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Orçamento do Fust para 2023 assegura, inicialmente, apenas parte das verbas para 

educação conectada  

Poder Executivo | 16/08/2022 – 23h51min 



 
 
 

 

O Ministério das Comunicações (MCom), ao divulgar a proposta do orçamento de 2023 

destinada para projetos que utilizarão recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de 

Telecomunicações (Fust), destinou recursos para a educação abaixo dos 18% exigidos por lei 

que rege o fundo. Assegurados, estão apenas R$ 10 milhões, ou pouco mais de 1,5% do total. 

Para atingir a meta prevista em lei, o Conselho Gestor do Fust deveria aprovar ainda algo 

próximo de R$ 107 milhões em projetos reembolsáveis focados em educação, mas não há 

garantias de que estes projetos existirão. A Lei 9.998/2000, que rege o fundo, prevê no § 2º do 

art. 5º, que do total dos recursos do Fust, 18%, no mínimo, serão aplicados em educação, para 

os estabelecimentos públicos de ensino. Na sua última reunião extraordinária, realizada no 

último dia 8, o Conselho Gestor do Fust aprovou o valor total de R$ 651 milhões como proposta 

orçamentária para o fundo no exercício de 2023. Inicialmente, este valor estava previsto em R$ 

805 milhões. Ou seja, uma redução de 19,13%. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Sebrae e CNI firmam acordo para incentivar startups no ecossistema global de inovação 

Mercado | 17/08/2022 – 14h22min 

 

Com o objetivo de estimular a competitividade dos pequenos negócios da indústria, o 

Sebrae e a Confederação Nacional da Indústria (CNI) firmaram um Acordo de Cooperação 

Técnica. A parceria tem o intuito de focar nos pilares de produtividade e inovação, 

encadeamento produtivo, internacionalização, economia de baixo carbono e ESG. O acordo foi 

anunciado durante a 3ª edição do Fórum Encadear, em São Paulo. Com isso, as instituições 

vão unir esforços para atender as micro e pequenas empresas, promovendo ações de 

relacionamento e articulação, para que elas possam estar movimentando a economia de forma 

mais atualizada. Fonte: Folha de Pernambuco 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

5G ‘puro’ será ativado na 2ª feira no Rio, Vitória, Florianópolis e Palmas, diz diretor da 

Anatel 

Poder Executivo | 17/08/2022 – 12h48min 

 

A quinta geração de telefonia móvel 5G, na faixa de 3,5 gigahertz (GHz), será ativada 

na segunda-feira (22) no Rio de Janeiro, Vitória, Florianópolis e Palmas. A informação é do 

diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) Moisés Moreira, que preside o 

grupo técnico responsável por aprovar a ativação do serviço nas capitais, o Gaispi. Conforme 

informou o Valor mais cedo, o Gaispi marcou uma reunião extraordinária para quinta-feira (18) 

com o intuito de tratar da ativação do novo serviço nas quatro capitais. Trata-se do chamado 

5G “puro”, a rede “standalone” (SA), que oferece baixa latência (tempo de resposta a 

comandos do usuário ou sensores), além de velocidade de até 1 gigabits por segundo (Gbps). 

“Não podemos definir a data de liberação [do 5G] em nenhuma capital a mais por enquanto. 

Estamos aguardando a chegada dos filtros de proteção, que está programada para os 

próximos dias”, disse Moreira, ao Valor, ao se referir ao equipamento importado que garante a 

convivência da nova tecnologia com os serviços profissionais de satélite (FSS, na sigla em 

inglês) na mesma faixa de frequência sem causar interferências. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Associações do Pará, São Paulo e Espírito Santo vão denunciar empresas por violações 

da LGPD 

Mercado | 17/08/2022 

 



 
 
 

Com exclusividade, o Ver-o-Fato notícia que associações de defesa do consumidor, 

dos estados do Pará, São Paulo e do Espírito Santo, farão denúncias formais a Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados (ANPD) contra várias empresas que desde 01 de agosto e 

2021, data que já poderiam ser autuadas, comprovadamente não obedeceram a Lei Geral de 

