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DESTAQUES 

 

Inteligência artificial traz riscos para o debate público  

Mercado | 16/08/2022 – 05h 

 

No complicado entrelaçamento em que vivemos hoje há agentes dos mais diversos: da 

comunicação ampliada que a expansão do acesso à internet permitiu à tecnologia com a 

evolução vertiginosa da inteligência artificial (IA). Além disso, há impactos sociais importantes 



 
 
 
que esta mescla de tecnologias e ideias traz, tanto a direitos ameaçados como o da 

privacidade, quanto ao modo de convívio. Torna-se importante olhar este cenário para que se 

possam identificar reais ou potenciais riscos. Num cenário muito real, a quantidade imensa de 

dados e opiniões pessoais que existe na internet alimentará gigantescas bases de dados. 

Desde a famosa e ácida tirada de Umberto Eco – que em nada embaça a importância de 

expandir a internet – estabeleceu-se como fato consumado que a inclusão de todos às 

plataformas de interação traria uma inevitável cacofonia e, pior, traria novas formas de controle 

sobre o pensamento. A questão aqui é que, com a existente sinergia com outras ferramentas 

tecnológicas, esse efeito colateral pode ser potencializado, gerando danos reais. Fonte: O Estado de 

S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Facebook falha em detectar anúncios com fake news eleitoral, aponta ONG 

Mercado | 15/08/2022 – 19h55min 

 

O Facebook, que pertence à Meta, aprovou anúncios para serem veiculados em sua 

plataforma que continham desinformação sobre a eleição brasileira, aponta um relatório da 

organização não governamental Global Witness. A entidade revela que mesmo anúncios com 

erros sobre informações básicas, como a data da eleição, e que não dependem, portanto, de 

interpretação não estariam sendo detectados e coibidos pelo processamento e moderação da 

empresa. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ANPD propõe multa mínima de R$ 12 mil por infração grave à LGPD 

Poder Executivo | 16/08/2022 

 

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados abriu na terça-feira (16), uma consulta 

pública sobre o Regulamento de Dosimetria e Aplicação de Sanções Administrativas, que como 

o nome sugere, traz a metodologia de cálculo das multas a serem aplicadas por 

descumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/18). Essa é a regra que falta 

para a ANPD começar a aplicar multas. Mas ainda há um longo caminho pela frente. Depois 

dos 30 dias de consulta pública haverá a análise das contribuições, análise jurídica, definição 

de novo relator no conselho diretor da Autoridade para proposição de um texto final, votação e 

aprovação. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 
 

Prefeitura do Rio não tem previsão para restabelecer sistema invadido por hackers 

Poder Executivo | 16/08/2022 – 10h36min 

 

O Datacenter da prefeitura do Rio sofreu um ataque hacker na madrugada de segunda-

feira (15), por volta das 2h. O acesso indevido ao sistema afetou alguns serviços municipais, 

como o Portal Carioca Digital e o Nota Carioca, assim como sistemas corporativos. O painel de 

Covid-19 também teve a captura de dados afetada. Para evitar uma nova invasão cibernética, 

todos os serviços do portal da prefeitura estão fora do ar. O IplanRio (Empresa Municipal de 

Informática) informou que já está trabalhando para normalizar a situação, mas ainda não há 

previsão para restabelecimento do sistema, como comunicou o prefeito Eduardo Paes em seu 

Twitter. De acordo com a prefeitura, o atendimento aos pacientes da Secretaria municipal de 

Saúde e do Siserg (Sistema Nacional de Regulação) não foram afetados, porém algumas 

unidades não puderam computar pedidos de exames e consultas nos sistemas de regulação. 

Ainda que os dados da Secretaria municipal de Educação estejam fora do ar, as aulas não 

foram afetadas pelo ataque. Fonte: O Globo 
Leia mais 



 
 
 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Ministério da Economia registra 80% de digitalização em serviços do governo  

Poder Executivo | 16/08/2022 – 13h38min 

 

Na esteira da digitalização que explodiu na pandemia, o governo federal anuncia na 

semana que alcançou 4.000 serviços públicos transformados em digitais, como as carteiras de 

trânsito e de trabalho. Em 2019, antes da chegada do coronavírus, eram 107. Pelos dados do 

