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DESTAQUES 

 

'Silêncio positivo' deve acelerar 5G no Brasil 

Poder Legislativo | 28/07/2022 – 12h09min 

 

Foi sancionada na quinta-feira (28) a lei 14.424, que autoriza a instalação de 

infraestrutura de telecomunicações em áreas urbanas caso o órgão competente não se 

manifeste em 60 dias. Conhecida como "silêncio positivo", a autorização tácita deve acelerar a 

implantação das antenas 5G de internet no Brasil, como avaliou o então relator do PL 

1.885/2022 (que originou a lei), senador Izalci Lucas (PSDB-DF), quando o projeto passou no 

Senado no início do mês. — O 5G demanda a instalação de muito mais antenas que as 

tecnologias anteriores. As operadoras terão que multiplicar por 5 a 10 vezes o número de 

antenas hoje instaladas. Mas em muitos casos o tempo de obtenção dessas licenças supera, 

em muito, o prazo da Lei de Antenas (lei 13.116), que é de 60 dias. É comum esses processos 

levarem hoje até um ano e meio para serem concluídos. E quem perde com isso é a 

população, que fica sem a prestação de um serviço essencial nos dias de hoje. A Lei de 

Antenas tornou-se incompatível com a implantação do 5G, por isso precisa ser alterada — 

defendeu Izalci.  O senador acrescentou que a pandemia explicitou ainda mais a relevância 

que atingiu hoje as tecnologias da informação no dia-a-dia das pessoas, inclusive na geração 

de renda e no uso dos serviços mais essenciais. Fonte: Agência Senadol 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Anatel debate simplificação regulatória nesta quinta-feira 

Poder Executivo | 28/07/2022 – 09h28min 

 

A agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) realiza na quinta-feira (28/7), a partir 

das 14h30, audiência pública virtual para discutir a proposta de simplificação da 

regulamentação de serviços de telecomunicações. O evento pode ser acompanhado pelo canal 

da Anatel no YouTube ou pelo portal da Anatel, na área de transmissão ao vivo. A iniciativa, 

que consolida 37 resoluções da Agência, resultou na elaboração de três documentos abertos 

às sugestões e comentários dos interessados: Regulamento Geral dos Serviços de 

Telecomunicações (RGST), Regulamento sobre Uso Temporário de Radiofrequências e 

Glossário aplicável ao Setor de Telecomunicações. A audiência pública será realizada por meio 

de videoconferência, com a apresentação da proposta pelos técnicos da Anatel e respostas 

aos eventuais questionamentos encaminhados pelos participantes. As perguntas devem ser 

encaminhadas, durante o evento, para o endereço eletrônico regulamentacao@anatel.gov.br e 

serão respondidas ao final da apresentação ou após o término do evento, caso não seja 

possível responder todos os questionamentos durante a sessão. Fonte ASCOM ANATEL 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Gape aprova projeto piloto para levar internet a 181 escolas públicas 

Poder Executivo | 27/07/2022 – 19h58min 

 

O projeto piloto orientado a levar conectividade para escolas de educação básica da 

rede pública foi aprovado na 7ª reunião do Grupo de Acompanhamento do Custeio a Projetos 

de Conectividade de Escolas (Gape), realizada na quarta-feira (27). A partir de critérios de 

seleção discutidos pelo coletivo, 181 escolas – distribuídas em 10 cidades brasileiras – estão 

incluídas. A conexão nas escolas, com qualidade e velocidade necessárias ao uso pedagógico 

é uma obrigação prevista no Edital do 5G. São duas cidades por região: Pau D’Arco (PA) e 



 
 
 
Espigão do Oeste (RO) estão no Norte; Baía da Traição (PB) e Santa Luzia do Itanhy (SE) no 

Nordeste; Gaúcha do Norte (MT) e Cavalcante (GO) no Centro-Oeste; Berilo (MG) e Silva 

Jardim (RJ) no Sudeste; e Entre Rios (SC) e Coronel Domingos Soares (PR) no Sul. O 

município com menor número de escolas selecionadas é Entre Rios, com 10. Já Cavalcante e 

Berilo terão 24 escolas participando do piloto, cada um. Fonte: ASCOM MCom 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Anatel não segue área técnica e mantém intacta Norma 4 na proposta de simplificação 

regulatória  

Poder Executivo | 27/07/2022 – 22h02min 

 

Contrariando a orientação da área técnica da Anatel, o Conselho Diretor decidiu pela 

não substituição da Norma 4/1995, do Ministério das Comunicações, indo de encontro ao 

sugerido pela Análise de Impacto Regulatório (AIR) da simplificação regulatória, que 

atualmente está com uma minuta em consulta pública até o dia 8 de agosto. Na AIR, a área 

técnica da Anatel propôs a substituição da norma, combinada com uma equivalência tributária 

entre serviços de telecomunicações e serviços de valor adicionado (SVA). O tema será 

debatido em audiência pública virtual realizada pela Anatel na quinta-feira, 28, a partir das 

