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DESTAQUES 

 

Campos refuta 'mão pesada' na regulação e diz que desafio é garantir transparência nos 

ativos digitais 



 
 
 

Poder Executivo | 12/08/2022 – 10h39min 

 

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou na manhã da sexta-

feira (12) que a tarefa dos órgãos reguladores em relação aos criptoativos é garantir a 

transparência dos ativos digitais e não regulamentar o segmento com "mão pesada". Segundo 

o presidente do BC, o Brasil deve adotar um caminho diferente de outros países, que optaram 

por regular os criptoativos de forma mais forte. "Quanto mais forçar [na regulação], mais difícil 

vai ver o que está acontecendo, e vai afastar o mundo descentralizado do mundo regulado", 

disse o presidente do BC, ao citar que os algoritmos, principalmente, precisam ser 

transparentes. O que preocupa, segundo Campos Neto, é principalmente a concentração de 

custódia. "Temos 80% dos criptoativos custodiados em quatro empresas. Temos um risco de 

concentração grande", disse Campos Neto. Ele participou do debate “A regulamentação das 

Criptomoedas no Brasil e no mundo”, promovido pelo Escritório Figueiredo & Velloso 

Advogados. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Anatel informa que 15 capitais podem ser afetadas por novo adiamento do sinal 5G 

‘puro’ 

Poder Executivo | 12/08/2022 – 13h53min 

 

O diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Moisés Moreira, informou 

na sexta-feira (12) que ao menos 15 capitais podem ser afetadas pelo possível adiamento, por 

mais 60 dias, da ativação de antenas de sinal do 5G “puro” - o standalone ou 5G SA. São elas: 

Recife, Fortaleza, Natal, Aracaju, Maceió, Teresina, São Luís, Campo Grande, Cuiabá, Porto 

Velho, Rio Branco, Macapá, Boa Vista, Manaus e Belém. A prorrogação do prazo limite de 

chegada da quinta geração de telefonia móvel nas capitais, que pode ficar para 27 de 

novembro, foi proposta pelo grupo técnico responsável pela liberação do sinal da nova 

tecnologia na faixa de 3,5 gigahertz (GHz), o Gaispi. A decisão final será tomada pelo conselho 

diretor da Anatel. Fonte: Valor Econômico  

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Em Seminário Internacional, MCom debate o impacto da chegada do 5G ao Brasil 

Poder Executivo | 11/08/2022 – 12h55min 

 

De acordo com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, que participou da abertura 

do Seminário Internacional, na quinta-feira (11), até o final de 2022, todas as capitais 

brasileiras recebem o 5G. Ele também ressaltou a importância de firmar parcerias com outros 

países para trazer cada vez mais tecnologia para o país. Também participaram da cerimônia de 

abertura Timo Harakka, ministro do Transporte e das Comunicações da Finlândia; Yoshiaki 

Takeuchi, vice-ministro do Ministério de Assuntos Internos e Comunicações do Japão; e o 

presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Igor Calvet. Todos 

eles estão inseridos na programação dos painéis que fazem parte do Seminário. As capitais 

Porto Alegre, Natal, Manaus e Brasília receberão as próximas edições do Seminário. Para mais 

informações sobre a atividade, as programações, dados sobre os debatedores, banco de 

imagens e próximas agendas, acesse a página especial sobre o evento. Fonte: ASCOM MCom 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Redução do ICMS ajudará a custear 5G ao trazer novos consumidores  

Mercado | 11/08/2022 – 20h17min 

 

Na visão de José Felix, CEO da Claro Brasil, a recente redução do ICMS possibilitará o 

acesso de mais clientes ao mercado de telecomunicações no País, viabilizando os custos de 



 
 
 
investimentos na infraestrutura do 5G. O executivo falou sobre o tema em painel realizado na 

quinta-feira, 11, em seminário sobre o 5G organizado pelo Ministério das Comunicações, em 

