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Anatel debate simplificação das regras de telecomunicações 

Poder Executivo | 28/07/2022 – 17h57min 

 

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) realizou, na quinta-feira (28), uma 

audiência pública virtual para debater a simplificação da regulamentação de serviços de 

telecomunicações. Durante o debate, a agência recebeu sugestões e comentários sobre o 

regulamento geral dos serviços de telecomunicações e o uso temporário de radiofrequências. 

As normas envolvem questões técnicas sobre conexão de internet fixa, restrições para 

outorgas de serviço coletivo somente por empresas constituídas pelas leis brasileiras, revisões 

de regras para desenvolvimento de novos equipamentos e atualização do regulamento para 

radioamadores. De acordo com o gerente de Regulamentação da Anatel, Felipe Roberto de 

Lima, a simplificação pretende revogar 40 resoluções, substituir seis atos normativos de outros 

órgãos, além da redução 57% das páginas de normas, que serão reunidas em um glossário do 

setor de telecomunicações. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Anatel prorroga consulta pública sobre simplificação regulatória 

Poder Executivo | 28/07/2022 –19h24min 

 

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) prorrogou até 8 de setembro o prazo 

para recebimento de contribuições ao texto da Consulta Pública nº 41, que apresenta proposta 

de simplificação da regulamentação do setor. O anúncio de ampliação do prazo foi feito ao final 

da Audiência Pública virtual realizada na quinta-feira (28/7) para apresentar o tema à 

sociedade. As sugestões devem ser encaminhadas pelo sistema Participa Anatel. A proposta, 

que compõe o item 25 da Agenda Regulatória 2021-2022 da Anatel e que receberia 

contribuições originalmente até 8 de agosto, deve reduzir custos ao setor oriundos do excesso 

de normas ou de regulamentações contraditórias e defasadas. Ao longo da audiência pública, 

foram feitas dez manifestações orais por representantes de consumidores, prestadoras e 

indústrias. Fonte: ASCOM ANATEL 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TelComp: sanção do silêncio positivo é fundamental para avanço da conectividade  

Mercado | 28/07/2022 – 17h10min 

 

A Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações 

Competitivas (TelComp) também comemorou a sanção da lei que prevê o silêncio positivo, 

publicada no Diário Oficial da União (DOU) na quinta-feira (28). Segundo a entidade, a regra é 

imprescindível ao avanço da conectividade no Brasil, já que regula o licenciamento tácito para 

a instalação de infraestruturas de telecomunicações, como o 5G, por exemplo. A lei do silêncio 

positivo estabelece o prazo de 60 dias, a partir da apresentação do requerimento ao órgão 

público municipal, para instalar a infraestrutura de telecomunicação. Caso o poder público não 

retorne dentro desse prazo, a lei autoriza a liberação para instalação de antenas. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

5G é liberado em Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre 

Poder Executivo | 29/07/2022 – 07h36min 

 

A faixa de frequência de tecnologia 5G foi liberada em Belo Horizonte (MG), João 

Pessoa (PB) e Porto Alegre (RS) na sexta-feira (29). Inicialmente, só alguns bairros das 

capitais terão o sinal. Segundo o superintendente da Anatel (Agência Nacional de 



 
 
 
Telecomunicações), Vinicius Caram, as empresas instalaram 50 antenas em João Pessoa, 103 

em Porto Alegre e 155 em Belo Horizonte. Os números estão acima do mínimo exigido pelo 

edital do leilão do 5G. No caso da capital mineira, o total é 80% superior ao exigido. Fonte: Poder 

360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

5G ganha espaço no setor corporativo e já ajuda indústrias a serem mais eficientes  

Mercado | 29/07/2022 – 05h 

 

A internet 5G está virando realidade no Brasil e poderá causar uma revolução no setor 

produtivo brasileiro, permitindo a adoção de novas soluções tanto na indústria quanto no setor 

de saúde. Mais do que garantir maior velocidade de internet, a tecnologia permite acelerar 

projetos de automação de processos, assim como reduzir distâncias por meio da comunicação 

sem os atrasos associados a conexões 4G e Wi-Fi. Os principais benefícios do 5G são a menor 

latência (diferença de tempo entre um envio e uma resposta de comando dado online), a maior 

velocidade máxima de transmissão de dados e a quantidade de dados enviados por segundo. 

