontro a coordenadora do Centro de Inovação da 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, Debora Garófalo, e a professora Vera 

Monteiro, da Faculdade de Direito da Fundação Getulio Vargas, em São Paulo. Fonte: Agência 

Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Em missão ao Japão, MCom discute sobre novas tecnologias e radiodifusão 

Poder Executivo | 25/07/2022 – 20h11min 

 

Os membros da missão foram recebidos pelo ministro de Assuntos Internos e 

Comunicações, Yasushi Kaneko, e se reuniram com executivos dos setores de radiodifusão e 

telecomunicações. A principal pauta da missão foi a realização de estudos em ambos os 

países para definir seus respectivos futuros padrões tecnológicos de TV Digital. O projeto 

brasileiro que definirá essa tecnologia chama-se "TV 3.0" e estuda, entre outras propostas, a 

tecnologia sendo desenvolvida pelos japoneses para a próxima iteração de sua TV Digital. A 



 
 
 
agenda no país oriental tratou também de políticas para o 5G, com a apresentação do modelo 

de leilão não arrecadatório realizado no Brasil e a discussão sobre a OpenRAN, conceito de 

arquitetura de rede aberta, inteligente, virtual e interoperável. O MCom foi representado pelos 

secretários Estella Antonichelli (Executiva) e Maximiliano Martinhão (Radiodifusão); e pelos 

diretores Otávio Caixeta (Inovação, Regulamentação e Fiscalização) e Pedro Lucas Araújo 

(Investimento e Inovação). Acompanharam a missão o presidente da EBC, Glen Valente, e o 

coordenador do módulo técnico do Fórum SBTVD, Luiz Fausto. Fonte ASCOM MCom 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

MCom participa de debates para ampliação da conectividade na região Amazônica  

Poder Executivo | 25/07/2022– 16h42min 

 

O Ministério das Comunicações (MCom) participou do painel “Amazônia 2040: 

cenários prospectivos e agenda estratégica para o Desenvolvimento”, realizado pela 

Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) na segunda (25) na capital 

amazonense. O diretor do Departamento de Projetos de Infraestrutura, Marcus Galletti, 

representou a Pasta e abordou as ações ministeriais na região Amazônica. O evento segue 

na terça-feira (26). O técnico do MCom destacou a orientação do órgão na busca por sinergia 

entre os projetos desenvolvidos na área, visando alcançar o cumprimento dos objetivos 

estratégicos. O Ministério, por exemplo, implementa uma rede com 12 mil km de fibra óptica 

que interligará os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia e Roraima. O primeiro trecho 

(infovia 00), que conecta Macapá (AP) a Santarém (PA), já concluiu a etapa de instalação dos 

cabos subfluviais e executa, no momento, as redes metropolitanas. O diretor apontou, ainda, 

a instalação de 6,5 mil pontos de inclusão digital que fornecem internet gratuita (via satélite) 

distribuídos por 685 municípios da Amazônia Legal – em sua maioria, localizados em áreas 

remotas. Até o final do ano, o MCom projeta a conexão de mais de 5,5 mil escolas públicas na 

região. Fonte ASCCOM MCom 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Participação de micros e pequenas empresas em compras públicas cresce 53% em 3 

anos 

Mercado | 25/07/2022 – 18h40min 

 

As micros e pequenas empresas turbinaram as vendas de bens e serviços para a 

administração pública em três anos. Dados levantados pelo Sebrae no Painel de Compras do 

Governo Federal mostram que de 2018 para 2021 o volume movimentado passou de R$ 26,8 

bilhões para R$ 41 bilhões, um salto de 53% já com a correção da inflação. As vendas também 

cresceram proporcionalmente em relação ao total: passaram de 21% em 2018 para 27% em 

2021. Os bens mais vendidos foram álcool etílico, com 1.306 contratos fechados por micros e 

pequenos empreendedores, fita adesiva, com 1.294 contratos, e luva para procedimento não 

cirúrgico, com 946. Já os serviços mais procurados foram manutenção e reforma predial, com 

