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DESTAQUES 

 

Anatel prorroga prazo de liberação da faixa de 3,5 GHz para o 5G 

Poder Executivo | 18/08/2022 – 15h59min 

 

Logo após a reunião do Grupo de Acompanhamento de Interferências da faixa de 3,5 

GHz (Gaispi) na manhã da quinta-feira, 18, quando foi aprovada a liberação do espectro para 

Florianópolis, Palmas, Rio de Janeiro e Vitória, o Conselho Diretor da Anatel decidiu prorrogar 

o prazo dos trabalhos de limpeza por mais 60 dias. Desta forma, as 15 capitais restantes – a 

maior parte no Norte e Nordeste – têm agora até o dia 28 de outubro para ter a faixa liberada 

para o lançamento do 5G. Por sua vez, as operadoras terão outros 30 dias para inicializar a 

operação comercial do 5G standalone nessas localidades – ou seja, até 28 de novembro. Isso 

não impede que Claro, TIM e Vivo possam oferecer o 5G em 3,5 GHz tão logo a faixa seja 

liberada, como tem ocorrido nas capitais onde a limpeza já foi efetuada – Brasília, Belo 

Horizonte, Curitiba, Goiânia, João Pessoa, Porto Alegre, Salvador e São Paulo. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Anatel diz que já abriu processos para apurar qualidade do 5G 

Poder Executivo | 18/08/2022 – 15h58min 

 

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) abriu procedimentos internos para 

verificar se Vivo, Claro e Tim estão cumprindo suas obrigações na instalação das redes 5G. A 

informação foi dada pelo conselheiro Moisés Moreira, que preside o Gaispi (Grupo de 

Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência, o comitê 

do 5G), na quinta-feira (18). A agência deu prazo máximo para que o serviço seja 

implementado nas 27 capitais até o final de setembro. Até lá, no entanto, Moreira afirmou que a 

agência nada pode fazer para punir as empresas pela qualidade do novo serviço, que vem se 

mostrando instável nas 12 capitais onde já existe operação comercial das operadoras. "Até 

onde sei, nenhuma empresa está vendendo pacotes de 5G ou operando com chips de quinta 

geração", disse Moreira. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  



 
 
 

BNDES e Embrapii vão anunciar investimentos de R$ 50 milhões em transformação 

digital para empresas brasileiras 

Poder Executivo | 17/08/2022 

 

A transformação digital nas empresas parece ser irreversível. E está recebendo 

incentivos para isso. A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), em 

parceria com o Banco Nacional do Desenvolvimento Social (BNDES), promoveram na quarta-

feira (17) em Salvador, um encontro temático neste segmento. Serão investidos R$ 50 milhões 

não reembolsáveis no apoio a projetos de inovação digital da indústria nacional. Transformação 

Digital (TD) é o processo de substituir completamente formas manuais, tradicionais e legadas 

de fazer negócios pelas mais recentes alternativas digitais. Esse tipo de reinvenção envolve 

todos os aspectos de um negócio, não apenas a tecnologia. Pode envolver, por exemplo, 

soluções voltadas para a gestão de Dados (Big Data), data-driven marketing, IoT, Realidade 

Virtual e Aumentada, IA, conectividade e business intelligence, aplicáveis aos mais 

diversificados setores industriais, da agricultura à saúde. A Embrapii e o BNDES disponibilizam 

R$ 170 milhões para projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I) de empresas 

nacionais. Nos últimos meses foram realizados encontros nas áreas da Defesa, Transformação 

Digital, Economia Circular, Materiais Avançados e Tecnologias Estratégicas do SUS. O evento 

sobre Transformação Digital em Salvador é o segundo encontro da parceria com esse tema. 