Além disso, o 5G também torna possível a conexão de centenas de eletrônicos em uma 

mesma rede e viabiliza o uso de algoritmos de inteligência artificial para automatizar atividades, 

exigindo menos da capacidade computacional do dispositivo que fica nas mãos do usuário. 
Fonte: O Estado de S. Paulo 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Na volta dos trabalhos, Congresso tem 13 vetos a serem analisados 

Poder Legislativo | 29/07/2022 – 15h02min 

 

No início dos trabalhos legislativos do segundo semestre, a pauta do Congresso tem 13 

vetos que ainda precisam ser analisados pelos parlamentares. As votações do primeiro 

semestre limparam boa parte das pendências, mas quatro vetos já trancam a pauta de 

votações do Congresso e precisarão ser votados antes de outros itens, como projetos de lei. 

Entre eles, estão os vetos que tratam do Marco Legal das Ferrovias, da punição para fake 

news e da gratuidade do despacho de bagagem. Os dois vetos mais antigos na pauta, de 

2021, não foram votados no primeiro semestre por falta de acordo entre os senadores. Os 

líderes concordaram em adiar a votação, que ficou para o segundo semestre. Um deles é o 

Veto 67/2021, aplicado à Lei 14.273, de 2021, que trata do Marco Legal das Ferrovias — 

oriunda do PLS 261/2018. Dos 38 dispositivos vetados no projeto, um já teve o veto mantido, 

em sessão do Congresso em abril. O trecho determinava que a lei decorrente do projeto teria 

90 dias para entrar em vigor. Com o veto mantido, a lei é considerada válida desde dezembro 

de 2021, quando foi sancionada. Entre os dispositivos vetados que ainda precisam ser 

analisados, está o que atribuía ao regulador ferroviário a destinação final de bens relacionados 

a trechos devolvidos ou desativados por concessionárias. O argumento do governo é que a 

legislação já prevê a destinação desses bens por parte da União. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Grandes operadoras querem eliminar Norma 4, mas PPPs a defendem  

Mercado | 28/07/2022 – 20h54min 

 

Apesar de a Anatel não ter optado por suspender ou alterar a antiga Norma 4/1995 na 

proposta de simplificação regulatória colocada em consulta pública (ao contrário da 

recomendação da área técnica), o assunto foi o que mais provocou reações na audiência 

promovida pela agência na quinta-feira, 28. De um lado, operadoras justificando que se trata de 

normativo ultrapassado. Do outro, provedores de serviço de Internet, que se valem da 

diferenciação de regime tributário para sustentar o modelo de negócios. Permeando tudo está 



 
 
 
a discussão do alcance do órgão regulador de telecomunicações. Fonte: Teletime 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

Lula sugere discutir só 'pontos cruciais' em vez de fazer reforma tributária  

Poder Executivo | 28/07/2022 – 20h02min 

 

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

empresários do setor de transportes que a reforma tributária é "uma coisa muito complexa", e 

sugeriu que o país discuta "pontos cruciais" para satisfazer quem produz e quem consome. "Eu 

não sei se a gente tem que continuar fazendo reforma tributária, que é uma coisa muito 

complexa. Quem sabe a gente pega os pontos cruciais e, ponto por ponto, a gente consiga 

fazer no Brasil um modelo de tributação que possa satisfazer a todas as pessoas, tanto a quem 

produz, como a quem consome", afirmou. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

CONSUMIDOR 

 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor adere ao programa do TSE de combate à 

desinformação 

Poder Judiciário | 28/07/2022 – 20h32min 

 

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) conta com mais um parceiro no Programa 