Ministério da Economia, os formatos digitais de acesso abrangem hoje 83% dos serviços 

disponíveis. Entre os serviços mais novos, cidadãos do Rio Grande do Sul e do Acre, começam 

a usar a carteira de identidade nacional pelo aplicativo do governo para apresentar o RG pelo 

celular com validade em todo o país e número único, do CPF. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Banco Central e equipe econômica em lados opostos sobre cenário fiscal 

Poder Executivo | 16/08/2022 – 09h10min 

 

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, permanece com o pé no chão, 

enquanto a equipe econômica está em campanha eleitoral. Em declarações segunda-feira (15), 

Neto disse que há uma preocupação com o cenário fiscal do ano que vem, o que é o oposto do 

que o ministro da Economia tem falado. Paulo Guedes afirma que o Brasil fez o ajuste fiscal e 

que haverá equilíbrio nas contas públicas neste ano. De fato terá, mas não será por medidas 

permanentes tomadas pelo governo, e sim pela alta inflação e outros eventos apenas 

circunstanciais. O governo implementou diversas iniciativas populistas e eleitorais. Aumentou o 

Auxílio Brasil, deu o auxílio aos taxistas e aos caminhoneiros, reduziu ou levou a zero os 

impostos sobre combustíveis. Só nos seis meses são R$ 30 bilhões de perda de arrecadação, 

um dinheiro que deixa de entrar nos cofres públicos federais, sem contar com a perda estadual. 

Roberto Campos brincou: 'Vocês conhecem a frase de que não há nada mais permanente do 

que um programa temporário do governo?". Com isso ele levanta uma dúvida bem pertinente. 

Se as medidas aprovadas apenas para tentar mudar o quadro eleitoral vão permanecer em 

2023. A equipe econômica afirma que não vai permanecer, Bolsonaro nos palanques promete 

manter, apesar de não ter nenhuma previsão no orçamento, né? A diferença é grande entre um 

programa de R$ 400 e um de R$ 600 em um ano: de R$ 90 bilhões para R$ 145 bilhões. Não é 

só isso que preocupa: O governo também adotou benesses para vários setores, como a 

redução de IPI, derrubada de impostos de vários impostos. Renúncia fiscal significa menos 

arrecadação. E sem arrecadação haverá problemas no futuro. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Mercado reduz perspectiva para alta do IPCA em 2022, mas cenário para 2023 e 2024 

piora, mostra Focus 

Mercado | 15/08/2022 – 10h55min 

 

A pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central na segunda-feira (16) mostrou que os 

especialistas consultados veem agora avanço de 7,02% do IPCA este ano, contra 7,11% na 

semana anterior. Para 2023 a conta subiu em 0,02 ponto percentual, a 5,38%, na 19ª semana 

seguida de elevação. Já para 2024 a perspectiva aumentou com força, com projeção agora de 

alta de 3,41% do IPCA, depois de quatro semanas seguidas de visão de 3,30%. O centro da 

meta oficial para a inflação é de respectivamente 3,5%, 3,25% e 3,00% para cada ano, sempre 



 
 
 
com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos. Para o Produto 

Interno Bruto (PIB), o levantamento que capta a percepção do mercado para indicadores 

econômicos apontou perspectiva de expansão de 2,00% este ano, de 1,98% na semana 

anterior. Para 2023 o cálculo apresentou ligeira melhora de 0,01 ponto percentual, a 0,41%. A 

pesquisa semanal com uma centena de economistas mostrou ainda manutenção das 

expectativas para a taxa básica de juros, com a visão de que a Selic deve encerrar este ano 

nos atuais 13,75% e o próximo em 11,00%. Fonte: Portal do Agronegócio 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

EDUCAÇÃO 

 

Teto de gastos inibe investimentos para recuperar educação, aponta audiência 

Poder Legislativo | 15/08/2022 – 14h43min 

 

O Brasil tem sofrido para recuperar a infraestrutura educacional no cenário pós-

pandêmico, devido aos poucos recursos orçamentários disponíveis. Essa foi a conclusão de 

audiência pública feita na segunda-feira (15) pela subcomissão temporária da Comissão de 

Educação (CE) que debate as ações que o país deve tomar visando à melhoria do ensino, 

especialmente após a pandemia de covid-19, que agravou os problemas do setor. Para Daniel 

Cara, professor da Universidade de São Paulo (USP) e dirigente da Campanha Nacional pelo 