São Paulo."Sem dúvida, a renda do brasileiro é, hoje, para nós operadores, talvez o principal 

problema do setor. Toda essa tecnologia do 5G vai depender de bilhões de dólares em 

investimentos. Para remunerar todo esse capital, você precisa de assinantes. O que a gente vê 

no mercado brasileiro é que esse assinante tem dificuldade em pagar a conta, em função da 

renda. Portanto, qualquer diminuição no preço final para esse cliente acessar os serviços de 

telecom é bem-vinda. Essa redução vai possibilitar a entrada de novos brasileiros nesse 

mercado", disse o CEO. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Portaria atualiza regras para transação de créditos tributários no âmbito da Receita 

Federal 

Poder Executivo | 12/08/2022 – 14h21min 

 

Foi publicada no Diário Oficial da União de sexta-feira (12/8) a Portaria RFB nº 208, de 

11 de agosto de 2022, que regulamenta a transação de créditos tributários no âmbito da 

Receita Federal. A norma tornou-se necessária em razão das alterações introduzidas pela Lei 

nº 14.375, de 21 de junho de 2022, que ampliaram o alcance da Lei de Transação (Lei nº 

13.988/2020) em relação aos créditos administrados pela instituição. A nova legislação 

estabelece modalidades de transação de débitos em contencioso administrativo por adesão, 

realizada mediante edital previamente publicado ou por propostas individuais pelo devedor ou 

pela Receita Federal. As modalidades por adesão anteriormente previstas relacionadas à 

transação de débitos em contencioso de pequeno valor ou em contencioso de relevante e 

disseminada controvérsia jurídica continuam vigentes. Com as novas modalidades de 

transação será possível celebrar acordos para débitos em contencioso administrativo fiscal. 
Fonte: ASCOM ME 

Leia mais 

Retorno ao índice 

  

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Walter Baère de Araújo Filho é eleito para presidir conselho de administração do BNDES 

Poder Executivo | 12/08/2022 – 14h39min 

 

O procurador federal do quadro da Advocacia Geral da União (AGU) Walter Baère de 

Araújo Filho foi eleito para presidir o conselho de administração do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Baère era o atual vice-presidente do conselho 

e assume por sucessão ao cargo. Ele está no conselho do BNDES desde novembro de 2016, 

já tendo exercido o cargo de presidente do colegiado entre 2018 e 2019. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

AGRONEGÓCIO 

 

BB e Conectar Agro assinam memorando para levar conectividade ao campo 

Poder Executivo | 11/08/2022 – 16h03min 

 

O Banco do Brasil e a Conectar Agro assinaram, na quinta-feira (11), um memorando 

de entendimento para levar conectividade para o campo. O anúncio foi realizado no espaço 

BB, montado no seminário 5G.br São Paulo, promovido pelo Ministério das Comunicações 

(MCom). O evento discute o alcance da transformação na economia e nos setores produtivos 

da chegada do 5G no Brasil. Segundo Antônio Carlos Wagner Chiarello, diretor de 

agronegócios do BB, o acordo vai levar mais conhecimento e informação para as pessoas no 



 
 
 
campo, junto com a conectividade. "Vamos avançar no digital do campo. Conectar o agro." 

"Nossa missão é conectar o campo. A parceria com o Banco do Brasil vai beneficiar milhares 

de pessoas e levar educação e competitividade ao campo, conectando escola, campo, 

negócios e pessoas", diz Renato Bueno, líder do Comitê de Expansão do Conecta Agro - 

entidade sem fins lucrativos que tem por objetivo transformar a vida de produtores rurais por 

meio da conectividade. Fonte: ASCOM MCom 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Risco de concentração no mercado dos criptoativos preocupa, diz Campos Neto 

Poder Executivo | 12/08/2022 – 11h17min 

 

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou na sexta-feira (12) que 

a concentração de custódia e o risco de concentração transacional estão entre suas 

preocupações na regulação do mercado de criptoativos no Brasil. "Tenho uma preocupação 

grande com a concentração de custódia. Hoje, a gente tem 80% dos criptoativos custodiados 

mais ou menos em quatro empresas", afirmou. "Eu também me preocupo com o risco de 

concentração transacional, que é você ter uma ou duas plataformas com 20%, 30% do 

mercado. Esse é um ponto, sim, que o regulador deve se preocupar em vez de pensar se as 

pessoas perderam dinheiro", continuou Campos Neto em evento sobre o futuro da 

regulamentação dos criptoativos no Brasil, em Brasília. O presidente do BC considera que 