750 contratos, serviços de engenharia, com 558, e pagamento de inscrição em eventos, com 

503. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Pronampe 2022: Empréstimo só é avaliado com o compartilhamento obrigatório de 

dados 

Poder Executivo | 25/07/2022 

 

A partir de segunda-feira (25), interessados em contratar empréstimos pelo Programa 

Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Pronampe) já podem procurar as 



 
 
 
instituições financeiras. Criado há pouco mais de dois anos, o programa oferece empréstimos 

para pequenas empresas com juros mais baixos e prazo maior para começar a pagar. O 

dinheiro pode ser usado para investimentos, como aquisição de equipamentos ou realização 

de reformas, e para despesas operacionais, como salário dos funcionários, pagamento de 

contas e compra de mercadorias. É proibido o uso dos recursos para distribuição de lucros e 

dividendos entre os sócios do negócio. Desde de sua criação, o Pronampe passou por várias 

mudanças. Em junho do ano passado, o programa tornou-se permanente e, mais 

recentemente, incluiu microempreendedores individuais (MEI) e empresas de médio porte. A 

última mudança foi feita em junho por uma portaria publicada pela Receita Federal. A norma 

determina a necessidade do compartilhamento de informações sobre o faturamento do 

pequeno negócio. Após esse procedimento, o empresário pode negociar o empréstimo com a 

instituição financeira de sua preferência. Fonte: Convergência Digital  

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

São Paulo e Rio de Janeiro seguem sem prazo para aderir a nova carteira de 

identidade nacional 

Poder Executivo | 26/07/2022 

 

Ne terça-feira (26), começa a ser emitida a nova carteira de identidade nacional, 

documento que adotará o número de inscrição do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) como 

“registro geral, único e válido para todo o país”. O primeiro estado a emitir a carteira a partir 

de hoje é o Rio Grande do Sul. Em seguida, virão Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas e 

Paraná. Não há ainda previsão para os demais estados, entre eles, São Paulo e Rio de 

Janeiro. O que se sabe é que esses Estados não se adequaram ao determinado pelo Governo 

Federal. A nova identidade vem com um QR Code, que pode ser lido por qualquer dispositivo 

apropriado, como um smartphone, o que permitirá a validação eletrônica de sua autenticidade, 

bem como saber se ele foi furtado ou extraviado. Essa nova versão do documento de 

identificação servirá também de documento de viagem, devido à inclusão de um código de 

padrão internacional chamado MRZ, o mesmo usado em passaportes. Fonte: Convergência Digital  

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre terão 5G na sexta-feira, 29 

Mercado | 25/07/2022 – 17h33min 

 

A faixa de 3,5 GHz deverá ser liberada para o ligamento do 5G em Belo Horizonte, 

João Pessoa e Porto Alegre na próxima sexta-feira (29). As três capitais tiveram a limpeza do 

espectro comprovada em testes pela Entidade Administradora da Faixa (EAF, que atua com 

nome de Siga Antenado), que apresentará os resultados ao Gaispi, conforme contou o 

presidente do grupo de coordenação das atividades de limpeza da faixa e conselheiro da 

Anatel, Moisés Moreira. Essa apresentação acontecerá em reunião extraordinária do Gaispi 

que está marcada já para a próxima quarta-feira, 27, pela manhã, conforme noticiado primeiro 

pelo jornal O Globo. A informação foi confirmada pelo conselheiro ao TELETIME. Fonte: Teletime 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

FMI aumenta previsão de crescimento do Brasil para 2022, mas reduz para 2023 

Mercado | 26/07/2022 – 12h08min 

 

Em seu relatório Panorama Econômico Mundial, divulgado na terça-feira, o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) aumentou sua previsão de crescimento do Brasil para 2022, 



 
 
 
mas diminuiu sua previsão para 2023, já que o órgão estima que no próximo ano os impactos 

econômicos da guerra da Ucrânia serão mais sentidos na economia mundial. O FMI estima 

crescimento de 1,7% da economia brasileira em 2022, ante previsão de 0,8% de expansão no 

relatório publicado em abril. O Fundo diz que a alta reflete a alta dos preços das commodities. 

