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DESTAQUES 

 

Gigantes da tecnologia se preparam para crise econômica 

Mercado | 04/08/2022 –05h 

 

As gigantes da tecnologia estão se preparando para uma recessão econômica e um 

futuro incerto. E isso está provocando mais angústia na economia. As maiores empresas de 

tecnologia, que divulgaram recentemente seus resultados trimestrais, deram sinais de que 

estão se protegendo. Notícias de demissões e freio nas contratações têm se tornado 

corriqueiras em todo o Vale do Silício. As startups estão dizendo que o capital está se 

esgotando. Os trabalhadores estão sendo advertidos de que as empresas estão mudando. 

Além disso, Twitter e Elon Musk estão prestes a ir ao tribunal. A Amazon está enfrentando uma 

movimentação sindical crescente, e o Facebook está encarando um novo contexto para a 

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

Retorno ao índice 

 

Edital MCTI/FINEP/AEB vai incentivar o desenvolvimento de veículos lançadores de nano 

e microssatélites 

Poder Executivo | 03/08/2022 – 18h18min 

 

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), em parceria com a FINEP e a 

Agência Espacial Brasileira (AEB), ambas vinculadas à pasta, divulgou na quarta-feira (3), em 

São José dos Campos (SP), o edital de subvenção econômica que vai incentivar o 

desenvolvimento de veículos lançadores de nano ou microssatélites em território nacional. A 

chamada vai investir R$ 190 milhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (FNDCT) para a criação de ao menos 2 protótipos de veículo com capacidade de 

lançar no mínimo 5 kg de carga útil na órbita equatorial, com realização das operações de 



 
 
 
lançamento a partir do território nacional. O edital já está no site da FINEP e tem inscrições 

abertas até 26 de setembro. Para mobilizar a cadeia industrial e de pesquisa do setor, as 

propostas devem envolver no mínimo 4 empresas. Os projetos ganham mais pontos na etapa 

de avaliação se contarem com a participação de mais companhias e de Institutos de Ciência e 

Tecnologia (ICTs). A chamada é aberta à participação de empresas de qualquer porte. Fonte: 

ASCOM MCTI 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

MEI poderá emitir nota fiscal de serviço no portal do Simples Nacional a partir de 2023 

Mercado | 04/08/2022 –09h10min 

 

A partir do dia 1º de janeiro de 2023, os Microempreendedores Individuais (MEI) 

prestadores de serviços poderão emitir a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) no portal 

do Simples Nacional, segundo resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), 

publicada no Diário Oficial da União da sexta-feira, 29. A emissão também poderá ser realizada 

por meio de aplicativo em dispositivos móveis e serviço de comunicação do tipo Interface de 

Programação de Aplicativos (API). Para emitir o documento, será preciso preencher o número 

do CPF ou CNPJ do tomador, serviço e valor. Após a emissão pelo prestador, uma notificação 

disponibiliza a nota diretamente no dispositivo móvel do tomador, que pode visualizar todas as 

NFS-e recebidas. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Demanda por kits de banda Ku tem sido 'muito baixa' onde o 5G foi ligado, diz Moreira  

Mercado | 03/08/2022 – 20h15min 

 

Com a ativação em São Paulo na quinta-feira, 4, os serviços de 5G na faixa de 3,5 GHz 

estarão disponíveis já em cinco capitais brasileiras. E a experiência nessas praças comprova 

que, pelo menos nesses grandes centros urbanos, o processo de migração de usuários de TV 

parabólica (as chamadas TVRO) para a banda Ku está sendo menos volumoso do que se 

estimava. De acordo com o conselheiro da Anatel e presidente do grupo de acompanhamento 

da faixa de 3,5 GHz (Gaispi), Moisés Moreira, ao trabalhar nas cidades, a Entidade 

Administradora da Faixa (EAF, agora atuando com o nome fantasia Siga Antenado) percebeu 

esse cenário. "Para nossa surpresa, na cidade de São Paulo, dos cadastrados no CadÚnico e 

que tinham TV parabólica, apenas 31 famílias foram atendidas", declarou ele na quarta-feira, 3. 
Fonte: Teletime 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Comunicado foi 'suave', mas BC deve entregar mais 0,25 ponto em setembro, avalia 

Sicredi 

Mercado | 04/08/2022 – 12h 

 

Ainda que as próprias projeções de inflação do Banco Central estejam exibindo 

desafios grandes em relação à convergência para as metas, o colegiado pareceu mais 

assertivo de que o fim do ciclo de aperto monetário chegou e, a alta residual de 0,25 ponto 

percentual em setembro, nesse sentido, seria dada apenas no caso de uma mudança de 

cenário. Ainda assim, a economia resiliente, os estímulos fiscais e o cenário externo bastante 

incerto devem levar a Selic a 14%, na avaliação do economista-chefe do Sicredi, Pedro 

Ramos. "Esperávamos que o BC pudesse continuar subindo a taxa de juros para se manter 

combativo às incertezas. O que a gente viu é que ele não está disposto a isso, com uma 

sinalização de que encerrou o ciclo", avalia o economista. Segundo ele, seria importante o 



 
 
 
Banco Central prosseguir o ciclo já que, depois que as altas são interrompidas, elas só seriam 

retomadas no caso da necessidade de uma taxa de juros bem maior. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Estados rebatem dados de aumento de arrecadação 