Proteção de Dados (LGPD), colocando em risco os dados pessoais dos consumidores ou 

procedendo a compartilhamentos ilegais desses dados, cujos titulares são idosos, menores e 

pessoas com necessidades especiais e deficiências. Essas associações já dispuseram os 

meios jurídicos para acionar a ANPD, que parecia em total inatividade, inclusive tendo em 

conta a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança 

Pública. Fonte: Ver-o-Fato 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Pronampe vai impulsionar receita com seguro prestamista, diz Caixa Seguridade 

Poder Executivo | 16/08/2022 – 17h37min 

 

O retorno do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte (Pronampe), linha de crédito voltada para microempreendedores individuais (MEI), micro 

e pequenos empreendedores, vai impulsionar o seguro prestamista na Caixa Seguridade, 

avaliou o CEO da holding, André Nunes, durante teleconferência. “Com o Pronampe, o 

prestamista passa a ser parte importante do foco de crescimento”, afirmou o executivo. O 

Pronampe se tornou um programa permanente, com sua volta em 25 de julho. Segundo o 

executivo-chefe financeiro (CFO) e de relações com investidores, Eduardo Oliveira, “vemos um 

impacto do programa de forma muito positiva no segundo semestre e para os próximos anos, 

levando em conta o fato de ter se tornado permanente”. Oliveira também ressaltou ver impacto 

positivo para a proteção de operações de crédito vindo do empréstimo consignado de quem 

recebe o novo Auxílio Brasil. “Mas é preciso reforçar que são créditos com tíquetes mais baixos 

e, por isso, o efeito é mais incremental do que determinante para o resultado do seguro 

prestamista”, avaliou. No segundo trimestre deste ano, o produto teve crescimento de 9,1% 

ante o mesmo período de 2021, com prêmios de R$ 588 milhões, a segunda maior da Caixa 

Seguridade. O principal ramo ainda é o habitacional, que arrecadou R$ 727,3 milhões em 

prêmios, alta anual de 6,1%. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

CONSUMIDOR 

 

Senacon realiza 27ª reunião com órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor 

Poder Executivo | 17/08/2022 – 08h 

 

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça e 

Segurança Pública, junta-se aos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para a 

primeira reunião presencial do setor, na quarta-feira (17), em Brasília. Na ocasião serão 

debatidas e analisadas as ações para prevenção e repressão aos conflitos de consumo e as 

contribuições para a elaboração de políticas públicas. Na ocasião, o secretário nacional do 

Consumidor, Rodrigo Roca, apresentará painel sobre o tema “Consumo Defensivo e a 

Neurociência”. O evento acontece na sede do Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios (MPDFT). Além da Senacon, participarão do evento a Associação Nacional do 

Ministério Público do Consumidor (MPCon), a Associação Brasileira de Procons 

(ProconsBrasil), o Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor (FNECDC), o 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais (Fonaje), o Conselho Nacional das Defensoras e 

Defensores Públicos Gerais (Condege), e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Fonte: ASCOM 

MJSP 
Leia mais 

Retorno ao índice 



 
 
 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Instituição Fiscal Independente eleva projeção do PIB de 1,4% para 2% em 2022 

Poder Legislativo | 17/08/2022 – 15h17min 

 

A Instituição Fiscal Independente (IFI) revisou para cima a sua projeção para o 

crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano, de 1,4% para 2%. Segundo a IFI, a 

revisão foi realizada em função de dois fatores principais: desempenho recente dos indicadores 

de atividade econômica; impactos da “ampliação das transferências sociais” sobre o consumo 

das famílias, decorrentes da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) das Bondades. As 

informações foram divulgadas na quarta-feira (17) pela IFI, órgão de acompanhamento da 

política fiscal ligado ao Senado, no Relatório de Acompanhamento Fiscal (RAF) de agosto. “Os 

estímulos fiscais devem promover uma desaceleração mais branda da atividade econômica ao 

longo deste segundo semestre”, destacou também a instituição. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Comércio tem queda recorde de 4% nos postos de trabalho em 2020 

Mercado | 17/08/2022 – 10h 

 

No primeiro ano da pandemia, o comércio brasileiro perdeu 4,0% de sua ocupação, 

7,4% das empresas e 7,0% das lojas. Dos 404,1 mil trabalhadores que saíram do setor, 90,4% 