Para 2023, a projeção de crescimento do Brasil foi reduzida de 1,4% para 1,1%. Fonte: Valor 

Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Prévia da inflação desacelera para 0,13% em julho, menor variação mensal desde 2020 

Mercado | 26/07/2022 – 09h 

 

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), a prévia da inflação 

oficial, desacelerou para 0,13% em julho, 0,56 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa de junho 

(0,69%). Trata-se da menor variação mensal do IPCA desde junho de 2020 (0,02%). No ano, 

o IPCA-15 acumula alta de 5,79% e, em 12 meses, de 11,39%, abaixo dos 12,04% registrados 

nos 12 meses imediatamente anteriores. Em julho de 2021, a taxa foi de 0,72%. Os dados 

foram divulgados terça-feira (26) pelo IBGE. Houve variações positivas em seis dos nove 

grupos de produtos e serviços pesquisados.  O maior impacto individual veio do leite longa 

vida (22,27%) influenciando a alta do grupo de alimentação e bebidas (1,16%), que teve o 

maior impacto (0,25 p.p.) e acelerou em relação a junho (0,25%). Já a maior variação veio de 

Vestuário (1,39%), que acumula, no ano, alta de 11,01%. No lado das quedas, destacam-se 

os grupos Transportes (-1,08%) e Habitação (-0,78%), que contribuíram conjuntamente com -

0,36 p.p. no índice do mês. No final de junho, foi sancionada a Lei Complementar 194/22, que 

reduziu as alíquotas de ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e comunicações. A lei 

federal foi posteriormente incorporada no âmbito das legislações estaduais, contribuindo para 

o recuo de preços observado nesses grupos. Fonte: ASCOM IBGE 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Justiça do Rio derruba liminares que reduziam carga tributária de ISS 

Poder Judiciário | 26/07/2022 – 05h02min 

 

O município do Rio de Janeiro tem feito uma ofensiva para derrubar liminares que 

determinaram a exclusão do ISS, PIS e Cofins da base de cálculo do ISS. Essas decisões têm 

sido obtidas por empresas que se baseiam no julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) 

que autorizou a retirada do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins - a chamada “tese do 

século”. A Procuradoria Geral do Município do Rio (PGM-RJ) entrou com pedido para que o 

presidente do Tribunal de Justiça do Estado (TJRJ), Henrique Carlos de Andrade Figueira, 

suspendesse sete liminares de uma só vez - uma delas confirmada em sentença. Todas foram 

concedidas pela 12ª Vara da Fazenda Pública da Capital. O pleito foi negado em maio, mas, 

em junho, a segunda instância analisou caso a caso e suspendeu ao menos três liminares. 
Fonte: Valor Econômico 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ELEIÇÕES 2022 

 

Solidariedade oficializa apoio a Lula em convenção  

Poder Executivo | 26/07/2022 – 15h10min 

 

O Solidariedade oficializou na terça-feira (26) o apoio às candidaturas do ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República e de Geraldo Alckmin 

(PSB) a vice, durante a convenção nacional do partido, em São Paulo. Participaram do evento 

o presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força; o vice-presidente da legenda, 



 
 
 
Jefferson Coriteac; o presidente nacional da Força Sindical e presidente do Sindicato dos 

Metalúrgicos de São Paulo, Miguel Torres, e outros dirigentes e filiados da sigla. Fonte: Valor 

Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Fachin nega pedido para adiar convenção do MDB  

Poder Judiciário | 26/07/2022 – 12h39min 

 

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, negou o pedido de uma ala 

do MDB para suspender ou adiar a realização da convenção nacional do partido, marcada 

para quarta-feira, que deve formalizar a candidatura da senadora Simone Tebet (MS) à 