Poder Executivo | 04/08/2022 – 05h01min 

 

Todos os Estados registraram crescimento nominal na arrecadação do Imposto sobre a 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no primeiro semestre, comparado a igual período 

de 2021. É o que mostram dados levantados pelo Ministério da Economia, para municiar o 

debate travado no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o impacto, nas finanças estaduais, 

do corte do imposto sobre combustíveis, energia, comunicação e transportes. Os Estados, no 

entanto, contestam o argumento: dizem que o dado é influenciado pela inflação e que o 

aumento da arrecadação não é estrutural. Os dados mostram que o Pará, por exemplo, 

registrou 33% de crescimento nominal em sua arrecadação do ICMS, enquanto o avanço no 

Mato Grosso foi de 27% e no Espírito Santo, de 24%. Por outro lado, os recolhimentos 

avançaram apenas 3% no Rio de Janeiro e 7% no Rio Grande do Sul. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Guedes diz que o país já 'sacudiu a poeira' das crises e está 'pronto para a briga' 

Poder Executivo | 03/08/2022 – 18h45min 

 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou na quarta-feira (3) que a economia 

brasileira está recuperada dos choques causados pela Covid e pela Guerra da Ucrânia, e que o 

país está "pronto para outra". Guedes foi um dos convidados da Expert XP, evento para 

investidores realizado em São Paulo. Para o ministro, a subida antecipada de juros no país e 

as medidas recentes de incentivo fiscal colocam o Brasil à frente de economias desenvolvidas 

para enfrentar o cenário de desaceleração da economia global. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

EDUCAÇÃO 

 

Câmara aprova Política Nacional de Educação Digital  

Poder Legislativo | 04/08/2022 – 14h52min 

 

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou na quinta-feira (4) a criação da Política 

Nacional de Educação Digital. A proposta, que segue para o Senado Federal, traz ações para 

ampliar o acesso à tecnologia em cinco frentes: inclusão digital, educação digital, capacitação e 

especialização digital, e pesquisa digital. O texto aprovado é o substitutivo do deputado 

Professor Israel Batista (PSB-DF) ao Projeto de Lei 4513/20, da deputada Angela Amin (PP-

SC). Batista fez alterações pontuais no texto, como incluir as demandas da educação 

digitalizada à Política Nacional do Livro. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ELEIÇÕES 2022 

 

Queda no preço do diesel pode dar voto de caminhoneiros a Bolsonaro, diz líder da 

categoria 

Poder Executivo | 04/08/2022 – 15h29min 

 

O anúncio do corte de R$ 0,20 no preço do diesel nas refinarias pela Petrobras animou 



 
 
 
caminhoneiros foi bem recebido entre os caminhoneiros. José Roberto Stringasci, presidente 

da associação de motoristas ANTB, diz que a categoria pode atribuir positivamente a 

Bolsonaro o corte no preço. A baixa se somaria ao Auxílio Caminhoneiro, benefício dado pelo 

governo a esses trabalhadores meses antes das eleições. "Teve uma grande parte que mudou 

de pensamento, mas hoje uns 70% da categoria continua apoiando. E, com certeza, eles vão 

atribuir tudo que está acontecendo ao presidente", afirma Stringasci. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Em convenção, MDB do Rio oficializa voto ‘Castro-Lula’ 

Poder Executivo | 04/08/2022 – 15h13min 

 

A convenção estadual do MDB do Rio de Janeiro formalizou na quinta-feira (4) o voto 

“Castro-Lula”, alusão à dobradinha entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o 

governador bolsonarista Cláudio Castro (PL), que tenta a reeleição. O diretório fluminense foi 

um dos 11 que se reuniram com o petista no mês passado e indicaram apoio a ele, na 

contramão da candidatura própria da senadora Simone Tebet à Presidência da República. No 

Rio, o partido é comandado por Leonardo Picciani, filho do ex-presidente da Assembleia 

Legislativa Jorge Picciani, e ficou marcado pelos escândalos de corrupção do ex-governador 

Sérgio Cabral, preso desde 2016. Para a eleição deste ano, a sigla indicou o vice na chapa de 

Castro, Washington Reis, enquanto Lula tem apoiado a candidatura de Marcelo Freixo (PSB) 

ao governo. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Bolsonaro negocia condições para participar de JN e debates 

Poder Executivo | 04/08/2022 – 15h04min 

 

A campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) está negociando condições para 

participar da sabatina do Jornal Nacional prevista para 22 de agosto. Ele precisa dar uma 

resposta até a meia-noite da quinta-feira (4). Uma das exigências em debate é a permissão de 

transmitir a sabatina em suas redes sociais. O núcleo da campanha se reuniu na última terça-

feira (2) e decidiu aconselhá-lo a participar da agenda do Jornal Nacional e dos debates 

organizados pela Band e pela CNN. Há a avaliação de que a exposição pode ser benéfica para 

ajudá-lo a encostar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas pesquisas de intenção 

de voto. Ele teria concordado com a avaliação. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Delegados de polícia fazem manifesto em defesa da democracia 

Poder Executivo | 04/08/2022 – 14h57min 

 