(ou 365,4 mil deles) estavam empregados no varejo. Nesse segmento, apenas duas atividades, 

consideradas serviços essenciais durante a crise sanitária, tiveram incremento de pessoal: a de 

hipermercados e supermercados (1,8 mil pessoas) e a de produtos farmacêuticos, perfumaria, 

cosméticos e artigos médicos, ópticos e ortopédicos (318 pessoas). Os dados são da Pesquisa 

Anual de Comércio (PAC) 2020, divulgada na quarta-feira (17) pelo IBGE. Foi a maior queda 

na ocupação do comércio, no intervalo de um ano, desde o início da série histórica da 

pesquisa, em 2007. Também houve queda recorde do número de trabalhadores em dois dos 

três grandes segmentos do comércio: - 4,8%, no setor varejista, que emprega 73,7% dos 

trabalhadores do comércio, e -8,5% no segmento de veículos, peças e motocicletas. Fonte: Agência 

IBGE 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Ministro: teto do ICMS pode ser revisto se estados perderem receita 

Poder Executivo | 16/08/2022 – 18h13min 

 

A equipe econômica poderá rever o teto do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias 

e Serviços (ICMS), caso os estados provem perda de arrecadação, disse na terça-feira (16) o 

ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele participou de audiência de conciliação entre estados 

e a União, promovida pelo ministro Gilmar Mendes, relator do caso no Supremo Tribunal 

Federal (STF). A participação de Paulo Guedes não estava prevista na agenda oficial. Durante 

o discurso, o ministro disse que as unidades da Federação continuam com o caixa cheio e que 

eventuais perdas de receita com a fixação do teto do ICMS poderão resultar numa revisão da 

proposta. "Vamos ver o saldo antes de a gente brigar. É extraordinariamente sábia a decisão 

do ministro Gilmar [Mendes]. Vamos ver os números? Se os números mostrarem que houve 

aumento de arrecadação forte, apesar da redução das alíquotas, então segue o jogo. Se, ao 

contrário, mostrar que houve prejuízo à Federação, eu mesmo vou ficar envergonhado e vou 

querer rever", declarou Guedes. “Ninguém sacrificou [os gastos em] saúde e educação”, 

continuou. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  



 
 
 

Pronampe: 4 em cada 10 micro e pequenos industriais brasileiros desconhecem 

programa, diz pesquisa 

Mercado | 16/08/2022 – 17h09min 

 

Quatro em cada dez micro e pequenos empresários industriais brasileiros nunca 

ouviram falar do Pronampe, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte, que possibilitou o acesso a crédito para capital de giro em meio à crise 

provocada pela pandemia de covid-19. Os dados são de uma pesquisa encomendada pelo 

Sindicato da Micro e Pequena Indústria de São Paulo (Simpi) ao Datafolha, obtida com 

exclusividade pelo Estadão/Broadcast. O Nordeste foi a região com menor conhecimento dos 

industriais sobre o Pronampe: 50% das micro e pequenas indústrias nordestinas afirmaram 

desconhecer totalmente o programa. Essa fatia era de 40% entre as empresas industriais do 

Sudeste, 36% no Centro-Oeste/Norte e 35% no Sul. Na média nacional, 40% dos dirigentes 

industriais nunca tinham ouvido sobre o Pronampe. Os resultados mostram a dificuldade de 

acesso ao crédito pelas pequenas indústrias, diz o Simpi. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Ministério da Educação participa do Fórum Nacional Extraordinário dos Dirigentes 

Municipais de Educação 

Poder Executivo | 17/08/2022 – 11h35min 

 

O 9º Fórum Nacional Extraordinário dos Dirigentes Municipais de Educação começou, 

na terça-feira (16), no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília, e 

deve reunir 1,2 mil participantes, durante quatro dias, até sexta-feira (19), para debater à 

efetividade de políticas públicas relacionadas à garantia do direito à educação.  Com 

representantes de todas as regiões do país, entre dirigentes municipais de Educação, técnicos 

das secretarias de Educação e convidados, o primeiro dia de encontro, organizado pela União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), iniciou em formato dinâmico com 

um animado talk show de personalidades da mídia, seguido de uma apresentação de grupos 

inscritos de cada estado participante. Fonte: ASCOM MEC 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ELEIÇÕES 2022 

 

PTB, PL e PP triplicam candidatos a deputado; partidos de esquerda preferem reduzir 

Poder Legislativo | 17/08/2022 – 10h30min 

 

PTB, PP e PL são os partidos que mais lançaram candidatos à Câmara dos Deputados 

nas eleições deste ano, apresentando mais do que três vezes o número da eleição passada. 