Em sete anos, a EMBRAPII apoiou 657 projetos destinados à área de Transformação Digital, 

dos quais 423 já foram concluídos, resultando em 346 pedidos de propriedade intelectual. No 

total, 462 empresas foram beneficiadas com investimentos de mais de R$ 886 milhões. Fonte: 

Petronotícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

5G deve estrear no Rio na segunda; Florianópolis, Palmas e Vitória serão as próximas 

Poder Executivo | 17/08/2022 – 17h58min 

 

As próximas cidades a receber o 5G serão Florianópolis, Palmas, Rio de Janeiro e 

Vitória, o que deve acontecer até 29 de agosto, segundo a Anatel. Na capital fluminense, a 

conexão deve estrear na segunda (22). O Gaispi (Grupo de Acompanhamento da Implantação 

das Soluções para os Problemas de Interferência), se reunirá na manhã de quinta (18) para 

deliberar os próximos passos da implantação do 5G no país.Diante das dificuldades de 

implantação dos sistemas nas demais capitais, Moisés Moreira, que preside o Gaispi, pedirá, 

durante a semana, autorização do conselho diretor da Anatel para ter autonomia em possíveis 

adiamentos. As capitais com possíveis atrasos são Recife, Fortaleza, Natal, Aracaju, Maceió, 

Teresina, São Luís, Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho, Rio Branco, Macapá, Boa Vista, 

Manaus e Belém. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Potencial da economia do mar no Brasil depende de investimentos em tecnologia e 

política industrial, afirmam pesquisadores 

Mercado | 18/08/2022 – 11h32min 

 

De olho no potencial econômico da exploração dos recursos vivos e não vivos, países 

como Estados Unidos, China e Coreia do Sul criaram estratégias para o segmento ao longo da 

década passada.Já no Brasil, o tema é tão recente que não há um posicionamento estratégico 

e tampouco existe uma base consolidada para análise dos dados e mensuração do impacto do 

segmento na economia. Por isso, os pesquisadores Isabela Marques, Marcelo Fernandes e 

Alexandre Freitas, do Centro de Estudos da Economia do Mar para o Rio de Janeiro, ligado à 

UFRRJ, cruzaram, de forma inédita, os dados de atividades econômicas fornecidos pelo IBGE 

e descobriram que, em 2018, a economia do mar movimentou R$ 415,7 bilhões, 



 
 
 
correspondentes a 5,93% do produto interno bruto (PIB) brasileiro daquele ano. A economia do 

mar ainda é essencialmente extrativista no país, segundo os pesquisadores. Quase metade da 

movimentação econômica desse segmento (49,4%) corresponde às atividades de óleo e gás, 

em especial refino de petróleo e extração de óleo bruto. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Camex torna definitivo corte de 10% de tarifa comum do Mercosul 

Poder Executivo | 17/08/2022 – 21h27min 

 

Em vigor desde novembro de 2021, a redução em 10% da tarifa externa comum (TEC) 

do Mercosul tornou-se definitiva. A incorporação da medida à legislação brasileira foi aprovada 

na quarta-feira (17) pelo Comitê-Executivo de Gestão (Gecex) da Câmara de Comércio Exterior 

(Camex) do Ministério da Economia. A resolução entrará em vigor em 1º de setembro. A 

decisão não terá efeito prático sobre as alíquotas de importação brasileira. Isso porque, em 

maio, o governo promoveu uma redução adicional, também de 10%, para reduzir os impactos 

econômicos da guerra entre Rússia e Ucrânia. Fonte: Agência Brasil  

Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Minuta de PEC propõe retirar poder normativo setorial de agências reguladoras  

Poder Executivo | 17/08/2022 – 16h29min 

 

Circula pelos corredores do Congresso uma minuta de Projeto de Emenda à 

Constituição (PEC) que retira as atividades executiva, normativa e de contencioso 

administrativa das agências reguladoras. A proposta ainda não foi protocolada como um 

projeto, e por isso, não se sabe ainda se o texto será iniciado na Câmara dos Deputados ou no 

Senado. O texto recebeu o nome de "PEC dos Freios e Contrapesos". Segundo fontes ouvidas 

pelo TELETIME, a proposta foi amadurecida na Frente Parlamentar do Empreendedorismo, 

que tem como coordenador geral o deputado Marco Bertaiolli (PSD-SP). A proposta atinge 

órgãos da administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos 

estados, do Distrito Federal e dos municípios. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

Vamos aprovar reforma tributária se ganharmos eleição, diz Guedes 

Poder Executivo | 17/08/2022 – 20h04min 

 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, reafirmou que o plano para financiar o Auxílio 