14h30, que trata da proposta de simplificação da regulamentação, colocada em consulta. O 

evento pode ser acompanhado pelo canal da Anatel no YouTube ou pelo portal da agência, na 

área de transmissão ao vivo. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Sinal do 5G deve ser liberado em todas as capitais ainda em agosto  

Poder Executivo | 27/07/2022  

 

Julho se encerrará com apenas 4 das 27 capitais brasileiras aptas a ter o 5G “puro”: 

Brasília, onde o serviço foi ativado no começo do mês, João Pessoa, Belo Horizonte e Porto 

Alegre, onde as operadoras poderão ligar o sinal a partir do dia 29, sexta-feira. Ainda assim, a 

expectativa na Siga Antenado – EAF, empresa que vem executando a limpeza da faixa de 3,5 

GHz, é de concluir a instalação de filtros em estações profissionais de satélite (FSS) em todas 

as capitais em agosto, liberando o sinal 5G para uso das operadoras dentro do prazo aprovado 

pela Anatel. Fonte: Telesíntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Levantamento aponta risco histórico de ransomware  

Mercado | 27/07/2022  

 

A Check Point Research (CPR) divulga dados atualizados sobre as tendências de 

ataques cibernéticos, a começar pelos ataques de ransomware que, agora, afetam uma em 

cada 40 organizações por semana, um aumento de 59% em relação ao período do ano anterior 

(uma em cada 64 organizações no segundo trimestre de 2021). Outro destaque do novo 

levantamento da CPR se refere aos três principais setores mais visados por ransomware no 

mundo que são Governo/Militar, Educação/Pesquisa e Saúde. Além disso, as tensões 

geopolíticas mais relevantes, um aumento no trabalho e aprendizado remotos e a disposição 

das organizações em pagar resgates são fatores que afetaram o aumento de ataques. Fonte: TI 

Inside 
Leia mais 

+Retorno ao índice 
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Inteligência Artificial no agronegócio e a sua influência na agenda ESG  

Mercado | 28/07/2022 – 13h20min 

 

O uso de Inteligência Artificial (IA) vem provocando uma revolução nas atividades 

relacionadas ao campo. Na prática, ela tem dois vieses: com a automação, apoiando a 

execução de tarefas de forma precisa e ágil, e de forma estratégica, fornecendo a análise de 

dados para apoiar na tomada de decisão do negócio. Sua adoção está presente desde a área 

administrativa, passando pelo plantio e colheita, até chegar ao empacotamento do produto. E, 

aliada a outras tecnologias, como a visão computacional, o aprendizado de máquina, os 

sensores, os drones e a Internet das Coisas (IoT), a IA tem ajudado as empresas a seguirem 

dentro das boas práticas da agenda ESG. Fonte: Portal do Agronegócio 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Portaria institui Programa AgroHub Brasil 

Poder Executivo | 27/07/2022 – 18h11min 

 

Com objetivo de apoiar os ecossistemas e ambientes de inovação do agro brasileiro, 

bem como a divulgar ações e iniciativas de inovação agropecuária, foi instituído o Programa 

AgroHub Brasil. A Portaria nº 461, publicada na quarta-feira (27), entra em vigor em setembro. 

Entre as finalidades do programa está o incentivo e a promoção de criação e amadurecimento 

de startups, desenvolvendo iniciativas de inovação para a agropecuária, apoiando eventos e 

desafios e aproximando as startups de potenciais oportunidades de captação de recursos 

públicos e privados, nacional e internacionalmente. O programa também busca inserir o 

produtor rural em ambientes de inovação para a agropecuária, buscando aproximá-lo dos 

desenvolvedores de tecnologias, propiciando oportunidades de acesso e adoção de novas 

soluções tecnológicas, melhoria da qualidade dos processos e produtos, a redução de custos e 

a ampliação de receitas no agronegócio. De acordo com a Secretaria de Inovação, 

Desenvolvimento Sustentável e Irrigação do Mapa, a medida serve para dar institucionalidade 

a processos fundamentais ao desenvolvimento de tecnologia de ponta para o agro brasileiro. 
Fonte: ASCOM MAPA 

Leia mais 

Retorno ao índice 
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Demanda reprimida e férias levam confiança de serviços a 1º patamar favorável em 8 

anos, diz FGV 

Mercado | 28/07/2022 – 13h14min 

 

A demanda reprimida do brasileiro por serviços, cujo acesso ficou restrito nas ações de 

isolamento social nos últimos dois anos da pandemia, bem como as férias escolares em julho 

impulsionaram a confiança do setor a registrar, na leitura da Fundação Getulio Vargas (FGV), 

primeiro patamar em quadrante favorável em oito anos, no mês. A informação é de Rodolpho 