"talvez seja um erro" o regulador "entrar com a mão pesada" na regulamentação dos 

criptoativos e afirma que o Brasil deve seguir um caminho diferente de outros países. Para ele, 

os argumentos para isso "não são bons". Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Desemprego cai em 22 Estados no 2º trimestre, diz IBGE 

Mercado | 12/08/2022 – 11h02min 

 

O desemprego recuou em 22 Estados brasileiros no 2º trimestre. Nos outros 4 Estados 

e do Distrito Federal foi registrada estabilidade na desocupação de sua população. Os dados 

foram divulgados na sexta-feira (12) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 

O Estado que teve a queda mais acentuada no 2º trimestre foi o Tocantins. A taxa de 

desemprego caiu de 9,3% para 5,5%, redução de 3,8 pontos percentuais no período. Também 

houve uma queda significativa em Pernambuco. O Estado tinha taxa de 17% para 13,6%. A 

queda foi de 3,5 pontos percentuais. A taxa ainda está acima da média geral, que inclui toda a 

população. No geral, o desemprego é de 9,3%, ou seja, são 10,1 milhões de pessoas 

desempregadas. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Retórica de Guedes contra Europa pode afastar investimentos no país’, dizem 

especialistas 

Mercado | 12/08/2022 – 10h39min 

 

Um erro grosseiro e que pode resultar em perda de investimento europeu e estrangeiro 

de forma geral para o Brasil. É como especialistas em relações internacionais veem a 

declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que a Europa está se tornando 

“irrelevante” comercialmente para o país e que, se “não nos tratarem melhor, (...) vamos ligar o 

f***-se”. O ministro fez as afirmações na última terça-feira, em evento do setor de bares e 

restaurantes. Houve comentários voltados diretamente à França, citando conversa com um 



 
 
 
ministro francês, comparando as queimadas na Amazônia com o incêndio na Catedral de 

Notre-Dame, em Paris. — É mais uma pedra no muro da intolerância e da incompetência em 

relações exteriores do atual governo — avalia José Niemeyer, coordenador da graduação em 

Relações Internacionais do Ibmec-RJ, citando sucessivas indelicadezas e incongruências na 

relação do Brasil com a França. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

5G deve gerar R$ 101 bilhões para a economia brasileira até 2031, aponta estudo 

Mercado | 12/08/2022 – 10h05min 

 

A implementação da tecnologia 5G no Brasil deve gerar cerca de R$ 101 bilhões até 

2031 para empresas, multinacionais e startups, segundo uma projeção do Ministério da 

Economia. A disseminação da nova geração de internet deve permitir a abertura de negócios 

em segmentos como inteligência artificial e processamento de dados. O 5G é até 100 vezes 

mais rápido que o 4G. Enquanto a geração anterior conecta simultaneamente por metro 

quadrado em torno de 10 mil dispositivos, o 5G consegue chegar a 1 milhão. Fonte: CNN Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Empresários do varejo querem reacender debate sobre desoneração da folha 

Mercado | 11/08/2022 – 19h47min 

 

O Instituto Unidos Brasil, grupo de empresários liderado por Nabil Sahyoun, presidente 

da Alshop (Associação Brasileira de Lojistas de Shopping), quer reacender o debate sobre a 

reforma tributária com a bandeira da expansão da desoneração da folha de pagamento. A 

entidade convidou o ministro da Economia, Paulo Guedes, o dono da Riachuelo, Flavio Rocha, 

e o deputado Joaquim Passarinho (PL-PA), presidente da comissão especial do projeto da 

reforma tributária, entre outros, para um seminário sobre o assunto em setembro. Flavio Rocha 

diz que o sistema tributário precisa levar em consideração as novas formas de emprego, que 

abrangem os trabalhadores de aplicativo. "A reforma tributária deve começar pela eliminação 

do pior imposto, que é o imposto sobre a folha. A tributação patronal sobre as folhas, além de 

ser uma base cruel, que desestimula a geração de emprego, é obsoleta, porque o mercado de 

trabalho está em mutação profunda. A nova forma de emprego é condizente com essa 

economia de plataforma. É o entregador do iFood, o motorista de Uber", disse Rocha ao Painel 