Um grupo de delegados de polícia publicou na quinta-feira (4) um manifesto na internet 

em defesa da democracia. A iniciativa se soma à série de cartas que vêm sendo produzidas 

em reação às ameaças feitas pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) contra as instituições e o 

sistema de votação. "Os subscritores da presente carta, conscientes do papel institucional do 

delegado de polícia de ser o primeiro garantidor da legalidade e da justiça, manifestam a 

crença nos valores da democracia e da cidadania, rechaçando qualquer tentativa de 

desrespeito à ordem constitucional ou arroubos autoritários", diz o documento, hospedado no 

site Avaaz, que abriga petições públicas. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Bolsonaro tenta ganhar tempo, mas 2º turno ainda favorece Lula 

Poder Executivo | 04/08/2022 – 14h 



 
 
 

 

A principal missão da campanha de Jair Bolsonaro agora é ganhar tempo. A aposta 

final do presidente é empurrar a corrida para o segundo turno e conseguir mais quatro 

semanas para um enfrentamento com Lula. Nesse período, a turma da reeleição espera ver os 

efeitos de mais uma parcela do Auxílio Brasil e fazer uma ofensiva pesada para tentar 

aumentar a rejeição ao petista. Hoje, Bolsonaro corre o risco de perder a disputa no primeiro 

turno porque, para boa parte do eleitorado, a corrida se consolidou como um plebiscito sobre 

sua gestão. Uma quantidade razoável de brasileiros vai às urnas no dia 2 de outubro para 

evitar que ele continue no poder. Aliados do presidente querem levar a decisão final para o dia 

30 porque acreditam ser possível mudar o foco da eleição para Lula. A ideia para o segundo 

turno é convencer gente suficiente a barrar a volta do PT, repetindo a onda da última eleição. 
Fonte: Folha de S. Paulo 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Propaganda de Bolsonaro na TV começará sem ataques a Lula 

Poder Executivo | 04/08/2022 – 13h49min 

 

A 1ª leva de propagandas eleitorais do presidente Jair Bolsonaro (PL) no rádio e na 

televisão será sobre obras e realizações em geral do governo. Muitas imagens do “Brasil 

grande” e com conteúdo informativo para os eleitores saberem o que foi feito devem ser 

veiculadas. O Poder360 apurou que a ideia de levar ao ar inserções menos combativas e mais 

propositivas partiu do QG de campanha em busca de “furar bolhas”, isto é, agregar votos 

daqueles que não estão “convertidos” ao bolsonarismo. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Bolsonaro volta a criticar urnas e sugerir apuração semelhante ao do prêmio da Mega-

Sena 

Poder Executivo | 04/08/2022 – 13h47min 

 

Repetindo seus ataques ao sistema eleitoral brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro (PL) 

voltou a sugerir na quinta-feira, 4, que seja adotado um modelo de apuração de votos 

semelhante ao da Mega Sena. “Temos que nos preocupar” disse o presidente sobre as urnas 

durante reunião com pastores da Assembleia de Deus em São Paulo. Bolsonaro afirmou que 

nos próximos dias pretende levar pessoas à Caixa Econômica Federal para mostrar como é a 

apuração do prêmio, que, em sua opinião, é mais seguro. Bolsonaro voltou a atacar ministros 

do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas sem mencioná-los, e defendeu a participação das 

Forças Armadas no processo eleitoral. “Três do TSE acreditam piamente nas pesquisas do 

Datafolha. Estou fazendo minha parte no tocante a isso. Estou buscando impor, via Forças 

Armadas, que foram convidadas, a nós termos eleições transparentes”, disse. Fonte: O Estado de S. 

Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Partidos políticos têm até amanhã para realizar convenções partidárias 

Poder Judiciário | 04/08/2022 – 13h03min 

 

Os partidos políticos e as federações partidárias têm até sexta-feira (5) para realizar 

suas convenções e escolher os candidatos e candidatas que disputarão um cargo eletivo nas 

eleições deste ano, bem como para decidir sobre a formação de coligações. Este ano, as 34 

legendas políticas registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram liberadas para realizar 

suas reuniões nacionais a partir de 20 de julho. Conforme estabelece o Calendário das 

Eleições 2022, após definir os nomes que disputarão a um cargo, os partidos, federações e 

coligações terão até o dia 15 de agosto para solicitarem o registro das candidaturas. No caso 



 
 
 
de federações partidárias, a convenção deve ocorrer de forma unificada, com a participação de 

todos os partidos integrantes. Até a manhã da quinta-feira (4), apenas quatro candidatos à 

Presidência da República tinham registrado suas candidaturas no TSE: Felipe D´Avila (Novo); 

Léo Péricles (Unidade Popular-UP); Pablo Marçal (Partido Republicano da Ordem Social-Pros) 

e Sofia Manzano (Partido Comunista Brasileiro-PCB). Seus vices são, respectivamente: Tiago 

Mitraud; Samara Martins; Fátima Pérola Neggra e Antonio Alves. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Bolsonaro fala em “impor eleições limpas via Forças Armadas” 

Poder Executivo | 04/08/2022 – 13h01min 

 

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse na 5ª feira (4) que busca impor, por meio das 