Direito à Educação, o Brasil precisa revogar a Emenda 95, que determinou um teto de gastos 

na gestão pública da União. A posição foi motivada pela manifestação de Talita Dal'Bosco, 

coordenadora de Infraestrutura Educacional do Fundo Nacional pelo Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), vinculado ao Ministério da Educação. Talita Dal'Bosco apresentou detalhes 

do impacto da crise orçamentária nos investimentos em infraestrutura escolar. — Devido ao 

baixo orçamento, não conseguimos atender às 6 mil iniciativas que tem no PAR [Plano de Ação 

Articulada]. O orçamento está muito pequeno, e essa é uma informação pública de fácil acesso 

a toda a população. Nessa ação orçamentária, a construção, a reforma e a ampliação das 

escolas competem com as necessidades também de transporte, mobiliário, equipamentos, que 

estão todas na mesma ação orçamentária, e temos dificuldade de orçamento — explicou. Fonte: 

Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ELEIÇÕES 2022 

 

Lula faz primeiro ato de campanha em São Bernardo do Campo, berço do sindicalismo 

paulista  

Poder Executivo | 16/08/2022 – 14h57min 

 

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, iniciou a 

campanha eleitoral de 2022 na terça-feira (16) com uma visita a uma fábrica de automóveis em 

São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A região é berço do sindicalismo que projetou Lula 

para a vida pública. Além do ex-presidente, participaram do ato os candidatos da coligação ao 

governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), e ao Senado pelo mesmo estado, Márcio 

França (PSB), e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Até as 15h, Lula já tinha subido ao carro 

de som posicionado em frente à fábrica, mas ainda não havia discursado. Gleisi, Márcio França 

e Fernando Haddad usaram o microfone antes do candidato à Presidência. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Mais de 118 milhões de brasileiros poderão votar neste ano usando cadastro biométrico 

Poder Judiciário | 16/08/2022 – 13h47min 

 



 
 
 

Mais de 118 milhões de brasileiros poderão votar nas eleições deste ano por meio do 

cadastro biométrico – sistema que verifica eletronicamente as impressões digitais do eleitor e, 

em seguida, libera a urna para votação. O número representa 75,52% do total de cidadãos 

aptos a votar nas eleições de outubro. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a principal 

vantagem da biometria é a segurança na identificação do eleitor, impedindo que uma pessoa 

vote no lugar de outra. O tribunal, no entanto, projeta que o cadastramento biométrico de 100% 

do eleitorado só deve ocorrer em 2026, uma vez que a coleta de digitais após as eleições de 

2020 acabou suspensa em razão da pandemia de Covid-19. Do total de 5.571 municípios do 

País, 4510 já estão aptos a identificar eleitores pelo sistema de digitais, 243 ainda não 

iniciaram a coleta dos dados e 998 começaram mas não concluíram o cadastramento dos 

eleitores. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Bolsonaro abre campanha em Juiz de Fora, na mesma esquina onde recebeu facada  

Poder Executivo | 16/08/2022 – 13h20min 

 

No primeiro ato da campanha oficial, o presidente e candidato à reeleição Jair 

Bolsonaro (PL) voltou a convocar a população para as manifestações de 7 de Setembro. A 

mobilização para a data vem sendo marcada pelo tom de ameaça às instituições, como o 

sistema eleitoral. "Pode ter certeza que no próximo 7 de Setembro vamos todos às ruas pela 

última vez. Comemorar num primeiro momento a nossa independência e, num segundo 

momento, a garantia da nossa liberdade", disse ele, em Juiz de Fora, Minas Gerais, na terça-

feira (16). Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Ciro inicia campanha e incomoda PT ao homenagear Suplicy em plano de governo  

Poder Executivo | 16/08/2022 – 11h47min 

 

A campanha do candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, tem 

causado incomodo no PT ao batizar de "Eduardo Suplicy" seu programa de transferência de 

renda que prevê complementar em até R$ 1.000 a renda de famílias abaixo da linha da 

pobreza. O projeto foi citado durante o primeiro compromisso de campanha do candidato, uma 

caminhada por Guaianases, bairro no extremo leste de São Paulo, na manhã da terça-feira 

(16) "A homenagem que eu faço ao Eduardo Suplicy é uma questão simples, ele dedicou uma 

vida inteira a colocar esse assunto em pauta no Brasil e o PT sempre o levou ao deboche e ao 

ridículo. Eu não, eu sempre o levei a sério", disse. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Para Lira, eleição será feita com respeito, amplo debate e paz 

Poder Legislativo | 16/08/2022 – 11h11min 

 

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), destacou o início da 

campanha eleitoral como o momento no qual a democracia se recicla e se fortalece a vontade 

popular. Por meio de suas redes sociais, Lira defendeu o processo eleitoral com respeito, 

amplo debate de ideias e paz. Para ele, trata-se de um momento crucial para a democracia. 