Permanente de Enfrentamento à Desinformação. O Instituto Brasileiro de Defesa do 

Consumidor (Idec) aderiu à iniciativa, em cerimônia realizada na quinta-feira (28). A instituição 

se comprometeu a unir esforços com a Corte Eleitoral para combater a disseminação de 

conteúdos falsos ou descontextualizados durante o processo eleitoral de 2022. Logo após a 

assinatura de termo de cooperação com o Idec, o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, 

afirmou que o enfrentamento da desinformação promove a paz, o respeito e a harmonia, na 

luta por um país mais justo e plural, onde as divergências se acomodam num espaço de 

diálogo contínuo entre concidadãs e concidadãos. Fonte: ASCOM TSE 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

IBGE aponta aumento da ocupação na atividade econômica no 2º trimestre 

Poder Executivo | 29/07/2022 –14h32min 

 

A expansão da ocupação no segundo trimestre deste ano foi disseminada entre 

diversas atividades econômicas como indicam os dados da Pnad Contínua, divulgada sexta-

feira (29) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os destaques foram 

comércio (3,4%), indústria (2,7%), administração pública, defesa, seguridade social, educação, 

saúde humana e serviços sociais (4,5%). Segundo a coordenadora de Pesquisas por Amostra 

de Domicílios do IBGE, Adriana Beringuy, no último grupo de atividades, a expansão de 739 

mil pessoas foi influenciada pela educação básica, especialmente o ensino fundamental. Além 

do comportamento sazonal de expansão desse grupamento, a intensificação das atividades 

presenciais levou à absorção de profissionais no segmento da educação com contribuição 

ainda das contratações na área de saúde. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 



 
 
 

 

Governo reduzirá IOF sobre transferência e saque no exterior 

Poder Executivo | 29/07/2022 –13h31min 

 

O governo reduzirá a partir de 2023 as alíquotas de IOF (Imposto sobre Operações 

Financeiras) que incidem nas operações de câmbio relativas à transferência para o exterior e 

saques internacionais. A diminuição será gradativa ao longo dos próximos anos. Sairá dos 

6,38% atuais para 0% em 2028. O decreto com a medida foi assinado pelo presidente Jair 

Bolsonaro e pelo ministro Paulo Guedes (Economia) e publicado no Diário Oficial da União de 

6ª feira (29.jul.2022). A medida faz parte do processo de adesão do Brasil ao Código de 

Liberalização de Capitais da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico). Fundada em 1961, o grupo tem 38 países integrantes, os mais ricos do mundo. 
Fonte: Poder 360 

Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Guedes diz que Brasil iniciou ciclo de crescimento, enquanto mundo desacelera  

Poder Executivo | 28/07/2022 – 20h07min 

 

O ministro Paulo Guedes (Economia) afirmou na quinta-feira (28) que o Brasil está no 

início de um ciclo de crescimento econômico, enquanto a economia mundial entrou em uma 

desaceleração sincronizada. A avaliação do ministro destoa das projeções do mercado e de 

instituições multilaterais. O FMI (Fundo Monetário Internacional) projeta desaceleração da 

economia mundial de 3,2% de crescimento neste ano para 2,9% no próximo. Para o Brasil, o 

crescimento passaria de 1,7% para 1,1% —pior que o desempenho global. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ELEIÇÕES 2022 

 

Convenção do PSB confirma chapa Lula-Alckmin 

Poder Executivo | 29/07/2022 –14h55min 

 

O PSB realiza na sexta-feira, 29, a convenção nacional que oficializa o apoio do partido 

à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Palácio do Planalto e formaliza 

a indicação do ex-governador Geraldo Alckmin como candidato a vice. O evento ocorre em 

Brasília, no Hotel Meliá Brasil 21. Lula, que não participou da convenção do PT na semana 

passada, em São Paulo, estará presente, prestigiando a parceria com o ex-tucano, que se filiou 

ao PSB no fim do ano passado. A escolha de Alckmin como vice representa uma tentativa de 