Tobler, economista da FGV, ao falar sobre a alta de 2,2 pontos no Índice de Confiança de 

Serviços (ICS) em julho ante junho. Além de indicar boa perspectiva para o PIB do terceiro 

trimestre - visto que serviços representa mais de 70% da economia -, o aumento fez com o 

indicador subisse de 98,7 pontos, em junho para 100,9 pontos em julho. Foi a primeira vez que 

o ICS ultrapassou a barreira dos 100 pontos, quadrante favorável do índice, desde setembro de 

2013 (100,5 pontos), afirmou Tobler. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Nova edição do Pronampe realizou 43,3 mil financiamentos desde segunda 

Poder Executivo | 27/07/2022 – 20h34min 



 
 
 

 

Começou nesta semana a nova fase do Programa Nacional de Apoio às 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Pronampe. Ao contrário das edições 

anteriores, realizadas em 2020 e 2021, neste ano é possível solicitar o crédito por via digital 

através da plataforma e-CAC, da Receita Federal. Outra novidade é a isenção do Imposto 

sobre Operações Financeiras, o IOF, conforme explicou quarta-feira (27), em entrevista ao 

programa A Voz do Brasil, o vice-presidente de Negócios de Varejo do Banco do Brasil, Carlos 

Motta. Segundo Motta, o BB também viabiliza o financiamento de créditos do fundo do 

Pronampe para microempreendedores individuais (MEIs), que também foram contemplados 

com uma grande campanha itinerante de oferta de crédito e de orientação para negócios 

chamada Programa BB para Elas. São cinco carretas que percorreram 900 municípios 

brasileiros até o final do ano. Sobre a aplicação dos fundos disponibilizados, Carlos Motta 

explicou que é de livre critério dos empresários escolherem a destinação dos recursos, mas 

que acredita que o impulso terá grandes reflexos positivos na economia. “O dinheiro é uma 

linha de capital de giro. As empresas podem utilizar esse recurso, que vai até R$ 150 mil, para 

pagar funcionários, comprar mercadorias e para fazer livre utilização”, informou o vice-

presidente. Fonte: Agência Brasil  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Dívida Pública Federal atinge R$ 5,845 trilhões em junho 

Poder Executivo | 27/07/2022 – 18h50min 

 

O estoque da Dívida Pública Federal (DPF) atingiu R$ 5,845 trilhões em junho, uma 

alta, em termos nominais, de 2,51% (R$ 143,31 bilhões) em relação a maio (quando totalizou 

R$ 5,702 trilhões). A Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) teve seu estoque 

ampliado em 2,18%, passando de R$ 5,475 trilhões para R$ 5,595 trilhões, de maio para junho. 

A Dívida Pública Federal externa (DPFe) teve aumento de 10,56% sobre o estoque apurado 

em maio e encerrou junho em R$ 250,17 bilhões (US$ 47,76 bilhões). As informações constam 

do Relatório Mensal da Dívida referente a junho, material produzido pela Secretaria do Tesouro 

Nacional (STN) e divulgado na terça-feira (27/7) em entrevista coletiva com transmissão online. 

O detalhamento dos dados foi apresentado pelo coordenador-geral de Operações da Dívida 

Pública do Tesouro Nacional, Luis Felipe Vital. A ampliação do estoque da DPMFi resultou da 

emissão líquida de R$ 67,33 bilhões e à apropriação positiva de juros no valor de R$ 52,09 

bilhões. O estoque da DPFe, por sua vez, foi impulsionado por parcelas de R$ 212,9 bilhões 

(US$ 40,64 bilhões) referente à dívida mobiliária e de R$ 37,27 bilhões (US$ 7,12 bilhões) 

relativa à dívida contratual. Fonte: ASCOM ME 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Crescimento na AL deve desacelerar neste segundo semestre, diz o FMI 

Mercado | 27//07/2022 – 17h53min 

 

As economias da América Latina e do Caribe mantiveram forte ritmo de recuperação 

pós-covid no primeiro semestre, mas as condições financeiras devem trazer novos desafios e 

reverter essa tendência nos próximos meses, avaliam Anna Ivanova, Gustavo Adler e Ilan 

Goldfajn, do Fundo Monetário Internacional (FMI). Num artigo publicado ontem, no blog do 

Fundo, eles dizem que o FMI aumentou as projeções de crescimento da região para este ano, 

mas revisou para baixo a previsão para 2023 — à medida que as condições globais se 

restringem e os preços das commodities revertem a tendência de alta, enquanto pressões 

inflacionárias persistem. “Com base no sólido primeiro semestre de 2022, e apesar de uma 

desaceleração esperada no segundo semestre, prevemos que a região cresça 3% este ano, 

um aumento de nossa previsão de abril, de 2,5%”, diz o artigo. “No entanto, a região enfrenta 

desafios significativos, incluindo o aperto das condições financeiras e menor crescimento 