“Hoje, com o início da campanha eleitoral, a democracia no Brasil começa um processo 

vigoroso de visitar suas raízes, para fortalecer seus troncos e alimentar seus galhos e folhas”, 

afirmou. “Este é um momento crucial, quando a democracia se recicla e se fortalece na 

vontade popular. Vamos celebrar esse momento democrático, com respeito, amplo debate de 

ideias e paz”, disse Lira. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 



 
 
 

  

JUDICIÁRIO 

 

STJ decide se empresas podem deduzir do IRPJ os pagamentos a administradores e 

conselheiros 

Poder Judiciário | 16/08/2022 – 07h01min 

 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pode decidir, na tarde de terça-feira (16), sobre a 

possibilidade de as empresas deduzirem do cálculo do Imposto de Renda (IRPJ) os valores 

pagos a administradores e conselheiros - independentemente de tais pagamentos serem fixos 

e mensais. Será a primeira vez que a Corte emitirá posicionamento sobre o tema. Essa 

discussão - que tem impacto direto no caixa - afeta as empresas que recolhem Imposto de 

Renda pelo regime do lucro real. São aquelas com faturamento acima de R$ 78 milhões por 

ano. Está na pauta na 1ª Turma. Já existe um voto, o da relatora, a ministra Regina Helena 

Costa, para permitir as deduções. Ela se manifestou no mês de maio, quando o tema entrou 

em pauta pela primeira vez. As discussões, hoje, serão reabertas com o voto-vista do ministro 

Gurgel de Faria e, além dele, outros três ministros podem votar. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Tribunal Militar paulista expande Juízo 100% Digital para todas as unidades 

Poder Judiciário | 15/08/2022 

 

O Tribunal de Justiça Militar de São Paulo (TJMSP) implantou em caráter permanente, 

em todas as unidades jurisdicionais de primeiro e segundo graus, o Juízo 100% Digital. A 

medida consta da Resolução n. 87/2022-AssPres, publicada na segunda-feira (15/8). O Juízo 

100% Digital, criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é uma modalidade de 

tramitação de processos judiciais que permite que a pessoa use a tecnologia para ter acesso à 

Justiça sem precisar comparecer fisicamente às unidades do Judiciário. Nela, todos os atos 

processuais passam a ser praticados por meio eletrônico e remoto, pela internet. “Com a 

implantação definitiva do Juízo 100% Digital, o TJMSP segue alinhado às mudanças 

introduzidas nas relações e nos processos de trabalho em virtude do fenômeno da 

transformação digital, absorvendo e incorporando novas tecnologias aos nossos serviços, de 

forma a promover o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional”, afirmou o 

presidente do Tribunal, Orlando Eduardo Geraldi. Fonte: ASCOM CNJ 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Reforma de processos administrativo e tributário e custo da energia estão na pauta de 

comissões 

Poder Legislativo | 15/08/2022 – 13h34min 

 

A comissão de juristas que analisa a reforma dos processos administrativos e 

tributários começa nesta semana a elaboração do relatório final. No primeiro semestre, os 

trabalhos foram divididos em dois grupos de juristas, e as sugestões agora serão consolidadas 

em anteprojetos de lei. O colegiado deve se reunir na quarta (17). Também na quarta, a 

Comissão de Infraestrutura discute a divulgação do gasto médio de energia da vizinhança na 

conta de luz, como forma de alertar para o consumo excessivo (PLS 365/2016). Já a Comissão 

de Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor pode votar na terça (16) o reembolso do 

frete no caso de atraso na entrega dos produtos (PL 5.544/2019). Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 



 
 
 

 

Posse de Moraes no TSE ‘faz ginástica’ para juntar Lula, Bolsonaro, Dilma e Temer na 

mesma sala  

Poder Executivo | 16/08/2022 – 11h45min 

 

A posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) na terça-feira, 16, vai juntar numa mesma sala desafetos políticos que 

publicamente trocam insultos e acusações. Adversários ferrenhos, estarão lado a lado o petista 

que lidera a corrida eleitoral Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL), 

que com ele polariza a disputa; os ex-presidentes Michel Temer (MDB) e Dilma Rousseff (PT), 

no primeiro encontro público pós-impeachment. A ida de Bolsonaro foi confirmada na terça-

feira, 16, pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Moraes foi pessoalmente ao Palácio 

do Planalto entregar o convite ao atual presidente, que teria recebido a mensagem em clima 

amistoso. Lula já avisou que não faltará. Por conta de regras do cerimonial, Temer e Dilma, 

além de estarem pela primeira vez juntos num evento oficial, deverão sentar-se um do lado do 

outro no plenário do TSE. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Aras diz que eleito tomará posse e que resistência de Bolsonaro seria 'afronta à 

democracia' 

Poder Executivo | 15/08/2022 – 22h09min 

 

O procurador-geral da República Augusto Aras afirmou que o vencedor das eleições 

presidenciais vai tomar posse no dia 1º de janeiro e acrescentou que eventual resistência do 

presidente Jair Bolsonaro (PL) em deixar o cargo seria uma "afronta à democracia". Horas 

depois, na presença de Aras, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), cobrou 

que o Ministério Público Federal também defenda a democracia no Brasil. Fonte: Folha de S. Paulo  

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Momento é de mobilização pela preservação da democracia, diz Pacheco 

Poder Legislativo | 15/08/2022 – 20h11min 

 

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou na segunda-feira (15) 

que o atual momento é de mobilização pela preservação da democracia nacional. A declaração 

foi dada durante uma cerimônia organizada para celebrar os 20 anos da inauguração da sede 

nacional do Ministério Público Federal (MPF), em Brasília, e homenagear o ex-procurador-geral 

da República Geraldo Brindeiro, falecido em 2021. "Ministério Público, Congresso Nacional, 

Poder Judiciário, Justiça Eleitoral e Poder Executivo é sim o momento de uma grande 

mobilização em torno da preservação e da garantia da democracia brasileira", afirmou 

Pacheco. Pacheco disse também que acredita no compromisso do MPF e da Procuradoria 

Geral da República (PGR) com a democracia brasileira, com os ideais democráticos e com o 

estado de direito. "Não tenho a mínima dúvida, o compromisso do Ministério Público Federal do 

Brasil, da Procuradoria Geral da República com a democracia brasileira, com os ideais 

democráticos, com o estado de direito que nos orientam desde 1988 e cujo retrocesso nós 

absolutamente não admitiremos em conjunto", afirmou o presidente do Senado. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Ciro Nogueira, Lira, Pacheco e Toffoli se reúnem para falar de equilíbrio entre Poderes 

Poder Executivo | 15/08/2022 – 19h31min 

 

O ministro Ciro Nogueira (Casa Civil), o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur 

Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro do STF Dias Toffoli se reúnem na 



 
 
 
sexta-feira (19) para falar do equilíbrio dos Três Poderes. O debate vai acontecer em um dos 

painéis de um seminário do grupo Esfera Brasil, lançado pelo empresário João Camargo, que 

promove encontros entre representantes dos setores público e privado. O evento, que vai 

acontecer em São Paulo, também terá a presença de nomes como Isaac Sidney, presidente da 

Febraban, e Robson Andrade, da CNI. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Claro pressionou fabricantes de celulares para entregarem modelos 5G  

Mercado | 16/08/2022 – 12h08min 

 

O presidente da Claro, Paulo César Teixeira, disse que a operadora pressionou 

fornecedores de celulares a entregarem aparelhos com capacidade para captar o 5G. O 

objetivo foi acelerar a utilização das redes que foram construídas pela operadora para receber 

o tráfego de dados de clientes na nova geração de internet móvel. “Nós forçamos a mão. 

Chamamos os fornecedores e pedimos aparelhos 5G. Dissemos: não queremos mais 4G. 