S.A. Ricardo Patah, presidente da UGT, e Luigi Nese, da CNS (Confederação Nacional de 

Serviços), também devem participar. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ELEIÇÕES 2022 

 

Haddad e Tarcísio projetam dobradinha com padrinhos presidenciáveis em seus 

programas de governo 

Poder Executivo | 12/08/2022 – 13h50min 

 

Oito candidatos a governador do Estado de São Paulo protocolaram na Justiça Eleitoral 

até esta sexta-feira pedidos de registro de candidatura. Entre eles estão os nomes mais bem 

posicionados nas pesquisas de intenção de voto: Fernando Haddad (PT); Tarcísio de Freitas 

(Republicanos); e o governador Rodrigo Garcia (PSDB), que tenta a reeleição. Além disso, 

oficializaram a candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Altino de Melo (PSTU), Carol 

Vigliar (UP), Elvis Cezar (PDT), Gabriel Colombo (PCB) e Vinicius Poit (Novo). Outro possível 

candidato ao Palácio dos Bandeirantes, Abraham Weintraub (PMN) acabou decidindo 

concorrer a deputado federal. O prazo para registro termina na segunda-feira (15). Leia o perfil 



 
 
 
de cada um desses políticos. Fonte: Valor Econômico 

Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Bolsonaro vai a Juiz de Fora no início oficial da campanha 

Poder Executivo | 12/08/2022 – 13h35min 

 

O presidente Jair Bolsonaro (PL) escolheu Juiz de Fora (MG) para sua 1ª viagem 

depois do início oficial da campanha eleitoral. Ele viajará na terça-feira (16). É a 2ª vez que o 

chefe do Executivo visitará a cidade neste ano. Em 15 de julho esteve no município pela 1ª vez 

desde que sofreu uma facada durante a campanha de 2018. Minas Gerais é 2º maior colégio 

eleitoral do país, com 16,2 milhões de pessoas aptas a votar em 2022. É um Estado 

estratégico para as eleições. Por ser a casa de 10% do eleitorado nacional, Minas Gerais é 

fundamental para quem quer chegar ao Palácio do Planalto. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Governo planeja encontro de Michelle com empresárias em SP de olho na campanha de 

Bolsonaro 

Poder Executivo | 12/08/2022 – 08h48min 

 

A equipe presidencial planeja um encontro da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, com 

empresárias em São Paulo ainda no mês de agosto. A reunião faz parte da estratégia da 

campanha de reeleição de Bolsonaro. Quer uma participação maior da primeira-dama em 

eventos e, assim, tentar melhorar a imagem do marido, principalmente junto ao eleitorado 

feminino. O encontro é organizado pelo Grupo Esfera, que organiza encontros com 

empresários para debater temas políticos e econômicos, e já tem o aval do presidente Jair 

Bolsonaro. A expectativa é que Michelle Bolsonaro acerte a participação para 23 de agosto. 
Fonte: G1 Notícias 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Consórcio de imprensa suspende realização de debate presidencial em pool 

Mercado | 11/08/2022 – 18h 

 

O consórcio de veículos de imprensa, que inclui g1, O Globo, Valor, O Estado de S. 

Paulo, Folha de S. Paulo e UOL, suspendeu na quinta-feira (11) a realização de um debate em 

pool entre candidatos à Presidência da República. O debate estava marcado para 14 de 

setembro, em São Paulo, e previa reunir os quatro primeiros colocados em pesquisa eleitoral 

Ipec ou Datafolha da semana anterior ao evento --e ocorreria com a confirmação de ao menos 

três desses quatro. O consórcio tomou a decisão de suspender o debate porque os dois 

primeiros colocados nas últimas pesquisas, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), 

não se comprometeram, até as 23h59 de quarta-feira (10), a participar. Conforme informado 

em reunião realizada em 3 de agosto entre o consórcio e partidos, as campanhas tinham uma 

semana para confirmar a participação no debate caso preenchessem o requisito de estar entre 

os quatro primeiros. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ENERGIA E PETRÓLEO 

 

Projeto prevê inclusão de MEIs em tarifa social e desconto de até 65% na conta de luz 