Brasil de R$ 600 em 2023 passa por tributar dividendos. Disse que a reforma tributária que 

aumenta os impostos para os super ricos pode ser aprovada 1 dia depois dos resultados das 

eleições. “Como bancar o Auxílio em R$ 600? Um dia depois da eleição, basta aprovar a 

reforma tributária no Senado, já que na Câmara ela já passou”, disse Paulo Guedes durante o 

evento TAG Summit, em São Paulo, na quarta-feira (17). Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Presidente do BC diz que não aceitará novo mandato em 2024 

Poder Executivo | 18/08/2022 – 12h52min 

 

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou na quinta-feira 



 
 
 
(18), em evento promovido pelo BTG Pactual, que não aceitará ser reconduzido para novo 

mandato em 2024. "Quando foi feita a regra de autonomia, eu fui contra a recondução. Quis 

tirar a recondução do projeto. Acho que não é saudável mesmo porque cria fragilidade no meio 

do mandato, porque vai ter um presidente do Banco Central que vai estar interessado em ser 

reconduzido e fica exposto naquele momento à vontade do Executivo. Outros países passam 

por isso e eu não gosto, não acho que é bom. Então a resposta a sua pergunta é não 

[aceitaria]", disse. A lei de autonomia do BC prevê mandatos fixos de quatro anos ao 

presidente e aos diretores, de forma escalonada, com uma recondução. Dessa forma, Campos 

deve exercer o cargo até o fim de 2024 e poderia ter o mandato estendido até 2028. "Se 

tivesse dependido somente de mim não teria recondução na lei de autonomia [do BC]", 

afirmou. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ataque hacker a sistema da Prefeitura do Rio paralisa venda de imóveis, emissão de 

nota fiscal e cadastro para benefícios sociais 

Poder Executivo | 18/08/2022 – 08h31min 

 

De transações imobiliárias a emissão de nota fiscal eletrônica, publicação do Diário 

Oficial e até o cadastro para receber benefícios sociais. Todos esses são serviços que um 

ataque hacker prejudicou ao derrubar na madrugada de segunda-feira (15) a central de 

informática da prefeitura. O município informou que técnicos do IplanRio, empresa municipal de 

informática, já conseguiram reassumir o controle da administração e da rede, mas que o 

sistema continua off-line até que o ambiente digital esteja totalmente seguro. Na manhã de A 

invasão foi registrada na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), que 

aguarda mais informações das autoridades. O prefeito Eduardo Paes disse na quarta-feira que 

houve uma tentativa de roubo de dados sigilosos do governo: — A ordem é que os serviços sé 

sejam plenamente restabelecidos quando a gente tiver muita certeza de que não tem nenhuma 

informação particular em risco. quinta-feira (18), ainda não há previsão para o retorno dos 

serviços afetados. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Projeto regulamenta casos de penhora com o uso de criptomoedas  

Poder Legislativo | 18/08/2022 – 15h30min 

 

A Câmara dos Deputados analisa o Projeto de Lei 1600/22, que altera o Código de 

Processo Civil para regular a penhora de criptoativos (moedas digitais). Sobre o tema, a 

Receita Federal já editou norma, que obriga a prestação de informações relativas às operações 

com criptoativos. No entanto, não há determinação sobre as hipóteses de quebra de sigilo da 

chave privada - uma espécie de senha que permite ao titular realizar transferências e 

operações com criptoativos. O texto em análise proíbe o acesso, pelo Poder Judiciário, à 

chave. Dessa forma, a transferência da moeda digital poderá ser realizada pelo titular à carteira 

virtual da Justiça ou pelo operador de criptomoeda, ao executar uma decisão judicial, sem 

necessidade de prévio conhecimento do titular. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

BC estima crescimento do PIB de 2022 'um pouquinho acima de 2%', diz Campos Neto 

Poder Executivo | 18/08/2022 – 13h04min 

 

O Banco Central revisará a sua projeção de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) 