Outros partidos de centro quase que dobraram o número de candidatos: Solidariedade, PSC, 

PSD e Republicanos. Na outra ponta, partidos de esquerda optaram por uma estratégia de 

reduzir o número de candidaturas, entre eles Rede, Psol, PV e PCdoB. O PT também reduziu 

levemente o número de candidatos e terá menos do que outros partidos de esquerda, PDT e 

PSB, que ganharam candidatos. O quadro eleitoral reflete em parte as mudanças no sistema 

partidário desde a eleição passada. Dois dos partidos que mais cresceram, o PP e o PL, 

também tiveram um aumento significativo de deputados em exercício. O PL, que contava com 

33 deputados na data da posse, em 2019, atualmente detém a maior bancada, com 77 

parlamentares – uma diferença de 44. Já o PP ganhou 20 deputados, passando de 38 para os 

atuais 58. Outro fator para se considerar com relação ao número de candidatos são as fusões 

e incorporações de partidos. Desde a eleição passada, o número de legendas na disputa foi 



 
 
 
reduzido de 35 para 32. O Patriota incorporou o PRP, o PCdoB incorporou o PPL, Podemos 

incorporou o PHS, e União é a fusão do DEM e PL. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula tem 45% e Bolsonaro 33% no 1º turno, diz Genial/Quaest 

Poder Executivo | 17/08/2022 – 07h39min 

 

Pesquisa Genial/Quaest divulgada na quarta-feira (17) mostra que o ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva (PT) tem 45% das intenções de voto no 1º turno das eleições de outubro. O 

chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL), registrou 33%. Brancos, nulos e abstenções somam 

6%. Indecisos são 6%. O petista variou 1 ponto percentual para mais dentro da margem de 

erro em relação à última pesquisa realizada pela empresa e divulgada em 3 de agosto. Já 

Bolsonaro também variou sua pontuação positivamente na margem de erro comparado ao 

levantamento anterior. O levantamento ouviu 2.000 eleitores de 123 municípios de 11 a 14 de 

agosto de 2022 e está registrado no TSE sob o número BR-01167/2022. A margem de erro é 

de 2 pontos percentuais para mais ou para menos em um intervalo de confiança de 95%. A 

pesquisa custou R$ 139.005,86 e foi paga pelo Banco Genial S.A. Eis a íntegra da pesquisa. 
Fonte: Poder 360 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Epicentro da crise entre TSE e militares, comissão tem futuro incerto na gestão Moraes 

Poder Judiciário | 17/08/2022 – 04h30min 

 

Palco do tensionamento das relações entre as Forças Armadas e o Tribunal Superior 

Eleitoral, a comissão de transparência eleitoral criada pelo próprio TSE tem destino incerto sob 

a presidência do ministro Alexandre de Moraes. A última reunião, por videoconferência, foi em 

20 de junho, quando o representante das Forças Armadas no grupo — o general Heber 

Portella — permaneceu o tempo todo calado e com a câmera desligada. Foi Portella quem 

inundou o TSE com 88 perguntas sobre o sistema eletrônico de votação, que serviram de 

munição para os ataques infundados de Jair Bolsonaro contra as urnas eletrônicas — usadas 

pelos eleitores brasileiros desde 1996, sem nenhuma acusação de fraude comprovada. A 

comissão foi criada em setembro de 2021 pelo então presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, 

com o objetivo de aumentar a transparência e a segurança de todas as etapas do processo 

eleitoral. Na época, Barroso acreditava na boa-fé dos militares nos trabalhos da comissão, mas 

na prática, ao arrastar as Forças Armadas para opinar sobre as urnas, o TSE acabou criando 

um problema. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

'Estamos irmanados na defesa do sistema eleitoral e no combate à desinformação', diz 

Aras na posse de Moraes no TSE 

Poder Judiciário | 16/08/2022 – 20h07min 

 