Forças Armadas, a condução de eleições transparentes no Brasil. Deu a declaração em 

reunião com pastores da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. “Três do TSE 

acreditam piamente nas pesquisas do Datafolha. Não quero alongar muito sobre isso. Estou 

fazendo minha parte no tocante a isso, buscando impor, via Forças Armadas, que foram 

convidadas, a nós termos eleições transparentes”, disse o chefe do Executivo. Bolsonaro 

completou: “Porque, se houver algo de errado, não é só para mim. Vai ser para deputado, 

senador, governador”. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TSE recebeu quatro pedidos de registros de candidaturas a presidente até agora 

Poder Executivo | 04/08/2022 – 12h50min 

 

Os partidos, federações e coligações têm até o dia 15 para solicitar os registros de 

seus candidatos. Entre os que já pediram o registro da candidatura, o cientista político Luiz 

Felipe d’Avila (Novo) é o que tem o maior patrimônio declarado: R$ 24.619.627,66. Seu vice, o 

administrador e deputado federal Tiago Mitraud (Novo), declarou um total de R$ 1.925.867,27 

em bens. O candidato do Pros, o empresário Pablo Marçal, tem R$ 16.942.541,15 em bens e 

sua vice, a policial militar Fátima Pérola Neggra (Pros), não tem nenhum bem declarado ao 

TSE. A candidata do PCB, a servidora pública Sofia Manzano, declarou ter R$ 498.000,00 em 

bens e seu vice, o jornalista Antonio Alves (PCB), tem um total de R$ 13.300 de patrimônio. O 

candidato Leonardo Péricles (UP) é técnico de mecânica e declarou R$ 197,31 em bens. A 

vice, a dentista Samara Martins (UP), declarou ter R$ 3.364,55 em bens. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Sem Lula, Alckmin vai à Paraíba e consolida estratégia de agenda solo 

Poder Executivo | 04/08/2022 – 12h10min 

 

O ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), oficializado como vice na chapa do ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vai na sexta-feira (5) à Paraíba sem a companhia do 

petista. O ex-tucano participa de convenção do PSB local que vai oficializar o nome do 

governador João Azevêdo (PSB). Aliados no plano nacional, PT e PSB travam disputa acirrada 

na Paraíba com troca de acusações entre dirigentes e ameaças judiciais. Lula esteve em 

Campina Grande na terça-feira (2) e reforçou apoio no senador Veneziano Vital do Rêgo 

(MDB) e no ex-governador Ricardo Coutinho (PT), candidatos ao governo e Senado 

respectivamente. Uma das missões de Alckmin na Paraíba, que já iniciou estratégia de realizar 

agendas sem o ex-presidente para tentar angariar votos em uma parcela mais conservadora do 

eleitorado, é diminuir a tensão entre as duas siglas. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 



 
 
 

Coalizão Brasil Clima lança manifesto pela democracia e pelo sistema eleitoral 

Mercado | 03/08/2022 – 20h01min 

 

“Sem democracia não há desenvolvimento e sustentabilidade. Sem sustentabilidade 

não há futuro possível”. Assim termina o manifesto da Coalizão Brasil Clima, Florestas e 

Agricultura, movimento que reúne 300 empresas do agronegócio, indústria e varejo, entidades 

e organizações ambientalistas, em defesa da democracia e do sistema eleitoral do Brasil 

lançado terça-feira (3). O posicionamento da Coalizão segue o movimento iniciado no fim de 

julho com a carta em defesa da democracia e do sistema eleitoral brasileiro e que será lançada 

pela Faculdade de Direito da USP no dia 11. Entidades como a Fiesp e a Febraban 

endossaram o manifesto ou lançaram seu próprio texto. Agora foi a Coalizão Brasil Clima, 

Florestas e Agricultura a se manifestar pela democracia e o processo eleitoral brasileiro. Fonte: 

Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Notícias falsas causam danos irreparáveis, diz presidente do STF 

Poder Judiciário | 03/08/2022 – 16h17min 

 

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, voltou na quarta-

feira (3) a afirmar que a disseminação de informações sabidamente falsas durante o período 

eleitoral é uma ameaça ao sistema democrático. Para ele, o Brasil possui instrumentos para 

combater “frontalmente” esse risco. “As informações falsas, hoje cognominadas fake news, são 

aquelas informações que não têm fundo de veracidade e atingem de forma frontal a 

candidatura de outro concorrente, causando-lhe danos irreparáveis”, disse Fux durante 

seminário sobre o tema realizado na sede do Supremo, em Brasília. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

STF retoma julgamento sobre retroatividade da lei de improbidade administrativa 

Poder Judiciário | 04/08/2022 – 15h20min 

 

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) retomou o julgamento sobre a nova lei 

de improbidade administrativa. Depois das sustentações orais, realizadas na sessão de quarta-

feira, os ministros vão começar a votar na quinta-feira (4). O relator, ministro Alexandre de 

Moraes, é o primeiro a ler o voto. O que está em discussão é se o texto aprovado pelo 

Congresso Nacional no ano passado e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro – mais 

benéfico aos réus do que a lei anterior – pode ou não retroagir para casos anteriores a 2021. 