Lula de fazer aceno ao centro. Além de PT e PSB, a coligação reúne PCdoB e PV, que 

fecharam uma federação com os petistas, Solidariedade, Rede e PSOL. Fonte: O Estado de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula amplia investida sobre Janones, e avante avalia possível apoio ao PT 

Poder Executivo | 29/07/2022 –13h55min 

 

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou a ofensiva para atrair o 

deputado André Janones (Avante), pré-candidato à Presidência da República, para a sua 

aliança logo no primeiro turno. De olho no potencial de mobilização nas redes sociais do 

deputado, Lula deverá conversar com o parlamentar pela segunda vez na semana que vem, 

quando poderão sacramentar uma aliança. A cúpula do Avante se reúne neste fim de semana 

em São Paulo para discutir o futuro da candidatura de Janones. Integrantes do partido 

consideram provável um acordo com Lula já no primeiro turno. Com o gesto, petistas e aliados 

do parlamentar acreditam que ele dá sinais de que pode ceder na disputa. A primeira vez que 



 
 
 
Lula e Janones estiveram juntos foi na última viagem do ex-presidente a Brasília, há três 

semanas. Os dois conversaram na presença da presidente do PT, Gleisi Hoffmann. A conversa 

correu em clima ameno, para eles se conhecerem, disseram interlocutores. Fonte: Folha de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Jantar do PSB aproxima Alckmin de novos aliados 

Poder Executivo | 29/07/2022 –13h22min 

 

O ex-governador de São Paulo e futuro candidato a vice de Lula (PT), Geraldo Alckmin 

(PSB) participou de jantar com a cúpula do seu novo partido na noite de 5ª feira (28.jul.2022). 

Ao menos 3 participantes disseram que foi um momento de descontração e aproximação do 

novo “socialista” com seus correligionários. Não houve discursos nem grandes manifestações. 

Alckmin foi acompanhado da sua mulher, Dona Lu, e ficou das 20h às 23h30. Em homenagem 

ao ex-governador, o prato da noite foi pizza. Paulista, Alckmin é apreciador do prato italiano 

mais famoso na capital de São Paulo. Foi servido vinho tinto, mas sem nenhuma ostentação. 

Outra fama do ex-tucano: é austero em seus gostos e hábitos. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Bivar procura prefeito do Recife para discutir reeleição para Câmara 

Poder Executivo | 29/07/2022 –12h48min 

 

O pré-candidato do União Brasil à Presidência da República, o deputado Luciano Bivar, 

que avalia desistir da disputa ao Planalto, procurou o prefeito do Recife, João Campos (PSB), 

para traçar estratégias de viabilização de sua reeleição para a Câmara dos Deputados. Após 

conversa com Bivar, Campos levou o tema ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O 

petista demonstrou total interesse em ter o apoio do União Brasil já no primeiro turno das 

eleições e quis saber qual engenharia eleitoral seria feita para garantir a reeleição de Bivar. 

João Campos tem algumas bases no interior de Pernambuco, que poderiam entrar na conta de 

votos para o deputado. Também há disposição de vereadores do Recife que articulariam com 

prefeitos na tentativa de reforçar a campanha do parlamentar. A reeleição de Bivar é 

considerada difícil. No União Brasil, há dois candidatos possivelmente com mais votos do que 

ele: Fernando Filho, filho do senador Fernando Bezerra Coelho, e o ex-governador de 

Pernambuco Mendonça Filho. Fonte: Valor Econômico  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

'Dinheiro em caixa é bom se transformado em obras', diz Lula a empresários de 

transportes 

Poder Executivo | 28/07/2022 – 19h 

 