O procurador-geral da República, Augusto Aras, disse na terça-feira (16), na posse do 

ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que o 

Ministério Público e a Justiça Eleitoral estão "irmanados" na defesa do sistema eleitoral e no 

combate à desinformação. "Nesta oportunidade, reiteramos e reforçamos a parceria do MPE 

[Ministério Público Eleitoral] com o TSE nas várias frentes que têm o propósito de assegurar o 

respeito à vontade do eleitor. Estamos irmanados na defesa do sistema eleitoral, no combate à 

desinformação e nos abusos de qualquer natureza", discursou Aras. "Mas, sobretudo, estamos 

atentos e vigilantes na sustentação do regime democrático, que se expressa também por meio 

de eleições livres, justas, diretas e periódicas, como as que certamente teremos em menos de 

dois meses", completou o procurador-geral. Fonte: G1 Notícias 
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STF retoma julgamento sobre retroatividade da nova lei de improbidade administrativa 

Poder Judiciário | 17/08/2022 – 15h20min 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou na quarta-feira (17) o julgamento sobre a 

retroatividade ou não da nova lei de improbidade administrativa, mais benéfica aos réus que a 

anterior. Já há dois votos pela aplicabilidade em processos sobre atos culposos (sem intenção) 

que ainda estão em curso. Na prática, esse entendimento beneficia políticos já condenados por 

improbidade, mas que ainda têm recursos pendentes. No início do mês, quando a análise do 

tema teve início, manifestaram-se nesse sentido o relator, ministro Alexandre de Moraes, e o 

ministro André Mendonça. Na quarta-feira, devem votar os ministros Nunes Marques, Edson 

Fachin, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, 

Gilmar Mendes e Luiz Fux. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Proposta de reajuste do STF pressiona governo e dificulta elaboração de Orçamento de 

2023 

Poder Judiciário | 17/08/2022 – 10h25min 

 

A proposta do Supremo Tribunal Federal (STF) de reajustar salários do Judiciário em 

18% embaralhou ainda mais a já complicada tarefa dos técnicos de elaborar o projeto do 

Orçamento de 2023, que tem que ser enviado ao Congresso Nacional em duas semanas. O 

movimento do Judiciário teve um efeito cascata: levou a reação no Congresso em busca de 

aumento e fez crescer a pressão sobre o Executivo para um reajuste maior para seus 

servidores. Na terça-feira (16), auditores da Receita Federal iniciaram um movimento para 

pressionar para que o Projeto de Lei Orçamentária de 2023 (PLOA) traga recursos específicos 

para a categoria. Segundo o Estadão/Broadcast apurou, isso, no entanto, contraria a ideia do 

governo, que pretende enviar a proposta apenas com a previsão de uma reserva para 

aumentar salários em geral, sem especificar como se dará o reajuste por carreira ou em qual 

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

Retorno ao índice 

 

Ao assumir Presidência do TSE, Moraes defende urnas eletrônicas e reforça que sistema 

é orgulho nacional 

Poder Judiciário | 16/08/2022 – 22h13min 

 

“Somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no 

mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho 

nacional”. A afirmação foi feita na terça-feira (16) pelo ministro Alexandre de Moraes, na 

cerimônia em que foi empossado na Presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No 

discurso de posse, ele destacou o papel da Justiça Eleitoral na garantia do exercício da 

democracia no Brasil e a importância do combate à desinformação para assegurar a liberdade 

das eleitoras e dos eleitores na manifestação da vontade nas urnas. Alexandre de Moraes 

iniciou sua fala homenageando o antecessor, ministro Edson Fachin, e o vice, ministro Ricardo 

Lewandowski, de quem foi aluno na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São 

Paulo (SP). Em seguida, ele defendeu o respeito às instituições como o único caminho de 

crescimento e fortalecimento da República e a democracia como o único regime em que se 

manifesta o poder emanado do povo. Fonte: ASCOM TSE  
Leia mais 
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MCTI participa do evento de integração da rede GigaSul na Bahia  

Poder Executivo | 17/08/2022 – 15h28min 

 