 
 
 
globais, inflação persistente e crescentes tensões sociais em meio à crescente insegurança 

alimentar e energética. E esses fatores contribuem para nosso rebaixamento do crescimento 

para 2% em 2023, 0,5 ponto percentual abaixo do previsto em abril”, ponderam os 

economistas. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ELEIÇÕES 2022 

 

Representantes do PL terão reunião com TSE sobre a fiscalização das urnas 

Poder Judiciário | 28/07/2022 – 12h14min 

 

Técnicos contratados pelo PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, para fiscalizar o 

funcionamento das urnas eletrônicas terão a primeira reunião com a Justiça Eleitoral, na 

segunda-feira (1º). O Tribunal Superior Eleitoral havia convocado agentes fiscalizadores do 

processo eleitoral para esta data. O PL pretende apresentar pessoalmente ao menos dois 

técnicos que vão representar o partido para dar início à tarefa de acompanhar as eleições. Em 

maio, Bolsonaro divulgou que o PL contrataria uma empresa para fiscalizar as urnas e voltou a 

levantar dúvidas sobre o processo de aferição dos votos. Para esclarecer a posição do partido, 

no entanto, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Netto, conversou com o presidente 

do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, na quarta-feira (27), e evitou críticas às urnas 

eletrônicas. Fonte: CNN Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Partidos preparam evento presencial em SP para lançar Tebet 

Poder Executivo| 28/07/2022 – 06h 

 

Os partidos que lançaram a candidatura de Simone Tebet na 4ª feira (27.jul.2022) 

preparam evento presencial em São Paulo para lançar a campanha. As cúpulas de MDB, 

PSDB e Cidadania articulam um evento presencial na capital paulista para reunir a militância e 

lançar a candidatura de Simone Tebet com uma “festa”, como classificou Baleia Rossi, 

presidente do MDB, ao Poder360. A data e o formato do ato ainda estão indefinidos. São 

avaliados os dias 13 e 20 de agosto. A proximidade com o Dia dos Pais (14 de agosto) indica 

preferência para a 2ª data. A votação que confirmou Tebet começou pouco depois das 10h e 

encerrada às 15h29. Ela recebeu 262 votos favoráveis e 9 contrários. Alagoas e Paraíba, 

Estados lulistas do MDB, não votaram. O evento foi virtual e, na sede do partido, estiveram 

apenas alguns dirigentes e a imprensa. Optou-se pela convenção remota, pois o modelo 

economizou recursos da campanha. Tebet segue sem vice definido. A ideia é que até agosto, o 

PSDB já terá indicado o nome do número 2 da chapa emedebista. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Governadores de 16 Estados e DF são favoritos à reeleição 

Poder Executivo| 28/07/2022 – 05h50min 

 

Governadores de 16 Estados e do Distrito Federal lideram as últimas pesquisas de 

intenção de voto e podem ser reeleitos em outubro para um 2º mandato. Levantamento do 

Poder360 compilou os estudos mais recentes com metodologias confiáveis e das quais foi 

possível verificar a origem das informações em 24 unidades da Federação, os disponíveis até o 

momento. Renato Casagrande (PSB-ES), Mauro Mendes (União Brasil-MT), Helder Barbalho 

(MDB-PA) e Fátima Bezerra (PT-RN) podem vencer já no 1º turno. Esses pré-candidatos têm 

mais intenções de voto que todos os outros adversários somados. O PT, com Fernando 

Haddad, está em 1º em São Paulo –unidade da Federação com mais eleitores aptos a votar 



 
 
 
(34,7 milhões). Em 2018, o Estado elegeu João Doria, do PSDB. Rodrigo Garcia, vice do 

tucano, assumiu o governo local em março de 2022, e vem crescendo nas pesquisas. No 2º 

maior colégio eleitoral do Brasil, Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) está em 1º lugar. O 

mineiro busca a reeleição. O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) aparece logo 

na sequência. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula deve se reunir com grupo de empresários e economistas de centro 

Poder Executivo | 27/07/2022 – 19h45min 

 

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato que lidera nas pesquisas de 

intenção de votos, deve se encontrar na primeira quinzena de agosto com o grupo Derrubando 

Muros, que reúne 102 empresários, economistas, ambientalistas, cientistas políticos e 

comunicadores. Entre os integrantes do grupo estão a economista Elena Landau, que está na 

equipe da candidata do MDB, Simone Tebet; o presidente do conselho da GP Investimentos, 

Fersen Lambranho; o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga; o empresário Horácio 

Lafer Piva, da Klabin; o ex-presidente do Credit Suisse no Brasil José Olympio Pereira; o ex-

ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Nelson Jobim; e o economista e colunista da Folha 

Samuel Pessôa. A ideia é apresentar uma proposta de agenda de políticas para 11 áreas 

temáticas. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TSE dá dois dias para Partido Liberal se manifestar sobre impulsionamento de 

conteúdos na internet 

Poder Judiciário | 27/07/2022 – 19h34min 

 

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, abriu prazo 

de dois dias para que o Partido Liberal (PL) se manifeste em representação ajuizada pela 

Federação Brasil da Esperança (Fe Brasil) e pelo Partido dos Trabalhadores (PT) por suposta 

prática de propaganda eleitoral irregular mediante a utilização de impulsionamento de conteúdo 

político-eleitoral na internet. As agremiações alegam, entre outros pontos, que, nos dias 22 e 

23 de julho, véspera da convenção que oficializou a candidatura de Jair Bolsonaro à reeleição, 

o Partido Liberal gastou R$ 742 mil em acintosa campanha de impulsionamento de conteúdo 

digital, especialmente do jingle “Capitão do Povo”, em favor do candidato. Fonte: ASCOM TSE  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Em ato com Bolsonaro e líderes do Centrão, PP aprova aliança com PL e apoio à 

reeleição do presidente 

Poder Executivo | 27/07/2022 – 18h06min 

 

O PP confirmou na quarta-feira (27), durante convenção nacional em Brasília, a 

coligação com o PL – partido presidido pelo ex-deputado Valdemar Costa Neto e pelo qual o 

presidente Jair Bolsonaro tentará a reeleição em outubro. A aliança foi aprovada em ato na 

Câmara dos Deputados com a presença de Bolsonaro e de integrantes do chamado Centrão, 

como o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, presidente licenciado do PP; e os deputados 

Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, e Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na 

Casa. Também compareceram à convenção o ministro das Comunicações, Fábio Faria (PP-

RN); e Tereza Cristina (PP-MS), deputada e ex-ministra da Agricultura. O governador do 

Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), que tentará a reeleição, também participou do ato. 

Atualmente, PL e PP são as duas maiores bancadas da Câmara dos Deputados. O PL, partido 

de Bolsonaro, conta com 77 parlamentares e o PP, com 57. Juntas, as siglas somam 134 



 
 
 
deputados (um quarto dos 513 da Câmara). Deputado federal por sete mandatos, Bolsonaro já 

foi filiado ao PP e a outros sete partidos (PDC, PPR, PPB, PTB, PFL, PSC e PSL) antes de 

entrar para o PL em 2021. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

A interlocutores, Bolsonaro diz que pode nomear novos ministros do STJ até sexta 

Poder Judiciário | 28/07/2022 – 12h04min 

 

O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem sinalizado a pessoas próximas que deve nomear 

os novos ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) até sexta-feira (29). Aliados de 

Bolsonaro disseram à CNN, em caráter reservado, que a nomeação “pode sair a qualquer 

hora”. Os mais cotados para ocupar as duas vagas são os desembargadores Messod Azulay 

Neto, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), e Ney Bello, do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região (TRF-1). Ministros ouvidos em caráter reservado pela CNN disseram, no 

entanto, que Bolsonaro ainda não bateu o martelo definitivamente sobre os nomes. Fonte: CNN 

Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Juíza Sibylle Kessal-Wulf, do Tribunal Constitucional alemão, e ministro Barroso falam 

sobre fake news e liberdade de expressão no STF 

Poder Judiciário | 28/07/2022 – 10h10min 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) promoverá, na próxima quarta-feira (3), a palestra 

“Fake News e liberdade de expressão”, a ser proferida pela juíza do Tribunal Constitucional 

Federal alemão Sibylle Kessal-Wulf e pelo ministro Luís Roberto Barroso, com abertura pelo 

presidente do STF, ministro Luiz Fux. O evento será transmitido ao vivo pela TV Justiça e pelos 

canais oficiais do STF e da Embaixada da Alemanha no Youtube, a partir das 10h. Também 

participarão do encontro o ministro Mauro Campbell, corregedor-geral eleitoral do Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE); o ministro Luis Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça (STJ); 

e o embaixador da Alemanha no Brasil, Heiko Thoms. Fonte: ASCOM STF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

POLÍTICA 

 

Congresso decide sobre 22 medidas provisórias a partir de agosto  

Poder Legislativo | 28/07/2022 – 14h23min 

 

Senadores e deputados retornam em agosto com a missão de decidir sobre o destino 

de uma série de medidas provisórias. Até quarta-feira (27), a lista de MPs que precisa ser 

analisada pelo Congresso Nacional contava com 22 itens. Todas passarão por votação na 