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sinalizou na 

quinta-feira (28) que, se for eleito, vai aumentar o investimento em obras de infraestrutura. Em 

evento com empresários do setor de transportes, Lula declarou que dinheiro em caixa "é bom" 

quando transformado em obras. O ex-presidente afirmou que o Brasil tem dinheiro suficiente 

para tais investimentos, mas "burocratas e tesoureiros" têm o "hábito de sentar em cima do 

dinheiro e dizer que não tem dinheiro para nada". Segundo Lula, se for investido, esse dinheiro 

tem potencial para impulsionar a geração de empregos. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Bivar sinaliza desistência de pré-candidatura a presidente e apoio a Lula já no 1º turno 

Poder Executivo | 28/07/2022 – 16h40min 

 



 
 
 

O pré-candidato do União Brasil à Presidência da República, Luciano Bivar, tem 

reunião decisiva em Pernambuco com o clã da família Coelho, liderada pelo senador Fernando 

Bezerra Coelho (MDB), para decidir seu futuro político. Bivar sinalizou aos Coelho nos últimos 

dias que pode desistir da disputa presidencial para apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva (PT) já no primeiro turno das eleições. O ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União 

Brasil), filho do senador, é pré-candidato ao governo do Estado. Ele vai participar do encontro. 

A intenção de Bivar, caso a desistência seja concretizada, é tentar uma vaga na Câmara 

Federal. Existem negociações com o PT para que, em caso de vitória de Lula, o partido o 

apoiasse para a presidência da Câmara. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Molon usa redes sociais para reafirmar candidatura ao Senado no Rio, apesar de 

pressões do PT e do PSB 

Poder Legislativo | 28/07/2022 – 16h09min 

 

O deputado federal Alessandro Molon (PSB) usou novamente as redes sociais para 

sinalizar que não vai abaixar o tom sobre a candidatura ao Senado, a despeito de pressões da 

cúpula do PT e do PSB pela desistência. Na quinta-feira (28), o candidato agradeceu pela 

confiança e citou o resultado de uma pesquisa em que aparece como 1º colocado na disputa 

ao Senado pelo Rio de Janeiro em uma postagem compartilhada no Twitter e no Instagram. 

“Muito obrigado pela confiança, Rio de Janeiro! Bora espalhar pra todo mundo que nós já 

passamos Romário e estamos em 1º lugar na pesquisa para o Senado?”, publicou Molon. O 

deputado federal publicou um vídeo nas redes sociais comemorando o resultado da mesma 

pesquisa quarta-feira (27) à tarde. As publicações que indicam a manutenção da candidatura 

foram feitas após a passagem do presidente do PSB, Carlos Siqueira, pelo Rio de Janeiro. Fonte: 

Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

A cientistas, Lula critica 'apagão científico' do governo e defende recursos do pré-sal 

para pesquisa 

Poder Executivo | 28/07/2022 – 13h13min 

 

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, criticou na 

quinta-feira (28), em encontro com cientistas e pesquisadores na Universidade de Brasília 

(UnB), o que chamou de "apagão científico" do governo Jair Bolsonaro. Ele afirmou que, se 

eleito, vai direcionar recursos do Fundo Social do Pré-Sal para a área de pesquisa. Lula 

discursou na 74ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). 

O ex-presidente disse que Bolsonaro, adversário na disputa eleitoral, “nega a ciência em todos 

os seus atos”. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

Lewandowski mantém proibição de repasse de verba do fundão entre partidos aliados 

Poder Judiciário | 28/07/2022 – 22h16min 

 

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou um 

pedido dos partidos União Brasil, PL, PP e Republicanos — principais integrantes do Centrão 

— para que fosse permitido o repasse de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de 

Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos a deputado federal, estadual e 

senadores de siglas diferentes. A decisão do ministro é liminar, e foi dada na quinta-feira (28). 