 
 
 
em 2022 e estima atualmente um valor "um pouquinho acima de 2%", afirmou o presidente da 

autarquia, Roberto Campos Neto, na quinta-feira (18). A última projeção do BC para o PIB do 

ano que vem, feita em junho, é de alta de 1,7%. O próximo relatório trimestral de inflação, com 

o valor atualizado, será divulgado em setembro. "A nossa projeção atual está um pouquinho 

acima de 2%, deve sair em breve. A gente também [está] revendo a projeção para cima", 

afirmou Campos Neto em evento promovido pelo banco BTG Pactual, em São Paulo. "Os 

indicadores de tempo real têm saído melhores. A gente qualifica que tenha alguns efeitos que 

são efeitos temporários das medidas do governo, mas é importante olhar um pouco o que é o 

crescimento para frente. A gente vê a indústria, que está um pouco parada ainda, abaixo do 

nível pré-pandemia e os outros setores acima, com serviços recuperando de forma mais forte", 

acrescentou. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Campos Neto: Ênfase em inflação no horizonte relevante é temporária 

Poder Executivo | 18/08/2022 – 12h35min 

 

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou na quinta-feira 

(18) que a mudança implementada na última decisão do Comitê de Política Monetária 

(Copom), com ênfase na inflação acumulada em 12 meses no primeiro trimestre de 2024 e não 

no ano-calendário fechado, é temporária e não permanente. "O principal desafio em ambiente 

de incerteza é calibrar isso na comunicação [do BC]", disse em evento do BTG Pactual. 

"[Optamos por] atuar onde há mais certeza e menos onde há mais incerteza", complementou. 

Na ocasião, o Copom levou a taxa básica de juros (Selic) a 13,75% ao ano e deixou a porta 

aberta para um ajuste residual na próxima reunião, em setembro. No comunicado, o BC 

comunicou que optou por dar ênfase à inflação acumulada no primeiro trimestre de 2024, 

projetada em 3,5%, "que reflete o horizonte relevante, suaviza os efeitos diretos decorrentes 

das mudanças tributárias, mas incorpora seus impactos secundários sobre as projeções de 

inflação relevantes para a decisão de política monetária". "Notou-se que as projeções de 

inflação para os anos de 2022 e 2023 estavam sujeitas a impactos elevados associados às 

alterações tributárias entre anos-calendário", disse o texto. O horizonte relevante, período em 

que o BC entende que a política monetária faz efeito, é uma janela móvel que é rolada para 

frente a cada reunião. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Em vez de 'campeões nacionais', BNDES deve investir em 'heróis nacionais', diz 

Montezano 

Poder Executivo | 18/08/2022 – 12h31min 

 

O presidente do BNDES, Gustavo Montezano, afirmou que “tem um sonho” de pegar 

cerca de 10% do que o banco desinvestiu em ações de grandes empresas e colocar esses 

quase R$ 8 bilhões em cerca de 4 mil empresas por todo o Brasil, investindo cerca de R$ 2 

milhões no capital de cada uma delas. Ele deixou claro que esse é um projeto de longo prazo e 

disse que o número de 10% é só uma referência, não deve ser levado ao pé da letra. “É difícil? 

Claro que é. Vamos precisar de gestores, alocadores. Não vamos fazer diretamente, vamos 

fazer via indústria de fundos”, comentou em evento do BTG. Esse movimento se insere na 

estratégia do banco de deixar de investir em “campeões nacionais” — ou seja, grandes 

empresas — e passar a focar mais em “heróis nacionais” — leia-se empresas de menor porte. 

Montezano lembrou que o BNDES é um banco de atacado e deve continuar sendo, mas 

apontou que a instituição é uma grande repassadora de recursos e tem acordo com 60 bancos, 

que assim podem usar sua capilaridade e chegar ao cliente menor, até a pessoa física. Ele 

disse que o mercado de garantias de crédito no Brasil chegou para ficar e afirmou que o banco 

vai relançar uma nova fase do FGI-Peac nos próximos dias. Fonte: Valor Econômico 



 
 
 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Intervenção do governo federal no ICMS cobrará preço alto no futuro 

Poder Executivo | 18/08/2022 – 00h05min 

 