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), esteve, na quarta-feira (17), 

na inauguração do GigaSul com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), um 

ecossistema de inovação voltado para o desenvolvimento de aplicações da nova rede, que 

está em sua primeira fase de implementação na localidade. Durante o evento foi realizada de 

forma simbólica a integração da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) à Rede GigaSul, 

no Campus Soane Nazaré de Andrade. A rede fornecerá internet de alta velocidade a 

instituições de ensino e pesquisa do sul da Bahia. O ministro do MCTI foi recepcionado pelo 

reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), e participaram da reunião do Conselho 

do Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT/CEPEDI) na reitoria da Universidade. O reitor 

destacou que o apoio do MCTI foi muito importante, pois a união permitiu a produção de 

ciência e tecnologia, com geração de emprego e da renda para a população da região. Fonte: 

ASCOM MCTI 
Leia mais 
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Prefeitura do Rio informa ter retomado controle de rede de dados, mas serviços 

continuam fora 

Poder Executivo | 17/08/2022 – 12h56min 

 

A prefeitura do Rio de Janeiro informou, na quarta-feira (17), ter reassumido controle da 

administração e dos sistemas, da rede de base de dados da gestão municipal, após ataque 

hacker ao datacenter da cidade, na madrugada de segunda-feira (15). De acordo com a 

prefeitura, a equipe da Empresa Municipal de Informática (IplanRio) conseguiu avanços 

significativos nas últimas 12 horas para restabelecimento total do Datacenter municipal. Na 

madrugada de quarta-feira, os técnicos da IplanRio reassumiram o controle da administração e 

dos sistemas de rede, detalhou o órgão municipal. Entretanto, mesmo após esforços para lidar 

com efeitos de ataque, a Prefeitura do Rio mantém os serviços offline até que ambiente digital 

esteja seguro em sua totalidade, ressaltou o órgão municipal. Ainda não há previsão para o 

retorno online de todo o Portal da Prefeitura e as páginas de serviços aos cidadãos, detalhou 

ainda o gestor. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Nove em cada dez crianças e adolescentes são usuárias de internet 

Mercado | 16/08/2022 – 18h40min 

 

O número de crianças e adolescentes do país com acesso à internet cresceu em 2021, 

apontou a pesquisa TIC Kids Online Brasil, do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), 

que foi divulgada terça-feira (16), em São Paulo. O estudo, conduzido pelo Centro Regional de 

Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) do Núcleo de 

Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), apontou que 93% das crianças e 

adolescentes do país entre 9 e 17 anos são usuárias de internet, o que corresponde a cerca de 

22,3 milhões de pessoas conectadas nessa faixa etária. No entanto, esse acesso ainda revela 

desigualdades. Em 2019, antes da pandemia de covid-19, 89% dessas crianças e 

adolescentes tinham acesso à internet. Dois anos depois, houve avanços, que foram 

principalmente percebidos entre as crianças e adolescentes da Região Nordeste: em 2019, 

79% delas tinham acesso à internet e esse número passou para 92% no ano passado. 



 
 
 
Também houve avanço nas áreas rurais, cujo acesso à internet passou de 75% para 90% 

nessa mesma comparação, e entre crianças de 9 a 10 anos, que saiu de 79% para 92%. Fonte: 

Agência Brasil 
Leia mais 
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Operadoras querem monetizar 5G antes de explorar ondas milimétricas  

Mercado | 16/08/2022 – 18h12min 

 

A ativação pelas operadoras de telecom de serviços 5G nas ondas milimétricas 

(mmWave) de 26 GHz é um passo que será dado na medida em que a monetização dos 

primeiros investimentos na quinta geração ocorrer, sinalizaram Claro e TIM na terça-feira, 16. 

Durante evento promovido pela Qualcomm na cidade de São Paulo, o CEO da área de 

consumo da Claro, Paulo César Teixeira, classificou o espectro de 26 GHz adquirido pela 

empresa como "um ativo muito importante e de muito valor", mas rechaçou o uso imediato da 

faixa. Fonte: Teletime 
Leia mais 
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MCTI participa da 44ª edição da Assembleia Permanente pela Eficiência Nacional  

Poder Executivo | 16/08/2022 – 18h04min 

 

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) participou como mediador da 

44ª edição da Assembleia Permanente pela Eficiência Nacional (ASPEN), que teve como tema: 