Presidência da República. A ala do MDB, que defende o apoio ao ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva (PT), procurou o ex-presidente Michel Temer na semana passada para auxiliar 

no adiamento da convenção. Sem sucesso, esse grupo tentou conseguir uma decisão judicial 

para tentar impedir o lançamento de Tebet como candidata. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PT aciona TSE contra Bolsonaro por impulsionamento irregular de anúncios no 

YouTube 

Poder Judiciário | 26/07/2022 – 12h30min 

 

O Partido dos Trabalhadores (PT) entrou, na segunda-feira (25), com uma 

representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o Partido Liberal (PL) por suposto 

impulsionamento irregular de conteúdo eleitoral nos dois dias que antecederam a convenção 

que oficializou a candidatura do presidente Jair Bolsonaro (PL), à reeleição para o Palácio do 

Planalto. O Estadão entrou em contato com o PL, mas o partido disse que não irá se pronunciar 

sobre o caso. Em dois dias, 22 e 23 de julho, o PL gastou R$ 741 mil em 15 anúncios, segundo 

plataforma de transparência do Google, que apresenta dados sobre mídia paga. Um dos 

pedidos do PT é a interrupção imediata dos impulsionamentos dos 15 vídeos. Segundo 

cálculos feitos a partir de dados aproximados fornecidos pela plataforma, os vídeos teriam 

alcançado, no mínimo, 74,35 milhões de visualizações, podendo chegar a quase 82 milhões. 

O Partido dos Trabalhadores calculou 81 milhões de visualizações. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Sem Lula e Bolsonaro, CNN cancela debate presidencial  

Poder Executivo | 26/07/2022 – 12h10min 

 

A CNN Brasil suspendeu na terça-feira (26) o debate com os candidatos à Presidência 

da República. Previsto para ser realizado em 6 de agosto, o evento foi cancelado porque as 

campanhas do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 

não confirmaram a presença de ambos. A emissora afirma que sem a presença dos 2 

candidatos à frente das pesquisas, o encontro “não refletiria o atual cenário da corrida 

presidencial”. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Simone Tebet diz que tripé da campanha será economia verde, agenda social e 

'governo afetivo' 

Poder Executivo | 25/07/2022 - 22h21min 

 

A pré-candidata do MDB à Presidência da República, senadora Simone Tebet (MS), 

afirmou na segunda-feira (25) que o plano de governo de sua campanha, se homologada pelo 

partido, será baseada em um "tripé" composto por "economia verde", agenda social e "governo 



 
 
 
afetivo". "Nós temos que fazer o desenvolvimento sustentável, e economia verde é um dos 

tripés do nosso plano de governo. Temos um tripé muito claro, portanto, três grandes pernas 

a sustentar o nosso programa de governo", declarou. "Um [lado] é social, que já falamos da 

fome, da miséria, da desigualdade – de um lado, transferência de renda; outro lado, educação 

de qualidade, com a União cuidando do ensino infantil e do ensino médio. Do outro lado, um 

governo afetivo, parceiro da iniciativa privada, que não vê o empresariado como adversário. E 

o terceiro é economia verde, desenvolvimento sustentável". Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

Audiência pública em MT debate inclusão digital para garantir acesso à Justiça 

Poder Judiciário | 26/07/2022 

 

A inclusão digital ainda não é uma realidade para 25% da população brasileira, o que 

representa um contingente de 47 milhões de pessoas que, por consequência, encontram 

dificuldades para utilizar as ferramentas do Judiciário. O papel do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (TJMT) para ampliar o acesso à Justiça a essa população excluída digitalmente foi 

tema da audiência pública “A transformação digital do Poder Judiciário e os excluídos digitais”, 

realizada na sexta-feira (22). A presidente, desembargadora Maria Helena Póvoas, a vice-

presidente, desembargadora Maria Aparecida Ribeiro e o corregedor-geral do TJMT, 

desembargador José Zuquim Nogueira, destacaram que, embora haja muitos avanços do 