Queremos 5G. E não só aparelhos premium, mas também intermediários”, contou Teixeira, 

durante o evento 5G Summit Brazil, organizado pela Qualcomm. O executivo revelou que a 

Claro chegou a fechar contratos de exclusividade para receber quatro modelos de smartphones 

(ele não revelou quais) com o objetivo de reforçar o portfólio de dispositivos à venda. Como 

resultado, 5% da base de usuários da operadora já contam com celulares compatíveis com o 

5G. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Sinal 5G impulsiona transformação digital na prestação de serviços públicos  

Mercado | 16/08/2022 – 11h06min 

 

Curitiba começa a receber, na terça-feira (16/8), o sinal da quinta geração das redes 

móveis (5G). A estimativa é que com o 5G a velocidade de navegação na internet seja 100 

vezes mais rápida do que a oferecida atualmente pelas bandas 4G, além de comunicações 

sem atrasos. Desde 2019, Curitiba saiu na frente em relação às demais cidades do Brasil ao 

modernizar as leis que regulamentam a instalação de antenas de telefonia celular na cidade. O 

Decreto nº 989, assinado na época pelo prefeito Rafael Greca, tornou menos burocrático o 

processo de instalação desses equipamentos, facilitando agora a implantação da tecnologia 

5G. Fonte: Prefeitura Municipal de Curitiba  
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Temor de recessão no mercado de games cresce com resultados ruins 

Mercado | 16/08/2022 – 08h 

 

As nuvens negras da recessão se aproximam dos Estados Unidos e da Europa, e a 

indústria de games dá sinais de que não passará ilesa às intempéries, recuperando uma antiga 

discussão: afinal, o mercado de games seria à prova de recessões? A fama de que as 

empresas de games seriam praticamente imunes a crises financeiras ganhou força na segunda 

metade dos anos 1990 e início dos anos 2000, quando o setor passava por uma fase de 

crescimento agudo e parecia sofrer pouco em períodos de turbulência na economia. Fonte: Folha 

de S. Paulo 

Leia mais 

Retorno ao índice 

  

PF faz operação contra hackers suspeitos de ataque que tirou ConecteSUS do ar 



 
 
 

Poder Executivo | 16/08/2022 – 06h51min 

 

A Polícia Federal começou a cumprir, na terça-feira (16), oito mandados de busca e 

apreensão contra um grupo criminoso suspeito de invadir sistemas do Ministério da Saúde e de 

outros órgãos do governo federal. Segundo a corporação, eles foram responsáveis pelo ataque 

que, em dezembro do ano passado, comprometeu o site Conecte SUS, responsável pelo 

Certificado Nacional de Vacinação. Os mandados estão sendo cumpridos nos estados da 

Paraíba, de Minas Gerais, do Paraná e de Santa Catarina. Segundo a PF, os envolvidos 

integram uma "organização criminosa transnacional dedicada à prática de crimes dessa 

natureza, visando entidades públicas e privados no Brasil, Estados Unidos, Portugal e 

Colômbia". De acordo com as investigações, um ambiente em nuvem do Ministério da Sáude 

foi atacada e arquivos, dados e instâncias da pasta foram deletados. A ação acabou, então, 

comprometendo o ConecteSUS. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Moraes assume TSE com promessa de combater milícias digitais 

Poder Judiciário | 16/08/2022 – 04h 

 

O ministro Alexandre de Moraes assume a presidência do TSE (Tribunal Superior 

Eleitoral) na 3ª feira (16), às 19h, no plenário da Corte em Brasília. O mandato é de 2 anos. Ele 

será o responsável por conduzir as eleições de outubro, que devem ser uma das mais 

polarizadas dos últimos anos. Em discursos recentes, o magistrado de 53 anos indicou que sua 

gestão irá punir milícias digitais e propagadores de notícias falsas que buscarem influenciar o 

resultado das eleições ou deslegitimar o processo eletrônico de votação. O ministro concentra 

poderes para ao menos tentar a reprimenda: além da presidência do TSE, Moraes relata 

inquéritos no STF (Supremo Tribunal Federal) que apuram justamente a atuação de milícias 

digitais e de propagadores de supostas notícias falsas. Parte dos alvos é ligada ou serviu como 

base de apoio a Bolsonaro em 2018. Ricardo Lewandowski será o vice, mas ficará por menos 

tempo: o ministro se aposenta em maio de 2023, quando completa 75 anos. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Hacker cobrou resgate para devolver dados da ANP, que segue fora do ar 

Poder Executivo | 16/08/2022 

 