Poder Legislativo | 12/08/2022 – 09h48min 

 

O Projeto de Lei nº 1.377, de 2022, prevê desconto nas contas de luz para os MEIs 

(microempreendedores individuais). O desconto pode variar de 10% a 65%, dependendo do 



 
 
 
consumo. Eles seriam enquadrados nas regras Tarifa Social de Energia Elétrica, que concede 

descontos a famílias inscritas no Cadastro Único dos programas sociais do governo. O projeto 

é de autoria do deputado Josivaldo JP (PSD-MA). O deputado argumenta que o motivo do 

projeto é o fato de os MEIs terem sido muito afetados pela retração da economia na pandemia 

de covid-19. Segundo o deputado, muitos MEIs estão enquadrados na baixa renda, que já têm 

tarifas de energia mais baixas. Isso quer dizer que parte desse público já paga tarifas menores. 

Ou seja, as empresas não terão de oferecer descontos a um número muito maior de 

consumidores do que o já existente de modo a afetar a receita das concessionárias de energia. 

O deputado não fez estimativas do número de novos beneficiados. O projeto não tem data para 

votação. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

Nomeados por Bolsonaro ao TRF-6 são ligados a ministros do STJ e do STF 

Poder Judiciário | 12/08/2022 – 13h 

 

Nomeados pelo presidente Jair Bolsonaro a vagas de desembargador do Tribunal 

Regional Federal da 6ª Região, parte dos juízes têm em seus currículos cargos no Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) e no Supremo Tribunal Federal (STF). As 17 nomeações foram feitas 

com base em listas tríplices do STJ e publicadas no Diário Oficial da União de quinta-feira (11). 

Trata-se de membros oriundos da magistratura e, também, de vagas destinadas aos quintos 

constitucionais da OAB e do Ministério Público. Entre os nomeados, está o juiz federal Pedro 

Felipe de Oliveira Santos, secretário-geral da Presidência do Supremo Tribunal Federal, 

exercida hoje pelo ministro Luiz Fux. O juiz Klaus Kuschel, auxiliar de Kássio Nunes Marques 

no STF, também está na lista dos indicados. Fonte: O Estado de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministro pede vista em casos envolvendo presidente no STF 

Poder Judiciário | 12/08/2022 – 11h56min 

 

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), interrompeu na 

sexta-feira (12), com pedidos de vista (mais tempo de análise), o julgamento de uma série de 

recursos contra decisões do ministro do STF Alexandre de Moraes em investigações 

envolvendo o presidente Jair Bolsonaro. Os recursos eram julgados no plenário virtual, no qual 

os ministros têm um intervalo de tempo para votar remotamente, sem debate ao vivo. Nesses 

casos, os julgamentos haviam começado às 00h01 de sexta-feira (12) e deveriam seguir até 19 

de agosto, mas foram interrompidos em poucos minutos pelo pedido de vistas de Mendonça. 

Não há previsão para a devolução dos processos para julgamento. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Janones sugere que campanha de Lula busque o povo nas ruas e saia das ‘Fiesps da 

vida e da USP’ 

Poder Legislativo | 12/08/2022 – 15h14min 

 

Um dia depois da realização de manifestações em defesa da democracia, na 

Faculdade de Direito da USP, na capital paulista, o deputado federal André Janones (Avante-

MG) cobrou mudanças na comunicação da esquerda e disse que é preciso “sair das Fiesps da 

vida e da USP” e buscar a população nas ruas. Integrante da coordenação da campanha 



 
 
 
presidencial do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e popular na internet, Janones 

disse que é preciso “sair da bolha”, falar a linguagem do povo e investir nas redes sociais para 

alcançar mais eleitores. Caso contrário, o ex-presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro 

(PL), vai “nadar de braçada” na disputa eleitoral, afirmou o parlamentar e ex-candidato à 

Presidência. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Em entrevista à TV, Jair Bolsonaro volta a minimizar carta pela democracia 

Poder Executivo | 12/08/2022 – 14h37min 

 