Judiciário na área tecnológica e em ações de inclusão digital, o caminho ainda é longo para 

atingir a grande maioria da população mais pobre e que mora em regiões de difícil acesso. 
Fonte: ASCOM CNJ 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ORÇAMENTO 

 

Para entregar contas no azul, governo pede que estatais antecipem dividendos  

Poder Executivo | 25/07/2022 – 16h41min 

 

Para entregar as contas do governo no último ano do mandato do presidente Jair 

Bolsonaro no azul, o Ministério da Economia pediu a Petrobras, Caixa, BNDES e Banco do 

Brasil que antecipem o pagamento de dividendos à União. A informação, antecipada pelo 

Estadão no dia 28 de junho, poderá, na prática, retirar mais recursos do caixa do próximo 

presidente eleito a partir de 2023. Ainda na transição de governo, em 2018, o ministro da 

Economia, Paulo Guedes, falava em zerar o déficit das contas públicas no primeiro ano do 

mandato do presidente Jair Bolsonaro, o que não aconteceu. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Bloqueio no Orçamento fica mais duro e deve afetar saúde e educação 

Poder Executivo | 25/07/2022 – 16h34min 

 

O bloqueio de recursos no Orçamento deste ano será mais forte que o previsto 

inicialmente. Para conseguir liberar R$ 2,5 bilhões para o Ministério da Ciência e Tecnologia, 

o corte de despesas nos demais órgãos será maior. Na prática, o aperto que será sentido no 

orçamento dos demais ministérios será de R$ 9,2 bilhões. Na semana passada, o governo 

anunciou a necessidade de bloquear R$ 6,7 bilhões em despesas para cumprir o teto de 

gastos (a regra que trava as despesas federais). Essa conta leva em consideração a 

necessidade de liberar R$ 2,5 bilhões para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (FNDCT). Fonte: O Globo 
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China diz estar aberta à 'cooperação' com o Mercosul 

Poder Executivo | 26/07/2022 – 08h56min 

 

O diretor-geral para América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores da 

China, Cai Wei, afirmou na segunda-feira (25) que Pequim está aberta à "cooperação" com "o 

Mercosul em seu conjunto". Wei está em Montevidéu, onde negocia um tratado de livre-

comércio (TLC) com o Uruguai. "A parte chinesa está aberta à cooperação tanto com o 

Mercosul em conjunto como com o país-membro particular [o Uruguai]", assinalou o chefe de 

uma delegação oficial chinesa que se reuniu com integrantes do governo do presidente 

uruguaio, Luis Lacalle Pou, incluindo o chanceler, Francisco Bustillo, e a ministra da Economia, 

Azucena Arbeleche. "A China é uma firme defensora do livre-comércio" e está "disposta a 

negociar e a firmar TLCs com todos os países interessados", assinalou o funcionário chinês, 

segundo a tradução oficial de sua declaração à imprensa publicada em vídeo no site da 

Presidência uruguaia. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 
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Cúpula do Mercosul expõe de novo desavenças no bloco 

Mercado | 26/07/2022 – 05h01min 

 

Marcada para selar a conclusão do acordo de livre comércio com Cingapura, a 60ª 

Cúpula dos Chefes de Estado do Mercosul, realizada na semana passada na capital do 

Paraguai, acabou terminando em anticlímax. Ao final do evento, o Uruguai anunciou a intenção 

de negociar um acordo bilateral com a China, mesmo que os demais membros fiquem de fora. 