O Futuro do Trabalho e as Profissões do Futuro: Tendências e Desafios. Com a era da 

inovação e a presença de novas tecnologias, a ocupação profissional e as profissões do futuro 

se abrem em infinitas possibilidades. O encontro foi realizado presencialmente, na Escola 

Naval da Marinha, no Rio de Janeiro, e transmitida online pelo canal do MCTI eleições no 

YouTube. A chamada 4ª Revolução Industrial tem acelerado estas mudanças no trabalho e 

exigido, cada vez mais, altos níveis de especialização para os profissionais, sobre tudo em 

áreas ligadas à tecnologia. As profissões do futuro são tendências ou ocupações já existentes, 

mas que serão mais valorizadas no mercado de trabalho, pois estão alinhadas com as 

tecnologias e as demandas de desenvolvimento em suas áreas de atuação. Fonte: ASCOM MCTI 
Leia mais 
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MCTI realiza visita técnica à Cidade de Inovação em Vitória (ES) 

Poder Executivo | 16/08/2022 – 17h03min 

 

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) realizou na terça-feira (16) 

visita técnica ao local onde será implementada a Cidade da Inovação, em Vitória (ES). O 

projeto será desenvolvido em uma estrutura de galpões que pertencia ao Instituto Brasileiro do 

Café, e será conduzido pelo Instituto Federal do Espírito Santo (IFES). O espaço foi cedido 

para o IFES em agosto de 2021; um terreno de 26 mil m2 com 16 mil m2 de galpões 

construídos. Na chegada, a comitiva do MCTI foi recepcionada pelo reitor do IFES, o diretor 

geral do Polo de Inovação EMBRAPII e outras autoridades. O ministro assistiu a uma 

apresentação do consultor do projeto Cidade da Inovação e pode conhecer outros projetos 

desenvolvidos no IFES, como o torrador de café inteligente, totalmente desenvolvido dentro do 

Instituto, que utiliza um aparelho conectado a um aplicativo para facilitar o processo de torra do 

café em casa para o usuário final, para uso doméstico e comercial. O projeto faz parte do 

projeto Metaboloma, desenvolvido desde 2020, que mapeia todos os biomas produtores de 

café no Brasil. Os pesquisadores fazem a coleta de frutos, solos e realizam a análise do 

material genético. Fonte: ASCOM MCTI 
Leia mais 
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MCTI participa da aula magna de inauguração da TV Competec 

Poder Executivo | 16/08/2022 – 15h08min 

 

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), participou na segunda-feira 

(15), da aula magna de inauguração da TV Competec, que será responsável por capacitar as 

competências de Inovação, Internet das Coisas (IoT) e Socioemocionais, além do letramento 

digital, o chamado CCIIS, do PNIT2I - Programa Nacional de Inovação Terra2 Inova. O PNIT2I 

promove ações conjuntas com os ecossistemas de inovação constituídos por acadêmicos, 

centros de pesquisa, governo municipal, estadual e federal, empresas de tecnologia da 

informação e comunicação, associações e agências de fomento. Foi destacado pelo ministro 

que a criação da TV Competec acelera de forma exponencial a capacitação das tecnologias 

digitais nas tecnologias 5G, além de disponibilizar serviços digitais de qualidade, o que gera 

economia, produtividade, e principalmente melhoria da qualidade dos serviços ofertados para o 

cidadão. Toda semana será transmitido conteúdo de Capacitação das Competências de 

Inovação, IoT e Socioemocionais (CCIIS), que se estendem até o final de novembro de 2022. 
Fonte: ASCOM MCTI 
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Operadoras começam a ativar 5G em Curitiba, Goiânia e Salvador  

Mercado | 16/08/2022  

 

A partir da terça-feira, 16, as operadoras móveis já podem começar a ativar o 5G na 

faixa de 3,5 GHz em Curitiba (PR), Goiânia (GO) e Salvador (BA). A liberação foi dada pelo 

Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência 

na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi) e TIM, Claro e Vivo já ativaram a tecnologia em partes 

das cidades. O 5G na faixa de 3,5 GHz garante o melhor uso da tecnologia, não só com maior 

velocidade, mas menor latência e mais números de dispositivos conectados na mesma 

infraestrutura. Cinco cidades já contavam com a tecnologia antes: Brasília (DF), Belo Horizonte 