Isso poderia livrar diversos políticos condenados por improbidade e liberá-los a disputar as 

eleições de outubro. A nova lei prevê punição aos agentes públicos apenas quando houver 

dolo, ou seja, cometimento deliberado de irregularidade, deixando de fora a modalidade 

"culposa" (sem intenção). Além disso, os prazos de prescrição são mais curtos. A decisão do 

STF sobre a retroatividade pode beneficiar, por exemplo, o presidente da Câmara dos 

Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Barroso prorroga por 60 dias apuração sobre conduta de Bolsonaro na pandemia 

Poder Judiciário | 04/08/2022 – 07h02min 

 

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou por 

mais 60 dias uma apuração sobre a conduta do presidente Jair Bolsonaro (PL) e políticos 

aliados por suposta incitação ao crime. A apuração foi aberta a partir das conclusões da CPI da 



 
 
 
Covid, que funcionou no Senado em 2021. A decisão do ministro atende a um pedido da 

Polícia Federal e que teve aval da Procuradoria-Geral da República (PGR). Fonte: G1 Notícias  
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Ministro Nunes Marques arquiva notícia-crime contra senadores Rodrigo Pacheco, David 

Alcolumbre e Marcos do Val 

Poder Judiciário | 03/08/2022 – 21h04min 

 

O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), acolheu manifestação 

da Procuradoria-Geral da República (PGR) e arquivou a notícia-crime (PET 10461) 

apresentada pelo senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) contra os senadores Rodrigo Pacheco 

(PSD-MG), David Alcolumbre (União-AP) e Marcos do Val (Pode-ES). Na notícia-crime, Vieira 

transcreveu trechos de entrevista de do Val ao jornal O Estado de S. Paulo, no último dia 7 de 

julho, em que afirmou ter recebido, com a intermediação de Alcolumbre, R$ 50 milhões das 

chamadas emendas de relator como “demonstração de gratidão” pelo apoio à eleição de 

Pacheco à Presidência do Senado, em 2021. Para o senador, os fatos narrados configurariam, 

em tese, a prática dos delitos de corrupção ativa por Pacheco e Alcolumbre e corrupção 

passiva por Marcos do Val. Contudo, segundo o ministro, a petição não veio acompanhada de 

documento, indício ou meio de prova minimamente aceitável que demonstre eventual 

ocorrência de práticas ilícitas narradas por Vieira. “A simples matéria jornalística não é 

suficiente para embasar uma investigação ou caracterizar indício de prova, conforme farta 

jurisprudência desta Corte”, afirmou, referindo-se à entrevista de Marcos do Val. Fonte: ASCOM STF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministra Cármen Lúcia é reconduzida para mais um biênio no TSE 

Poder Judiciário | 03/08/2022 – 16h44min 

 

Na abertura da sessão plenária de quarta-feira (3), o Supremo Tribunal Federal (STF) 

elegeu a ministra Cármen Lúcia para atuar por mais um biênio como ministra substituta do 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No dia 4/8, ela completa o primeiro biênio na Corte eleitoral. 

Hoje, compõem o TSE, nas vagas destinadas ao STF, os ministros Edson Fachin (presidente), 

Alexandre de Moraes (vice-presidente) e Ricardo Lewandowski, nos cargos de ministros 

efetivos, e Cármen Lúcia, Nunes Marques e André Mendonça, nas vagas de ministros 

substitutos. Com o término do mandato do ministro Fachin, o ministro Alexandre de Moraes 

assumirá a Presidência do TSE no dia 16 deste mês e conduzirá as eleições gerais de 2022, 

em outubro. Fonte: ASCOM STF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ORÇAMENTO 

 

Bolsonaro indica que emendas serão liberadas após eleição apesar de bloqueio 

Poder Executivo | 04/08/2022 – 13h 

 

A cúpula do Congresso recebeu a sinalização do Palácio do Planalto de que as 

emendas parlamentares bloqueadas pelo Ministério da Economia em julho serão liberadas 

após as eleições. A indicação foi dada depois de um bloqueio adicional nesses recursos, que 

servem de moeda de troca em negociações políticas, gerar mal-estar e deflagrar reclamações 

por parte do comando do Legislativo. O plano da Câmara é seguir com as negociações dos R$ 

4 bilhões em emendas que ainda faltam ser distribuídos a deputados aliados de Jair Bolsonaro 

(PL) e do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL). Lira avisou a líderes partidários e a 

integrantes dos principais partidos alinhados ao chefe do Executivo, como PP, PL e 



 
 
 
Republicanos, que as emendas estão garantidas até o fim do ano. Fonte: Folha de S. Paulo 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Plenário autoriza em regime de urgência sete empréstimos para estados e municípios  

Poder Legislativo | 03/08/2022 – 17h42min 

 

O Plenário do Senado aprovou, na quarta-feira (3), a autorização para sete 

empréstimos externos a estados e municípios. Eles foram autorizados na manhã de quarta-

feira (3) pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e seguiram para aprovação dos 

senadores em regime de urgência. Um dos empréstimos aprovados foi o do Programa 

Educação para o Futuro do Estado do Paraná: US$ 90,56 milhões do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), destinados ao financiamento parcial do Programa Educação para o 

Futuro do Estado do Paraná (MSF 42/2022). A matéria teve parecer favorável do senador 

Álvaro Dias (Podemos-PR) na CAE. Vai a promulgação. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Câmara aprova mecanismo que renova automaticamente projetos de parlamentares 

reeleitos 

Poder Legislativo | 04/08/2022 – 14h31min 

 