O presidente Jair Bolsonaro voltou a minimizar na sexta-feira (12) a mobilização da 

sociedade em torno da "carta pela democracia", iniciativa da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo (USP) diante dos frequentes ataques do chefe do Executivo a 

instituições do país e ao sistema eleitoral. "Alguém está fazendo algum ato antidemocrático no 

Brasil? Alguém está desrespeitando a Constituição no Brasil? Alguém está pregando golpe no 

Brasil? Alguém está pregando golpe aqui?", afirmou o presidente, em entrevista à TV CNN, em 

Brasília. "Isso aí é política. Tem que atacar meu governo, que estou errando, que estou 

fazendo contrário à democracia... O que estou fazendo? Nada". Fonte: Valor Econômico  

Leia mais 
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Senadores discutem elevar os próprios salários para até R$ 37 mil após as eleições 

Poder Legislativo | 12/08/2022 – 13h56min 

 

O Senado encaminhou na sexta-feira (12) a sua previsão orçamentária para o 

Ministério da Economia sem prever reajustes para os senadores e para os servidores da Casa, 

mas já trabalha com aumentos para 2023 que podem variar de 8,7% a 9,6%. Com isso, os 

salários dos senadores poderiam aumentar para até 37 mil. A cúpula da Casa, comandada por 

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), informou que eventual reajuste será discutido durante a 

tramitação da lei orçamentária, que será encaminhada ao Congresso Nacional até o dia 31 de 

agosto. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 
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Pacheco e Lira garantem Congresso pró-democracia 

Poder Legislativo | 12/08/2022 – 05h01min 

 

Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), e da Câmara dos Deputados, 

Arthur Lira (PP-AL), defenderam na quinta-feira (11) a democracia, embora tenham adotado 

tons diferentes. Lira, aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), usou tom mais cauteloso, 

enquanto Pacheco disse que o Congresso Nacional não aceitará movimentos que signifiquem 

retrocesso e autoritarismo. O senador manifestou-se em suas redes sociais após a leitura das 

cartas em defesa da democracia na Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, em 

São Paulo, em evento que reuniu acadêmicos, políticos, representantes sindicais, estudantes, 

empresários e sociedade civil. “O Congresso Nacional sempre será o guardião da democracia”, 

escreveu em seu perfil no Twitter. “Não há a menor dúvida que a solução para os problemas do 

país passa necessariamente pela presença do Estado de Direito, pelo respeito às instituições e 

apoio irrestrito às manifestações pacíficas, à liberdade de expressão e ao processo eleitoral. 

Desenvolvimento, bem-estar e justiça só prosperam em ambiente de livre pensamento, base 

da verdadeira pátria livre e soberana”, afirmou Pacheco na rede social. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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PEC das bondades vai ao plenário do Supremo 



 
 
 

Poder Judiciário | 12/08/2022 – 05h01min 

 

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu submeter ao 

plenário as ações que questionam a aprovação da chamada PEC das bondades, que criou 

uma série de benefícios sociais a poucos meses da eleição. A proposta de emenda à 

Constituição foi promulgada pelo presidente Jair Bolsonaro em 14 de julho e, entre outros 

pontos, ampliou o valor do auxílio emergencial de R$ 400 para R$ 600. “Diante do contexto 

normativo relativo à presente ação direta, considero de todo conveniente que a análise judicial 

da controvérsia venha a ser tomada em caráter definitivo”, escreveu o ministro do STF. 

Mendonça pediu informações sobre a proposta ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), 

e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), no prazo de dez dias. Depois que o material 

chegar, será a vez da Advocacia-Geral da União (AGU) e da Procuradoria-Geral da República 

(PGR) se manifestarem. Ainda não há data para o julgamento. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Governo faz ofensiva na economia em dia de atos pró-democracia 

Poder Executivo | 11/08/2022 – 22h38min 

 

No mesmo dia da mais ampla manifestação pró-democracia sob a gestão de Jair 

Bolsonaro (PL), o governo lançou uma ofensiva para alardear medidas econômicas com apelo 

popular e tentar se contrapor aos atos, ocorridos em todos os 26 estados e no Distrito Federal. 