O ministro entendeu que, caso autorizasse os repasses, estaria permitindo a volta das 



 
 
 
coligações, hoje proibidas para as candidaturas proporcionais. A decisão do ministro tem 

caráter liminar, ou seja, é provisória. Na prática, o que os partidos queriam é que as legendas 

que façam parte de uma mesma coligação majoritária (ou seja, para governador ou para 

presidente, por exemplo) pudessem repassar recursos do fundo para candidatos proporcionais 

(deputados federais e estaduais). Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ORÇAMENTO 

 

Economia amplia para R$ 5,8 bi o bloqueio de emendas parlamentares do orçamento 

secreto 

Poder Executivo | 29/07/2022 – 05h 

 

O Ministério da Economia elevou para R$ 5,8 bi o bloqueio em emendas parlamentares 

de relator, o chamado orçamento secreto, a ser anunciado sexta-feira. Somado ao bloqueio 

anterior, de R$ 1,7 bilhão, o governo está congelando R$ 7,5 bi em emendas RP9, 

praticamente tudo o que estava reservado para ser gasto após a eleição. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 
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Secretário do Tesouro diz que antecipar dividendos "não é pedalada" 

Poder Executivo | 28/07/2022 – 16h59min 

 

O secretário do Tesouro Nacional, Paulo Valle, negou que o pedido do governo às 

maiores empresas estatal (Petrobrás, Banco do Brasil, Caixa e BNDES), para que antecipem o 

pagamento de dividendos, seja uma “pedalada”. Para ele, a iniciativa tem sido mal interpretada. 

Ele acrescentou que, com os dividendos a serem recolhidos pela Petrobrás no segundo 

trimestre, será possível cobrir toda a conta de gastos da Emenda Constitucional 123, 

conhecida como PEC das bondades. Afirmou ainda que o objetivo desse pedido às empresas 

não é apenas melhorar o superávit, mas também reduzir a dívida pública. Segundo o 

secretário, o pedido para as estatais é pela antecipação do resultado do terceiro trimestre. O 

Tesouro não receberá este ano valores que seriam recolhidos em 2023, afirmou. Trata-se de 

uma prática de mercado, disse. As empresas estatais podem antecipar dividendos ou transferir 

recursos que estão na sua reserva. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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POLÍTICA 

 

Após meses de silêncio, Bolsonaro recusa convite para encontro com SBPC 

Poder Executivo | 29/07/2022 –14h 

 

O presidente Jair Bolsonaro (PL) mandou ofício para a direção da SBPC (Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência) recusando convite para participar da reunião anual da 

entidade. A resposta foi enviada pelo Palácio do Planalto na quinta-feira (28), após meses de 

silêncio sobre o convite. O ofício chegou para a SBPC poucas horas após encontro de Luiz 

Inácio Lula da Silva (PT) com a entidade, que vem conversando com os principais candidatos à 

Presidência. A justificativa apresentada por Bolsonaro foram "compromissos pré-estabelecidos 

em sua extensa agenda". Bolsonaro e comunidade científica tiveram um histórico de 

desavenças durante seu mandato, especialmente em razão do negacionismo do presidente 

com relação a temas como aquecimento global, desmatamento e, sobretudo, o combate à 

Covid-19. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 
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Datafolha: 52% dizem nunca confiar nas declarações de Bolsonaro 

Poder Executivo | 29/07/2022 –13h07min 

 

Pesquisa do instituto Datafolha divulgada na sexta-feira (29) pelo site do jornal "Folha 

de S. Paulo" aponta que a maioria dos entrevistados não confia no que é dito pelo presidente 

Jair Bolsonaro (PL). Segundo a pesquisa, 52% dizem nunca confiar nas declarações de 

Bolsonaro, enquanto 29% afirmam confiar às vezes. Já 18% declaram que sempre confiam no 

que o presidente diz. A pesquisa ouviu 2.566 eleitores nos dias 27 e 28 de julho em 183 

cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. O 

levantamento também apontou que o ex-presidente Lula (PT) tem 47% da intenção de votos no 

primeiro turno, seguido por Bolsonaro com 29%. Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro com 

8%. O percentual de quem não confia nunca nas declarações é menor do que o registrado na 

última pesquisa, em junho, quando 53% dos entrevistados disseram não confiar nunca em 

Bolsonaro; 29% disseram confiar às vezes e 17% responderam não confiar nunca. Fonte: G1 