A Câmara dos Deputados aprovou na quinta-feira (4), em votação simbólica, o projeto 

de resolução que estabelece novas regras para o arquivamento de proposições de 

parlamentares no final da legislatura. Logo após o aval do plenário, as mudanças foram 

promulgadas e incluídas no regimento interno. A principal delas prevê que as propostas de 

parlamentares que forem reeleitos serão automaticamente renovadas para a próxima 

legislatura. Antes, os textos de autoria dos reeleitos eram arquivados e voltavam a tramitar 

apenas se o deputado que conseguisse um novo mandato fizesse um requerimento solicitando 

o desarquivamento. O parecer ainda prevê que não serão arquivados no fim da legislatura 

projetos relativos às contas do presidente da República, de iniciativa popular, de código, 

tratados internacionais e de concessões de TV e rádio. Fonte: Valro Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministro do STJ devolve comando do Pros a Marcus Holanda 

Poder Judiciário | 04/08/2022 – 12h41min 

 

O ministro Antonio Carlos Ferreira, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), decidiu na 

noite da quarta-feira (3) devolver mais uma vez a presidência do partido Pros ao perito 

aposentado da Polícia Civil Marcus Holanda, em mais uma troca de comando da legenda via 

decisão judicial. No domingo (31), último dia do plantão judicial, o vice-presidente do STJ, 

ministro Jorge Mussi, havia concedido uma liminar (decisão provisória) para destituir Holanda e 

devolver o comando do Pros a seu fundador, Eurípedes Jr. Carlos Ferreira é relator do caso e 

reconsiderou a decisão do vice-presidente do STJ na quinta-feira (4), alegando questões 

processuais que impedem a concessão da liminar em favor de Eurípedes. Para o ministro, o 

caso ainda não foi encerrado nas instâncias inferiores, o que impede a atuação do STJ neste 

momento. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Plenário aprova urgência para marco legal dos jogos eletrônicos; acompanhe  

Poder Legislativo | 04/08/2022 – 12h37min 



 
 
 

 

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na sessão deliberativa virtual da 

quinta-feira (4), o regime de urgência para o Projeto de Lei 2796/21, do deputado Kim Kataguiri 

(União-SP), que regulamenta a fabricação, a importação, a comercialização e o 

desenvolvimento de jogos eletrônicos no País. Pelo texto, jogo eletrônico é um “software 

executável em microcomputadores ou consoles dedicados [videogames] em que o usuário 

controla a ação e interage com a interface [jogo]”. A proposta exclui expressamente dessa 

definição as máquinas de caça-níquel e outros jogos de azar semelhantes. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Fachin agradece a Pacheco por pronunciamento 'firme e sereno' em defesa da 

democracia 

Poder Judiciário | 04/08/2022 – 12h27min 

 

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, agradeceu na quinta-

feira (4) ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSB-MG), pelo pronunciamento que fez 

na véspera em defesa do sistema eleitoral brasileiro. Segundo o ministro, a fala coloca o 

senador ao lado dos "defensores da democracia" e não dos "cúmplices do populismo 

autoritário". "Essa atitude se deve ao fato que, em nosso modo de ver, os Anais da história 

escreverão no futuro os nomes em uma das seguintes duas listas: os defensores da 

democracia, na qual, de modo sobranceiro, se inscreve o senhor presidente do Senado 

Federal, senador Rodrigo Pacheco, e os cúmplices do populismo autoritário", afirmou durante o 

encerramento da sessão plenária do TSE da quinta-feira (4). Fachin classificou o 

pronunciamento do presidente do Senado como "firme e sereno" e terminou a sua breve fala 

pedindo que as eleições de outubro ocorram em segurança. "Que vença a democracia. Que 

vença a paz e a segurança nas eleições”. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Câmara aprova urgência para projeto do governo que regulamenta o lobby  

Poder Legislativo | 03/08/2022 – 21h23min 

 

A Câmara dos Deputados aprovou na noite de quarta-feira (3) a urgência para um 

projeto de lei do governo que regulamenta o lobby. Com isso, o texto já pode ser levado ao 

plenário na próxima sessão, sem passar pela discussão nas comissões. A proposta consta na 

pauta de quinta-feira (4) e já pode ser analisada. O requerimento não estava na lista de 

votações do dia e foi incluído como "extrapauta" no fim da sessão, por solicitação do presidente 

da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Fiesp e empresários insistem em convite a Bolsonaro, que não confirma novos 

encontros 

Poder Executivo | 03/08/2022 –21h 

 

O presidente Jair Bolsonaro (PL) suspendeu encontros que teria com empresários em 

São Paulo a menos de dois meses das eleições e em meio ao aumento da pressão da elite 

econômica do país contra falas de teor golpista e ataques do mandatário ao sistema eleitoral. 

Para evitar danos ainda maiores à sua imagem, Bolsonaro cancelou uma ida à Fiesp 

(Federação de Indústrias de São Paulo) e também um jantar com um grupo de empresários 

que teria no próximo dia 11 na capital paulista. Integrantes dos dois grupos que se reuniriam 

com Bolsonaro em São Paulo comunicaram ao Palácio do Planalto que ainda estão abertos a 

receber o candidato, mas auxiliares do presidente ainda não responderam quando os 



 
 
 
encontros ocorrerão –em meio às dificuldades de contornar as críticas do empresariado ao 

candidato à reeleição. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Pacheco prega respeito à democracia e confiança nas urnas eletrônicas e no TSE 

Poder Legislativo | 03/08/2022 – 18h13min 

 

O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, marcou a 

abertura dos trabalhos legislativos no segundo semestre com um pronunciamento em defesa 

da democracia, no qual expressou sua confiança nas urnas eletrônicas e na Justiça Eleitoral. 