Câmara dos Deputados e, se aprovadas, seguirão para análise do Senado. A mais recente 

medida provisória editada pelo Executivo a entrar na fila é a MP 1.130/2022, que abriu crédito 

extraordinário de R$ 27,09 bilhões no Orçamento deste ano para o pagamento dos benefícios 

sociais previstos na Emenda Constitucional 123. O texto, que viabiliza o pagamento de um 

acréscimo de R$ 200 para o Programa Auxílio Brasil e de outros benefícios até o final do ano, 

pode receber emendas até 2 de agosto. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula diz que fará “revogaço” para quebrar sigilos decretados por Bolsonaro 

Poder Executivo | 28/07/2022 – 13h15min 



 
 
 

 

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na manhã de quinta-feira (28), 

durante evento promovido pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), na 

Universidade de Brasília (UnB), que vai fazer um “revogaço”, caso eleito, dos sigilos 

decretados pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). O Palácio do Planalto já recorreu ao sigilo para 

colocar em segredo um processo administrativo contra o ex-ministro da Saúde Eduardo 

Pazuello. Também fez pedido semelhante para evitar acesso à agenda de reuniões entre o 

presidente e pastores suspeitos de negociar propinas com prefeitos para liberação de recursos 

do Ministério da Educação. O mesmo mecanismo foi usado em relação ao cartão de vacinação 

de Bolsonaro, que diz não ter se imunizado contra covid-19. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula promete mais dinheiro para ciência e critica Bolsonaro 

Poder Executivo | 28/07/2022 – 13h22min 

 

O ex-presidente e pré-candidato ao Palácio do Planalto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 

disse na 5ª feira (28) que destinará mais recursos para a ciência e tecnologia caso seja eleito. 

Ele também criticou o teto de gastos e o presidente Jair Bolsonaro (PL) e declarou que 

revogará decretos de sigilo. “Infelizmente o golpe contra a democracia em 2016 deu início a um 

desmonte nas instituições públicas”, declarou o ex-presidente. Ele se refere ao impeachment 

de Dilma Rousseff. “Ultrapassando as piores previsões, o atual governo colocou o Brasil numa 

máquina do tempo rumo ao passado”, declarou. De acordo com ele, a atual gestão do 

Executivo “nega a ciência em todos os seus atos”. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

‘Democracia está em risco e carta representa mudança de rumo’, diz diretor da 

Faculdade de Direito 

Mercado | 28/07/2022 – 12h27min 

 

Em fevereiro, Celso Campilongo assumiu a Diretoria da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo com um discurso no qual disse que a centenária escola estaria 

“forte e preparada” para defender a democracia do País. Ele não pensava, no entanto, que 

viveria os últimos dias do mês de julho da forma como eles têm sido, com a mobilização de 

mais de 250 mil pessoas em torno de um movimento preparado dentro do Largo de São 

Francisco - o qual, inicialmente, Campilongo imaginou que angariaria 100 ou 200 apoiadores. 

“Eu preferia mil vezes não estar nessa situação. Acho que a democracia brasileira está em 

risco, sim”, diz o diretor, na entrevista ao Estadão. O risco, segundo ele, vem não só de 

ameaças do Executivo, mas também de “milícias digitais” que atacam as instituições 

brasileiras. Em 24 horas, a nova carta aos brasileiros em defesa do processo eleitoral, do 

Tribunal Superior Eleitoral e da democracia pulou de 3 mil para 100 mil assinaturas. Fonte: O 

Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Com mais de 250 mil assinaturas, site de carta pela democracia é alvo de hackers 

Mercado | 28/07/2022 – 10h43min 

 

O manifesto em defesa da democracia, que surgiu da iniciativa de alunos, professores 

e diretoria da Faculdade de Direito da USP (FDUSP), já reuniu mais de 250 mil assinaturas até 

a manhã de quinta-feira (28). A organização da carta afirmou à CNN que, desde que as 

assinaturas foram abertas ao público geral na terça-feira (26), já foram registradas mais de 

1.500 tentativas de ataques hackers contra o site que recolhe os nomes de signatários. Não 

foram passados detalhes dos ataques cibernéticos porque os organizadores não querem dar 



 
 
 
brechas para revelar como está preparada a defesa do site para esse tipo de situação. Outra 

preocupação dos organizadores do manifesto, conforme relatado à CNN, é a inclusão mal 

intencionada de assinaturas falsas entre os signatários do manifesto. Segundo a organização, 

há um sistema que está checando a autenticidade dos nomes: “Dá trabalho, mas está indo 

bem.” A “Carta aos Brasileiros” será lida em um ato na FDUSP, no largo São Francisco, em 

São Paulo, no dia 11 de agosto. Fonte: CNN Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

RELAÇÕES EXTERIORES 

 

Brasil assina carta pró-democracia, mas discorda sobre Rússia 

Poder Executivo | 28/07/2022 – 15h17min 

 