Em manifestações nas redes sociais, o presidente e o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro 

Nogueira, buscaram destacar a queda da inflação no mês de julho e a segunda redução 

seguida nos preços do diesel —notícias diretamente relacionadas a temas sensíveis para a 

campanha de Bolsonaro à reeleição. O anúncio do corte de R$ 0,22 no preço médio do diesel 

nas refinarias foi feito pela Petrobras no fim da manhã de quinta-feira (11), quando a sede da 

Faculdade de Direito da USP, no largo São Francisco, centro de São Paulo, ainda era ocupada 

por milhares de pessoas que se manifestaram em defesa da democracia. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 
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Curitiba, Goiânia e Salvador podem ativar 5G 

Poder Executivo | 12/08/2022 – 13h08min 

 

A partir da terça-feira (16/8), as prestadoras que adquiriram a faixa de 3,5 GHz na 

licitação de 5G, realizada no ano passado, poderão ativar estações com a tecnologia de quinta 

geração do serviço móvel nas cidades de Curitiba/PR, Goiânia/GO e Salvador/BA. A decisão 

foi tomada sexta-feira, 12/8, pelo Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções 

para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi). Já possuem 

estações de 5G em operação as cidades de Brasília/DF, Belo Horizonte/MG, João Pessoa/PB, 

Porto Alegre/RS e São Paulo/SP. A faixa de 3,5 GHz é a que garante as melhores 

potencialidades da quinta geração. De acordo com a Entidade Administradora da Faixa (EAF – 

Siga Antenado), deverão estar aptas para receber o 5G até 29 de agosto as cidades de 

Florianópolis/SC, Palmas/TO, Rio de Janeiro/RJ e Vitória/ES. O Gaispi deliberou, com base em 

informações logísticas da EAF, recomendar ao Conselho Diretor da Anatel a postergação da 

disponibilização da faixa de 3,5 GHz para até 28 de outubro nas 15 demais capitais. Além 

disso, Rio de Janeiro, Vitória, Florianópolis e Palmas podem ser as próximas capitais a receber 

o sinal 5G “puro”, na faixa de 3,5 gigahertz (GHz), informou na sexta-feira (12) o diretor da 

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Moisés Moreira. Fonte: ASCOM ANATEL 
Leia mais 
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5G: Teles aceleram investimentos e cobertura cresce mais rápido que o esperado 

Poder Executivo | 12/08/2022 – 10h 

 

A disseminação da cobertura da internet móvel de quinta geração (5G) está evoluindo 

mais rapidamente que o esperado pelas autoridades. O sinal já começou a ser ativado em 

cinco capitais e, em todos os locais, as operadoras instalaram mais antenas do que o exigido 

pelas regras da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O balanço foi feito na quinta, 

11, pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, durante o Seminário 5G.BR, organizado pela 

própria pasta para divulgar os resultados positivos para uma plateia formada por empresários 

do setor de telecomunicações em um hotel de luxo na zona sul de São Paulo. “As operadoras 

estão indo muito além (na instalação de antenas) do que foi obrigatório no leilão das 

frequências”, ressaltou o ministro em entrevista coletiva à imprensa na quinta-feira. Fonte: O Estado 

de S. Paulo 
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Anatel convida entidades para Conferência de Plenipotenciários 2022 

Poder Executivo | 12/08/2022 – 09h22min 

 

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) receberá, até 22 de agosto de 2022, 

manifestações de entidades pública e privadas do setor de telecomunicações interessadas em 

compor a delegação brasileira que representará o País na Conferência de Plenipotenciários 

2022 da União Internacional de Telecomunicações (UIT). O evento será realizado na cidade de 

Bucareste, na Romênia, entre os dias 26 de setembro e 14 de outubro de 2022. As 

manifestações de interesse devem ser encaminhadas para os e-mails cbc1@anatel.gov.br e 

ain@anatel.gov.br. As regras para participação constam do Chamamento Público nº 23/2022, 

publicado no Diário Oficial da União na quinta-feira (11). Os representantes indicados deverão 

acompanhar as reuniões de delegação convocadas pela Anatel. A formação da delegação e a 

modalidade de participação serão decididas pela Agência. A participação nas reuniões 

preparatórias e na Conferência ocorrerá sem ônus para a Anatel; cada entidade deverá arcar 

com os custos de viagem de seus representantes. Fonte: ASCOM ANATEL 
Leia mais 
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Anatel abre três consultas públicas  