Ao mesmo tempo, pregou o respeito à diversidade de opiniões e aos resultados das eleições 

de outubro por parte da população em geral e dos candidatos. O senador observou que os 

votos assinalados, tanto no primeiro turno (2 de outubro) quanto no segundo (30 de outubro) é 

que, como em outros pleitos, darão legitimidade ao poder de governantes e parlamentares, não 

cabendo, portanto, colocar em dúvida a vontade popular. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Aprovada urgência para projeto que pune estelionato praticado com clonagem de 

dispositivo eletrônico 

Poder Legislativo | 03/08/2022 – 16h28min 

 

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou regime de urgência para o Projeto de 

Lei 224/21, que cria punição específica para quem aplica golpes a partir da clonagem de 

dispositivos eletrônicos ou aplicativos usados pela vítima. A proposta, do deputado Ronaldo 

Carletto (PP-BA), define pena de 3 a 6 anos, que será aplicada mesmo que o criminoso seja 

primário e o estelionato tenha causado prejuízo em valor pequeno. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

RELAÇÕES EXTERIORES 

 

TCU quer entrar no conselho de auditores das Nações Unidas 

Poder Legislativo | 03/08/2022 – 16h41min 

 

O TCU (Tribunal de Contas da União) manifestou ao MRE (Ministério das Relações 

Exteriores) o interesse de integrar o Conselho de Auditores das Nações Unidas, para a vaga 

ocupada atualmente pelo Controlador-Geral do Chile, com mandato previsto para encerrar em 

junho de 2024. A ideia é que o MRE coordene as tratativas para oficialização da candidatura e 

negociação junto à Assembleia Geral da ONU. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

SAÚDE 

 

TCU vai fiscalizar causas de ataque hacker que causou 'apagão' de dados da Saúde em 

2021  

Poder Legislativo | 03/08/2022 – 18h44min 

 

O Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu na quarta-feira (3) abrir um processo de 

fiscalização para identificar as causas do incidente que causou um apagão no sistema de 

dados no Ministério da Saúde em dezembro do ano passado. Na época, o Ministério da Saúde 

sofreu um ataque cibernético que comprometeu diversos sistemas, entre eles, o e-SUS 

Notifica, o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI) e o 



 
 
 
ConecteSUS. O ataque hacker prejudicou serviços como emissão do Certificado Nacional de 

Vacinação contra a Covid e a atualização dos dados sobre a pandemia. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

5G em São Paulo: usuários reclamam de sinal oscilante no primeiro dia da nova 

tecnologia na capital 

Mercado | 04/08/2022 – 14h23min 

 

Moradores de São Paulo reclamaram na quinta-feira (4) nas redes sociais da 

oscilações do sinal da faixa principal do 5G na capital paulista. A ativação das antenas na faixa 

principal do 5G em São Paulo, a quinta (4), se concentrou na região central e na Zona Sul. Em 

um teste no começo da tarde da quinta, repórteres do g1 conseguiram conectar à rede mais 

rápida apenas na região da Avenida Paulista. No Twitter, alguns moradores da capital disseram 

que conseguiram encontrar um sinal com boa velocidade no entorno da via. Outros, no entanto, 

reclamaram que, mesmo na região, a velocidade era inferior ao que é estabelecido para a faixa 

principal do 5G. Além disso, usuários de outras regiões da cidade se queixaram do sinal ruim 

em locais como Mooca e Tatuapé, na Zona Leste. Em Pinheiros, na Zona Oeste, também 

foram registradas reclamações de sinal fraco em algumas operadoras. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Vivo ativa o 5G ‘puro’ em São Paulo  

Mercado | 04/08/2022 

 

A Vivo ativa sua rede 5G Standalone, na frequência de 3,5GHz, na quinta-feira, 4, em 

São Paulo. A cobertura inicial contempla 54 bairros e a empresa já atua na ampliação para 

outras regiões da cidade. Além de São Paulo, ativou a tecnologia em Brasília, João Pessoa, 

Porto Alegre e Belo Horizonte. Outras capitais serão anunciadas nas próximas semanas – a 

empresa tem compromisso com a Anatel de atender as 27 capitais do país até 29 de setembro. 