Desde que sofreu o ataque hacker no dia 04 de agosto, o site da Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) está fora do ar. Oficialmente, a agência 

reguladora diz que o Sistema Eletrônico de Informações voltou a funcionar, mas outros 

sistemas ainda estão indisponíveis. O ataque foi comunicado somente no dia 5 de agosto, às 

18h15, por meio de uma nota intitulada “Comunicado: sistemas da ANP estão fora do ar” 

informando o público de que “quarta-feira (4/8), a ANP sofreu uma tentativa de ataque 

cibernético. Como medida de segurança, todos os sistemas foram retirados do ar para 

avaliação dos riscos à segurança cibernética da Agência”. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Abranet faz parceria com Unicamp para MBA que une Tecnologia, ética, felicidade e 

empreendedorismo  

Mercado | 16/08/2022 

 

Uma pós-graduação que una tecnologia, empreendedorismo, ética e felicidade. Esses 

são os diferenciais do Master Business Exponencial Unicamp, criado com o objetivo de criar 

negócios exponenciais para desenvolver competências comportamentais e habilidades com 



 
 
 
foco em criar projetos alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O 

programa possui desde disciplinas de Felicidade, Ética, Diversidade até Tecnologias 

Exponenciais, Empreendedorismo de Impacto e Gestão do Futuro. " Nós fizemos questão de 

chamar professores da área de humanas, como o curso de psicologia. Tratar de felicidade na 

grade curricular começou pouco antes da pandemia aqui na Unicamp", conta o professor 

Leandro Manera, professor doutor da faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp e um dos 

organizadores da pós-graduação. Fonte: Convergência Digital  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Setor de Telecom investiu R$ 8,3 bilhões no 1º trimestre de 2022 

Mercado | 16/08/2022 

 

Os investimentos das prestadoras em telecomunicações somaram R$ 8,3 bilhões no 

primeiro trimestre de 2022, segundo balanço da Conexis Brasil Digital. Em valores nominais o 

montante cresceu 3,8% em relação ao mesmo período de 2021. Em valores reais, descontada 

a inflação do período, que foi de mais de 11%, houve uma queda de 6,1%. Nos primeiros três 

meses de 2021, o setor havia investido R$ 8 bilhões, em valores nominais. Em valores 

atualizados pela inflação o investimento somou R$ 8,8 bilhões. O setor tem elevado seus 

investimentos nos últimos anos. No primeiro trimestre de 2018 o setor investiu, em valores 

reais, R$ 6,9 bilhões. Em 2020 o investimento foi de R$ 8,1 bilhões e em 2022 chegou a R$ 8,3 

bilhões, um aumento de 19,1% em relação ao investido em 2018. Nesse mesmo período houve 

um aumento de 6,5% na base de acessos e uma queda 10,6% na receita. Fonte: Ti Inside 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TRABALHISTA 

 

MP que flexibiliza regras trabalhistas em caso de calamidade pública é promulgada e vira 

lei 

Poder Executivo | 16/08/2022 – 06h16min 

 

A Medida Provisória (MP) que flexibiliza regras trabalhistas em caso de calamidade 

pública municipal, estadual ou nacional foi promulgada na terça-feira (16) e agora é a Lei Nº 

14.437. A promulgação foi publicada no "Diário Oficial da União (DOU)". O Senado aprovou a 

MP dia 3 de agosto, um dia após a Câmara aceitar a proposta. O texto foi editado pelo governo 

no dia 28 de março e precisava ser aprovado pelo Congresso até o próximo dia 7 de agosto 

para não perder a validade e virar lei permanente. O texto-base da medida provisória foi 

aprovado por 51 votos a 17. Na sequência, um destaque, proposto pelo PT, foi rejeitado por 39 

votos a 19. Pressionados pelo prazo, deputados e senadores evitaram promover alterações no 

conteúdo da medida provisória a fim de encurtar a tramitação e facilitar a aprovação. Aprovada 

sem mudanças em relação ao que foi enviado pelo Executivo, a MP foi à promulgação pelo 

Congresso. O texto autoriza o Poder Executivo federal a adotar, em situações de calamidade 

pública, medidas trabalhistas alternativas e o Programa Emergencial de Manutenção do 

Emprego e Renda, que prevê a redução proporcional da jornada de trabalho e do salário, ou 

suspensão temporária do contrato de trabalho, mediante acordo entre empregador e 

empregado, com pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da 

Renda (BEm). Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 
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