O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e outros 20 homólogos 

assinaram “Declaração de Brasília” na 5ª feira (28). Leia aqui a íntegra da declaração (GMB). A 

carta fala em valores e princípios democráticos e declara compromisso com a promoção da 

paz, preocupação com fluxos migratórios, com a preservação do meio ambiente, com a 

discussão da área de ciberdefesa e ciberespaço, com a contenção da pandemia, com o 

reconhecimento da função das mulheres na Defesa e na segurança, dentre outros assuntos. O 

chefe do ministério brasileiro é o anfitrião nesta semana (25 a 29 de julho) da 15ª Conferência 

de Ministros da Defesa das Américas, em Brasília. Ele e seus pares assinaram o texto 

reafirmando compromisso com a Carta da OEA (Organização dos Estados Americanos). Leia 

aqui a íntegra da minuta, que sofreu alterações durante o encontro. Em nota, o ministério 

afirmou que o encontro foi uma oportunidade para “firmar tratativas e negócios visando ao 

fomento e ao desenvolvimento da Base Industrial de Defesa nacional, além de palco para 

discussões atuais sobre Defesa e Segurança”. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Ligga Telecom vê consolidação no mercado de fibra e 5G com foco no mercado 

corporativo  

Mercado | 27/07/2022 – 19h52min  

 

A Ligga Telecom acredita que o cenário competitivo na banda larga fixa esteja 

mudando, com um processo de amadurecimento do mercado e uma espécie de seleção 

natural dos players, em função das crescentes necessidades de investimentos. "A situação 

econômica vai forçar uma consolidação do setor. Muitos ISPs trabalham na informalidade, sem 

pagar imposto nem postes. E com as taxas de juros atuais essas empresas têm dificuldade de 

crescer. Em telecom, se você não investe, o negócio desaparece, e por isso vemos uma 

oportunidade de consolidação e profissionalização, e vamos tirar proveito disso", diz Wendell 

Oliveira, presidente do grupo, que contempla a antiga Copel Telecom, a Sercomtel e que levou 

licenças de 5G no Sul, São Paulo e Norte do país. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

5G: Anatel vai verificar 'qualidade' do sinal somente após 29 de setembro 

Poder Executivo | 27/07/2022– 18h15min 

 

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) só passará a verificar a qualidade 

do sinal do 5G a partir do dia 29 de setembro. De acordo com o presidente da agência, Carlos 

Baigorri, esse é o prazo que as empresas têm para se adequar às regras estabelecidas. — 



 
 
 
Nesse momento, a Anatel ainda não está apurando a qualidade da prestação do 5G uma vez 

que não se chegou ainda no prazo limite do lançamento comercial e nós entendemos que está 

em uma fase de testes. A partir do dia 29 de setembro a prestação dos serviços precisa ser 

feita nos termos regulamentados. E nós vamos a campo justamente para medir a prestação de 

serviço, os indicadores de qualidade, e tomar as medidas que forem necessárias — afirmou 

Baigorri, em entrevista coletiva no Palácio do Planalto. Durante a coletiva, foi confirmado que 

Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre receberão o 5G a partir de sexta-feira. Fonte O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Derrubar cautelar da Claro, TIM e Vivo é 'prioridade máxima' na Anatel  

Poder Executivo | 27/07/2022 – 21h  

 

A prioridade máxima da Anatel no momento é reverter a decisão da Justiça Federal 

que há duas semanas concedeu liminar suspendendo a entrega das ofertas de referência de 

roaming pelas operadoras Claro, TIM e Vivo. O presidente da agência, Carlos Baigorri, voltou a 

utilizar o tom duro ao criticar as teles, que têm como obrigação o cumprimento dessas ORPAs 

como remédios para a aprovação da aquisição da Oi Móvel. Mas isso não significa que reverter 

a aprovação da operação esteja nos planos do regulador. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Manufatura lidera contratação de serviços de TI por meio de inteligência artificial 

Mercado | 27/07/2022 

 

Manufatura de bens de consumo (19%), varejo (16%) e indústrias B2B (13%) são os 

segmentos mais abertos a usar a mediação da Inteligência Artificial para encontrar novos 

fornecedores de serviços de TI. Dentre as empresas contratantes de serviços de TI via matchs 

automatizados, 48% são empresas de grande porte, com mais de 500 funcionários, 25% em 

empresas médias e 27% em empresas de pequeno porte. É o que revela o Panorama MatchIT, 

um levantamento lançado hoje e que consolidará semestralmente as informações dos perfis de 

compradores e vendedores de serviços de TI mediados pela startup MatchIT. Sua plataforma 

automatiza as melhores conexões possíveis – levando em conta exigências objetivas das 

empresas – entre quem contrata e quem vende serviços de TI via algoritmos e inteligência de 

dados. Fonte: TI Inside 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Pesquisa mapeia uso de tecnologias digitais por engenheiros no Brasil  