Notícias 
Leia mais 
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Datafolha: 45% reprovam governo Bolsonaro; aprovação é de 28% 

Poder Executivo | 28/07/2022 – 23h33min 

 

Levantamento do Instituto Datafolha divulgado na noite de quinta-feira (28) pelo site do 

jornal "Folha de S. Paulo" mostrou que 45% dos entrevistados consideram o governo de Jair 

Bolsonaro (PL) ruim ou péssimo. Na pesquisa anterior, em junho, o índice de reprovação era 

de 47%. A oscilação está dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 2% para mais ou 

para menos. Outros 28% aprovam a gestão. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 
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TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

5G em Porto Alegre: clientes relatam que seus telefones ainda não operam com a nova 

tecnologia 

Poder Executivo | 29/07/2022 – 11h47min 

 

O sinal do 5G foi liberado para uso em Porto Alegre na sexta-feira (29). A Agência 

Nacional de Telecomunicações (Anatel) autorizou o uso da frequência e, conforme as 

operadoras forem realizando o pagamento das licenças, elas já podem fornecer o sinal aos 

usuários. No entanto, clientes relataram à reportagem da RBS TV durante a manhã de sexta 

que seus telefones, apesar de compatíveis com a nova tecnologia, ainda não operavam com a 

nova frequência. A Conexis Brasil Digital, entidade que reúne as operadores, afirma que "a 

rede 5G, na frequência de 3,5GHz, foi ativada na sexta-feira (29) em Porto Alegre e terá 

crescimento gradativo na cobertura móvel na cidade. Não há registro de qualquer problema no 

que diz respeito às redes das prestadoras. Para ter mais informações e tirar dúvidas sobre as 

condições de uso e aparelhos compatíveis com a tecnologia 5G, o usuário pode consultar o 

site da sua operadora". A RBS TV ouviu ainda outras três pessoas no Centro Histórico de Porto 

Alegre que disseram que seus telefones eram compatíveis com 5G e que ainda não 

reconheciam a nova frequência. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 
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MPF recomenda que WhatsApp adie implementação da ferramenta 'Comunidades' no 

Brasil para janeiro de 2023 



 
 
 

Poder Executivo | 29/07/2022 – 08h53min 

 

A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal (MPF) 

em São Paulo expediu na sexta-feira (29) uma recomendação ao aplicativo de mensagens 

WhatsApp para que implemente a funcionalidade 'Comunidades' no Brasil apenas a partir de 

janeiro de 2023. Em abril, a empresa Meta - controladora do aplicativo - já havia anunciado que 

adiaria a nova funcionalidade para depois das eleições de 2022. A medida tem como objetivo, 

segundo os procuradores, evitar que a atual política de enfrentamento à desinformação da 

empresa seja alterada ainda neste ano eleitoral, “em um momento no qual fake news sobre o 

funcionamento das instituições e a integridade do sistema de votação brasileiro podem colocar 

em risco a estabilidade democrática do país”. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 
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Claro, TIM e Vivo confirmam 5G em João Pessoa, Porto Alegre e BH na sexta-feira  

Mercado | 28/07/2022 – 19h24min 

 

Após a liberação do 3,5 GHz em Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre, Claro, 

TIM e Vivo confirmaram que vão ativar o 5G standalone (SA) nas três cidades já na sexta-feira, 

29. A obrigação de lançamento comercial poderia ser cumprida até o final de setembro – mas, 

assim como em Brasília, a disponibilização do serviço foi adiantada. No caso da TIM, a 

operadora afirma ter ativado "pelo menos o dobro" das antenas definidas como mínimo 

regulatório pelo edital do leilão 5G. Na capital da Paraíba, a rede chega inicialmente a 13 

bairros. Em breve, haverá expansão para outras áreas da primeira cidade nordestina atendida 

com o serviço, "conforme evolução da demanda do mercado", segundo a TIM. Fonte: Teletime 
Leia mais 
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Em Foz do Iguaçu, MDR participa de debate sobre cidades inteligentes 