Mercado | 11/08/2022 – 19h52min 

 

A Anatel abriu três consultas públicas sobre reavaliação pontual do Regulamento de 

Qualidade dos Serviços de Telecomunicações (Rqual), a proposta de Resolução Interna que 

define o rol de infrações de simples apuração e suas respectivas sanções e a proposta de 

alteração da metodologia para cálculo de sanção de multa relativa ao uso irregular do espectro 

de radiofrequências na execução de serviços de radiodifusão. A consulta pública nº 56, que 

prevê mudanças no Rqual, terá prazo de contribuição de 45 dias, até 26 de setembro. O texto 

atual dispõe que as informações de responsabilidade da Anatel e das prestadoras que sejam 

necessárias ao cálculo de indicadores serão disponibilizadas à Entidade de Suporte a Aferição 

da Qualidade até o dia 10 do mês subsequente ao da coleta, ressalvada a aferição da 

Pesquisa de Qualidade Percebida, que segue calendário próprio. Fonte: Tele.Síntese 
Leia mais 
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Bancos avaliam que investimentos em tecnologia são respostas às expectativas dos 

clientes 

Mercado | 11/08/2022 – 17h25min 

 



 
 
 

Recente pesquisa realizada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) sobre 

tecnologia bancária, realizada pela Deloitte, mostrou que o orçamento dos bancos voltado a 

essa área deve bater recorde este ano. Na quinta-feira, durante a Febraban Tech, 

representantes das instituições financeiras afirmam que essa estratégia faz parte de respostas 

das empresas às expectativas dos próprios clientes. Segundo a pesquisa, o orçamento total 

dos bancos brasileiros destinados à tecnologia, englobando despesas e investimentos, deverá 

atingir, em 2022, R$ 35,5 bilhões, um avanço de 18% em relação ao do ano passado, que 

somou R$ 30,1 bilhões. A pesquisa identificou que segurança cibernética, por exemplo, é o que 

mais vai continuar sendo expandido pelas instituições em 2022. No ano passado, por exemplo, 

os bancos investiram R$ 5,7 milhões em treinamentos para pessoas em segurança cibernética, 

um incremento de 138% em relação ao ano anterior. Fonte: Valor Econômico 
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Amazônia será conectada à rede 5G sem que uma única árvore seja derrubada, diz 

ministro 

Poder Executivo | 11/08/2022 – 16h57min 

 

O ministro das Comunicações, Fabio Faria, disse que o país deverá conectar na rede 

5G pelo menos 10 milhões de pessoas na Amazônia sem derrubar uma única árvore. O 

ministro afirmou que isso será feito através da instalação de uma rede de fibra ótica, e a região 

passará a ter a rede 5G dentro do programa Norte Conectado. Faria lembrou que mais de 40 

milhões de brasileiros ainda não têm redes de conexão atualmente e a meta do governo é 

encerrar os chamados "desertos digitais" no país, sem especificar prazos. Ele disse que serão 

investidos pelo menos R$ 10 bilhões para conectar todas a vilas e aldeias do país. - Vamos 

conectar 10 milhões de pessoas na Amazônia, com fibra ótica, sem cortar uma única árvore - 

disse Faria, lembrando que serão investidos outros R$ 3,1 bilhões para cobrir escolas públicas 

com a rede. Fonte: O Globo 
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Claro está avaliando uso de redes neutras para expansão na fibra óptica  

Mercado | 11/08/2022 – 16h57min 

 

Única tele nacional que não criou uma empresa de redes neutras a partir de sua 

infraestrutura, a Claro está avaliando acordos com players do segmento para complementar a 

expansão da oferta de fibra óptica. A informação foi compartilhada pelo presidente da 

operadora, José Félix, durante evento realizado na quinta-feira, 11, em São Paulo. "Por 

enquanto a Claro não pretende fazer nenhuma separação da sua infraestrutura como os outros 

operadores, o que não significa dizer que a gente não possa, eventualmente, ter um acordo 

aqui ou ali com operadores de rede neutra. De modo algum estamos fechados", sinalizou o 

executivo. Fonte: Teletime 
Leia mais 
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