Mercado | 27/07/2022  

 

A Pesquisa Nacional Sobre a Digitalização das Engenharias no Brasil ouviu mais de 5 

mil profissionais de engenharia de todo o país e mapeou a maturidade digital no âmbito da 

indústria da construção civil. Os resultados revelaram que apenas 25,5% conhecem aplicações 

concretas de tecnologias 4.0 (impressão 3D, RA/RV, IoT, Gestão Eletrônica de Documentos, 

IA); a predominância ainda é de uso de tecnologias 2.0 (62,4%), consideradas de pouca 

digitalização; e 37,9% conhecem aplicações concretas de tecnologias 3.0. O levantamento é 

uma iniciativa do BIM Fórum Brasil em parceria com o sistema CONFEA/CREA (Conselho 

Federal de Engenharia e Agronomia) e com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial 

(ABDI). Fonte: ABDI 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

5G: substituição de parabólicas em Brasília fica abaixo do previsto  

Mercado | 27/07/2022  



 
 
 

 

Um mês após o início das trocas de parabólicas no Distrito Federal, por conta do início 

da operação do 5G em Brasília, os agendamentos para a substituição correspondem a cerca 

de 48% do previsto. De acordo com a Entidade Administradora da Faixa (EAF), Siga Antenado, 

dos 3.321 kits para sintonia de banda Ku inicialmente previstos, aproximadamente 1.600 

pediram e já foram agendados até a sexta-feira, 22. A Siga Antenado é responsável por 

distribuir e instalar os equipamentos de parabólica digital para usuários de TVRO inscritos no 

CadÚnico. A troca de equipamentos é necessária para que as pessoas não sejam afetadas 

com interferências nas suas TVs, como chuvisco, imagens travadas e até interrupção da 

transmissão. As solicitações podem ser feitas por telefone ou internet (veja os canais mais 

abaixo). Fonte: Telesíntese 
Leia mais 
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Qualcomm fornecerá tecnologia 6G para a Samsung  

Mercado | 27/07/2022  

 

A Qualcomm informou na quinta-feira, 27, que assinou um contrato de longo prazo com 

a Samsung pelo qual vai licenciar sua tecnologia para uso nos celulares 3G, 4G, 5G e até 6G 

da fabricante sul-coreana. O acordo tem duração até o final de 2030, ano em que está previsto 

o início do funcionamento das redes móveis de sexta geração no mundo. Além do 

licenciamento, a Qualcomm seguirá como fornecedora dos chipsets móveis Snapdragon para a 

Samsung. Cristiano Amon, presidente e CEO da Qualcomm Inc, diz que o acordo demonstra 

comprometimento mútuo entre as companhias. Em 2017, a Qualcomm processo a Samsung 

por usar sua tecnologia no processador Exynos. Mais recentemente, trocaram acusações de 

violações de patentes. No mesmo ano, a Samsung apoiou ação contra a Qualcomm por abuso 

de posição dominante de mercado. Fonte: Telesíntese 
Leia mais 
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TRABALHISTA 

 

TST debate desafios da prevenção de acidentes de trabalho 

Poder Judiciário | 27/07/2022 – 19h13min 

 

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) realizou quarta-feira (27) um evento virtual para 

marcar o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Foram discutidos nos painéis 

de debate temas como os desafios da prevenção, gerenciamento de risco e a vigilância em 

saúde dos trabalhadores.  Segundo a ministra Delaíde Miranda, coordenadora do programa, 

apesar da redução de acidentes em alguns setores da economia, o país registrou 22,9 mil 

mortes no mercado formal de trabalho no período entre 2012 e 2021. Outros números 

apresentados mostram que, em 2021, foram comunicados 571,8 mil acidentes de trabalho e 

2.487 óbitos, aumento de 30% em relação ao ano anterior. Os dados foram extraídos do 

observatório de segurança do Ministério Público do Trabalho (MPT). Na avaliação da ministra, 

a prevenção é o maior investimento das empresas para proteção dos empregados. "Números 

relevantes, que evidenciam a necessidade ainda urgente de uma atuação preventiva aos riscos 

inerentes ao trabalho", disse.  Para o presidente do TST, ministro Emmanoel Pereira, houve 

avanços na legislação ao longo de 50 anos após a publicação das primeiras portarias que 

instituíram o Plano Nacional de Valorização do Trabalhador e tornou obrigatórios os serviços 

de medicina e segurança do trabalho nas empresas. "Constatamos redução dos acidentes de 

trabalho em determinados setores em evolução, decorrente de treinamento adequado de seus 

empregados, mais tais progressos ainda são pontuais", avaliou. Fonte: Agência Brasil  
Leia mais 
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