(MG), João Pessoa (PB), Porto Alegre (RS) e São Paulo (SP). Fonte: TI Inside 
Leia mais 
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Municípios começam a usar o Cidades GOV.BR para oferecer serviços públicos digitais  

Poder Executivo | 16/08/2022  

 

A plataforma que oferece serviços digitais municipais com a praticidade e segurança do 

GOV.BR começa a ser utilizada em Araguaína (TO), Santo Inácio (PR) e Montenegro (RS), 

ampliando a transformação digital também nos municípios brasileiros. O Cidades GOV.BR 

chega às primeiras regiões do país, disponibilizando para a população serviços online, como 

inscrição para vagas de matrículas em escolas, além de ferramentas de apoio à gestão das 

prefeituras. O acesso aos serviços públicos sem sair de casa é feito por meio de login único no 

GOV.BR. Na terça-feira (16), os três municípios assinaram contrato de adesão à nova solução. 

A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e 

Governo Digital, do Ministério da Economia, e o Serviço Federal de Processamento de Dados 

(Serpro). Fonte: TI Inside 
Leia mais 
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Em 2023, o 5G na faixa de 3,5 GHZ deve chegar a mais 26 cidades  

Poder Executivo | 16/08/2022  

 

A corrida da Siga Antenado – EAF para limpar o espectro do 5G em 3,5 GHz e 

disponibilizá-lo às operadoras vai se intensificar daqui até o final do ano, com extensão dos 



 
 
 
trabalhos para cidades com 500 mil habitantes ou mais e que não são capitais de estado. Na 

terça-feira (16), Vinícius Caram, superintendente de Outorga e Recursos a Prestação da 

Anatel, lembrou que a EAF tem a obrigação de liberar a faixa até 1º de janeiro de 2023 nas 

cidades com população igual ou superior a meio milhão de habitantes. “Pelo cronograma do 

edital, as operadoras terão até junho de 2025 para ligar a rede. Mas acreditamos que elas não 

vão esperar e o cronograma de ativação será antecipado”, disse Caram, durante apresentação 

no evento 5G Summit Brazil, organizado pela fabricante de semicondutores Qualcomm, em 

São Paulo. Fonte: Tele Síntese 
Leia mais 
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Baixa qualificação trava crescimento na América Latina, diz OIT 

Mercado | 16/08/2022 – 21h 

 

Um extenso relatório divulgado em junho pela OIT (Organização Internacional do 

Trabalho) mostra uma das razões de países da América Latina terem dificuldades para superar 

crises e manter crescimento consistente de suas economias. O diagnóstico está no círculo 

vicioso da baixa produtividade relacionada à capacitação da mão de obra, e não vem de agora. 

"A maioria dos países da América Latina e do Caribe, mesmo antes da crise sanitária e 

econômica derivada da pandemia da Covid-19, apresentou uma estagnação tanto da 

produtividade do trabalho quanto da produtividade total de fatores", diz o relatório. Fonte: Folha de S. 

Paulo 
Leia mais 
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Teletrabalho: Lei desobriga empresas de pagar por computador e banda larga  

Poder Legislativo | 16/08/2022  

 

Estão valendo desde terça-feira, 16/08, novas regras relativas ao teletrabalho, na forma 

da Lei 14.437/22, que abrange diferentes obrigações e direitos trabalhistas para períodos de 

calamidade pública. Sobre o trabalho remoto, a lei prevê que o empregado deve ser avisado 

com pelo menos 48 horas de antecedência, mas que a decisão sobre ir para o teletrabalho ou 

retorno ao presencial são decisões do empregador. Derivada da Medida Provisória1.109/22, a 

Lei também prevê que equipamentos e mesmo o custeio das conexões internet para garantir o 

trabalho remoto não são obrigações do empregador, mas podem ser negociadas: "As 

disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, pela manutenção ou pelo fornecimento 

dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação de 

teletrabalho ou de trabalho remoto e as disposições relativas ao reembolso de despesas 

efetuadas pelo empregado serão previstas em contrato escrito, firmado previamente ou no 

prazo de 30 dias, contado da data da mudança do regime de trabalho", diz a Lei. Fonte: 

Convergência Digital 
Leia mais 
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