Essa nova faixa aumenta a potência e a cobertura do 5G da Vivo, que já conta com a rede 5G 

na frequência de 2,3 GHz em São Paulo, em Brasília e no Rio de Janeiro. O 5G da Vivo está 

disponível para todos os clientes da empresa. Para acessar, é preciso possuir um aparelho 

compatível – a Vivo conta com 49 modelos em seu portfólio – e estar dentro da área de 

cobertura. Não há tarifação extra pelo acesso. Fonte: Tele.Síntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Claro anuncia 5G em 52 bairros de São Paulo; confira a lista completa  

Mercado | 03/08/2022 – 19h01min 

 

Com o espectro de 3,5 GHz liberado para a ativação do 5G standalone em São Paulo a 

partir da quinta-feira, 4, a Claro já anunciou quais as primeiras regiões da capital paulista que 

devem contar com o serviço de quinta geração da operadora. A lista divulgada pela empresa 

na noite desta quarta-feira, 3, tem 52 bairros paulistanos. Veja a relação completa a seguir: 

Água Branca, Bela Vista, Brooklin Novo, Brooklin Paulista, Butantã, Cerqueira César, Chácara 

Monte Alegre, Chácara Santo Antônio, Cidade Jardim, Cidade Mãe do Céu, Cidade Monções, 

Consolação, Higienópolis, Indianópolis, Itaim Bibi, Jardim América, Jardim Ampliação, Jardim 

Anália Franco, Jardim Caboré, Jardim das Acácias, Jardim dos Estados, Jardim Europa, Jardim 

Londrina, Jardim Paulista, Jardim Paulistano, Jardim Petrópolis, Moema, Morumbi, Paraíso, 

Paraíso do Morumbi, Paraisópolis, Parque São Jorge, Pinheiros, Planalto Paulista, Santa 

Cecília, Santo Amaro, Sumarezinho, Tatuapé, Vila Nova Conceição, Vila Andrade, Vila Carrão, 



 
 
 
Vila Clementino, Vila Cordeiro, Vila Gomes Cardim, Vila Invernada, Vila Mariana, Vila Nova 

Conceição, Vila Olímpia, Vila Romana, Vila Suzana, Vila Tramontano e Vila Uberabinha. Fonte: 

Teletime 
Leia mais 
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Pedido de dados a redes sociais por parte do governo e autoridades saltou 89% no 

Brasil  

Mercado | 03/08/2022  

 

Uma pesquisa da empresa de segurança cibernética Surfshark em 177 países, entre 

2013 a 2020, mostra uma aceleração nas requisições de informações pessoais de usuários de 

redes sociais por parte de autoridades governamentais e órgãos de segurança pública. Mas 

ressalta um aumento especialmente elevado no ano de 2020, o primeiro da pandemia de 

Covid-19 e do isolamento social, notado de forma ainda mais aguda no Brasil. “Globalmente, 

2020 viu o aumento ano a ano mais significativo nas contas solicitadas até agora – de 0,9 

milhão para 1,3 milhão (quase 40%). Fonte: Abranet 
Leia mais 
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Ransomware soma 30 TB de dados sequestrados em 2022  

Mercado | 03/08/2022 

 

De acordo com os dados apresentados pela empresa de segurança Atlas VPN, 

hackers de ransomware roubaram mais de 30 terabytes (TB) de dados pessoais e outros 

dados confidenciais em mais de 300 ataques somente neste ano de 2022. Ao longo do primeiro 

semestre, as empresas sofreram 320 incidentes de ransomware. Em janeiro, as empresas 

relataram 25 incidentes de ransomware. No mês seguinte, os ataques de ransomware 

dispararam em 116% para 54 incidentes. Os hackers realizaram 92 ataques contra empresas 

em março, elevando a contagem total de incidentes no primeiro trimestre de 2022 para 171. 
Fonte: Abranet 

Leia mais 
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TRABALHISTA 

 

Aprovada MP que regulamenta teletrabalho e muda auxílio-alimentação 

Poder Legislativo | 03/08/2022 – 22h24min 

 

O Senado aprovou na quarta-feira (3) o projeto de lei de conversão (PLV) 21/2022, 

originário da Medida Provisória (MP) 1.108/2022, que regulamenta o teletrabalho e altera 

regras do auxílio-alimentação (o popular vale-refeição ou vale-alimentação). O texto segue 

para sanção. A matéria foi relatada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que manteve o 

parecer do deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), relator da matéria na Câmara, 

onde o texto foi aprovado na tarde de quarta e encaminhado ao Senado. O relator rejeitou 

emendas apresentadas pelos senadores à proposição, tendo em vista a falta de tempo hábil 

para análise e aprovação das alterações, conforme alegou. O prazo de vigência da matéria 

esgota-se no domingo (7) e qualquer mudança obrigaria o retorno do texto para apreciação da 

Câmara. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 
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Senado aprova novas regras trabalhistas para períodos de calamidade  

Poder Legislativo | 03/08/2022 – 19h06min 

 

O Senado aprovou na quarta-feira (3) a medida provisória que instituiu regras 



 
 
 
trabalhistas alternativas para vigorar em períodos de calamidade pública. Entre essas regras 

estão férias antecipadas, teletrabalho e suspensão de recolhimentos do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS). A MP 1.109/2022, aprovada por 51 votos a 17, não sofreu 

mudanças e será promulgada pelo Congresso Nacional. A medida foi editada em março e 

aprovada pela Câmara na terça-feira (2). No domingo (7), o texto perderia a validade. A 

escassez de tempo para a aprovação foi um dos motivos alegados pelo relator, senador Carlos 

Portinho (PL-RJ), para que não fossem aceitas as emendas apresentadas ao texto. No total, 

foram apresentadas 172 emendas, 24 delas na quarta-feira, depois de iniciada a tramitação no 

Senado. Fonte: Agência Senado  
Leia mais 
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