Poder Executivo | 28/07/2022 – 18h05min 

 

Com objetivo de apresentar ações e programas federais na área de cidades 

inteligentes, o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) participou, na quinta-feira (28), 

da 1ª Imersão de Smart Cities do Brasil. O evento foi realizado no Parque Tecnológico de Itaipu 

(PTI), em Foz do Iguaçu, no Paraná. Durante o evento, que contou com a participação de 

representantes de 20 prefeituras do País, a secretária nacional de Mobilidade e 

Desenvolvimento Regional e Urbano do MDR, Sandra Holanda, explicou como os municípios 

devem fazer para ter acesso a recursos federais para ações de modernização tecnológica. Um 

dos programas apresentados pela secretaria foi o Pró-Cidades, que destina recursos do Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para financiamento de ações de modernização 

tecnológica urbana e de reabilitação de áreas urbanas. Podem apresentar propostas estados, 

municípios, o Distrito Federal ou órgãos das respectivas administrações direta e indireta; 

consórcios públicos; órgãos públicos gestores e respectivas concessionárias ou 

permissionárias; empresas participantes de consórcios que desempenhem funções de 

desenvolvimento urbano local ou regional, como sociedades de propósito específico (SPEs); e 

entes privados que tenham projetos ou investimentos na área de desenvolvimento urbano, 

desde que autorizadas pelo poder público respectivo. Fonte: ASCOM MDR 
Leia mais 
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Artigo destaca avanços do Judiciário rumo à Justiça 5.0 

Poder Judiciário | 28/07/2022  

 

O incentivo a um ambiente de colaboração e de harmonização de esforços entre os 



 
 
 
tribunais tem potencial para tornar concretas as metas do Programa Justiça 4.0 e preparar os 

órgãos do Judiciário para a fase seguinte, de Acesso à Justiça 5.0. Essa é a principal 

conclusão do artigo “Plataforma digital do Poder Judiciário e acesso à Justiça 5.0″, de autoria 

de Leda de Oliveira Pinho e Leandro de Pinho Monteiro e disponível na primeira edição de 

2022 da Revista Eletrônica do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O artigo traça um 

panorama das inovações tecnológicas na Justiça e dos atos normativos que ao longo dos anos 

abriram espaço para o uso da tecnologia nos órgãos judiciais até a adoção, em 2020, da 

Plataforma Digital do Poder Judiciário. A ferramenta tem por meta a integração dos tribunais 

em uma mesma plataforma tecnológica desenvolvida de forma colaborativa. Para expor essa 

trajetória, os autores retomam as origens históricas da mais recente revolução tecnológica. 

Nesse passeio ao passado, retomam linguagens e sistemas como os sistemas operacionais 

Unix e o MS-DOS da Microsoft nos anos 1980, o iOS Apple, em 2007, e o Android, em 2008, 

com os progressos na programação passando por Cobol, Pascal, JavaScript, Python. Fonte: 

ASCOM CNJ 
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63% das empresas ainda estão fazendo experimentos com a IA  

Mercado | 28/07/2022  

 

A maioria das organizações que usam inteligência artificial (IA) ainda está em fase de 

experimentação com a tecnologia. Apenas 12% a utilizam com um grau de maturidade capaz 

de gerar uma forte vantagem competitiva. É o que mostra novo estudo global da Accenture, o 

"The Art of AI Maturity: Advancing from Practice to Performance", que estabelece uma escala 

de 0 a 100 de maturidade. De acordo com o levantamento, a maturidade da IA equivale ao 

momento em que as organizações superam seus pares, usando uma combinação de 

capacidades básicas e diferenciadas relacionadas à IA. Essas capacidades incluem tecnologia 

– dados, IA, nuvem – e estratégia organizacional, IA responsável, patrocínio do C-suite, 

talentos e cultura. Fonte: TI Inside 
Leia mais 
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