Esse é um plano de quase 20 anos do governo uruguaio e sua implementação é mais um dos 

sinais de enfraquecimento do bloco. A ausência do presidente Jair Bolsonaro no encontro, 

embora o anfitrião, o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, tenha insistido para que 

fosse, foi outro sinal de fragilidade do Mercosul. Pela primeira vez um presidente do Brasil não 

participou de uma reunião de cúpula. Dois presidentes do bloco faltaram em outras ocasiões, 

ambos argentinos. Um deles, Fernando de la Rúa, tinha bons motivos: renunciou no mesmo 

dia em que deveria chegar na cúpula, em Montevidéu, em 2001. O outro foi Cristina Kirchner, 

que evitou ir à reunião de 2011 em Assunção para evitar uma cobrança do paraguaio Fernando 

Lugo. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Fibra chega a 94% das prefeituras e serviços digitais crescem  

Mercado | 26/07/2022 

 

Cada vez mais conectadas, as prefeituras brasileiras adotam de forma crescente a 

oferta de serviços por meio da internet, como mostra a nova edição da pesquisa TIC Governo 

Eletrônico, realizada pelo braço de pesquisas do NIC.br, Cetic.br. As conexões de fibra, menos 

de um terço em 2015, eram a principal forma de conexão em 94% das administrações 

municipais em 2021 – 21 pontos acima de 2019, quando eram 73%. O resultado foi divulgado 

na terça-feira (26). Não por menos, o estudo também revelou um crescimento entre as 

prefeituras que permitiam a solicitação de serviços públicos, como limpeza ou iluminação pela 

internet. Essa oferta veio por aplicativos desenvolvidos para isso (que passaram de 11% para 



 
 
 
17% entre 2019 e 2021), ou por apps de mensagens (de 28% para 48%) ou redes sociais (de 

45%, em 2019, para 53% em 2021). Fonte: Abranet 
Leia mais 
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Venda de equipamentos para banda larga fixa 5G deve dobrar em 2022, aponta GSA 

Mercado | 25/07/2022 – 20h11min 

 

As remessas de equipamentos de casa do cliente (CPEs) para a banda larga sem fio 

(FWA) via 5G devem alcançar 7,6 milhões de unidades globalmente ao longo de 2022, estimou 

a Global mobile Suppliers Association (GSA) após uma pesquisa entre fornecedores. O 

volume representaria mais que o dobro das CPEs para 5G FWA remetidas mundialmente em 

2021 – ou cerca de 3,6 milhões, segundo a entidade. "Espera-se que a forte aceitação de 

dispositivos 5G FWA continue, com os fornecedores sinalizando sua intenção de trazer mais 

produtos 5G ao mercado", apontou a GSA. Com o avanço projetado, os equipamentos de 

banda larga fixa preparados para o 5G representariam mais de 25% do segmento. Em 2021, 

as CPEs do gênero eram 16%, com a grande maioria dos produtos (como roteadores) para 

acesso fixo sem fio atendendo apenas o padrão LTE. Fonte: Teletime 
Leia mais 
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Começa em Brasília o maior evento científico da América Latina 

Mercado | 25/07/2022 – 18h39min 

 

Brasília sedia, até o sábado (30), o maior evento científico da América Latina, a 

Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). O evento, que 

chega à 74ª edição, conta com um formato híbrido com mais de 100 atividades presenciais, 

na Universidade de Brasília (UnB), e 110 online, com transmissão pelos canais da SBPC e 

UnB no YouTube. O encontro de cientistas e pesquisadores traz como tema “Ciência, 

Independência e Soberania Nacional”, já que 2022 marca o bicentenário da Independência do 

Brasil, o centenário da Semana de Arte Moderna e as celebrações dos 60 anos da 

Universidade de Brasília. Esta é a quarta vez que a UnB sedia o evento, que tem expectativa 

de público de 6 mil pessoas, nos quatro polos presenciais da universidade. Para facilitar a 

escolha das atividades, a UnB separou a programação por temas. São 12 assuntos, que 

passam por arte, tecnologia e inovação. Entre eles: o papel das universidades federais no 

combate à pandemia, a importância da pesquisa científica na manutenção da democracia - 

principalmente neste ano eleitoral - e a contribuição para a Constituição de 1988, além de 

pautas com temática ambiental. Pesquisadores renomados e gestores do sistema estadual e 

nacional de ciência, tecnologia e inovação vão participar de painéis, mesas redondas, 

conferências, lançamento de livros, premiações e atividades físicas interativas nestes sete dias 

de SBPC. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 
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