No vale-tudo eleitoral em que se transformou o governo Jair Bolsonaro, leis e emendas 

constitucionais que aumentam os gastos sem lastro se tornaram banais. Numa delas, rasgou-

se o pacto federativo, limitando a 17% a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 

e Serviços (ICMS) cobrado sobre combustíveis, energia, comunicação e transporte coletivo. O 

objetivo foi puramente eleitoreiro: forçar a queda de preços de olho nos votos que renderia. O 

preço a pagar no futuro será alto. É evidente que o corte abrupto no ICMS apertará o caixa dos 

estados, muitos endividados ou às voltas com dificuldades para cumprir as exigências da Lei 

de Responsabilidade Fiscal. A conta recairá sobre todos os contribuintes. São conhecidas as 

inúmeras distorções da estrutura brasileira de impostos. Em vez de fazer a intervenção 

eleitoreira no ICMS, o governo deveria ter dado prioridade à reforma tributária, em que haveria 

um ajuste em todos os tributos. A mudança feita pelo governo só agrava desequilíbrios que 

seriam resolvidos com a consolidação de vários impostos — entre eles o ICMS — e a 

unificação de alíquotas. Para Bolsonaro e o Centrão, porém, é como se não houvesse Brasil 

depois de outubro. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Guedes afirma que América Latina está 'desmanchando' e Brasil escapou com reforma 

da Previdência 

Poder Executivo | 17/08/2022 – 18h32min 

 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o plano para financiar o Auxílio 

Brasil de R$ 600 em 2023 passa pela aprovação da reforma tributária. Segundo ele, apenas a 

tributação de lucros e dividendos já é suficiente para bancar os R$ 52 bilhões necessários para 

tornar permanente o valor médio do benefício em R$ 600 e ainda sobra para corrigir a tabela 

do Imposto de Renda. “Como bancar o auxílio em R$ 600? Um dia depois da eleição, basta 

aprovar a reforma tributária no Senado, já que na Câmara ela já passou", afirmou o ministro, 

que participou da TAG Summit, em São Paulo. Guedes afirmou que a situação fiscal do Brasil 

é sólida, com gastos recorrentes sendo bancados por receitas recorrentes. Os gastos 

extraordinários estão sendo bancados por receitas também extraordinárias, acrescentou, 

citando a privatização da Eletrobras e os dividendos de estatais. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

ELEIÇÕES 2022 

 

Lula aposta em Janones e contraofensiva virtual para barrar "fake news" sobre 

evangélicos 

Poder Executivo | 18/08/2022 – 15h27min 

 

A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) investiu em várias frentes 

para responder à ofensiva de cunho religioso deflagrada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) 

com foco no eleitorado evangélico. O contra-ataque será concentrado, principalmente, nas 

redes sociais e nos aplicativos de mensagens, com o deputado André Janones (Avante-MG), 

na linha de frente, além de ações judiciais contra os disseminadores de “fake news”. Lula 

descartou, por ora, a participação em um grande ato com pastores. Além de “influencer”, bem 

articulado nas redes sociais, Janones – que retirou a candidatura presidencial para apoiar Lula 

– é evangélico, membro da Igreja Batista da Lagoinha, do pastor André Valadão, em Belo 



 
 
 
Horizonte. Uma ideia é que Janones comande uma “live”, com a participação de vários 

pastores, para desmentir boatos como o de que Lula fecharia igrejas ou perseguiria 

evangélicos. A campanha ainda avalia se Lula participaria desse evento virtual com pastores. 
Fonte: Valor Econômico 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TSE indica tempo de cada candidato na propaganda eleitoral; partidos ainda podem 

contestar 

Poder Judiciário | 18/08/2022 – 15h17min 

 

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apresentou, em audiência pública, na quinta-feira 

(18) o tempo previsto para a propaganda no rádio e na televisão dos candidatos à Presidência 

da República para o primeiro turno das eleições deste ano. O cálculo não considerou a 

candidatura de Pablo Marçal (Pros), apresentada no fim de julho e revogada pelo partido na 

última semana. Mesmo com a mudança, os dados do TSE confirmam a projeção do g1 de que 

Lula e Bolsonaro terão quase metade do horário eleitoral gratuito. Os partidos podem contestar 

a minuta apresentada, incluindo o tempo de cada candidato e o número de inserções, até o fim 

da quinta-feira (18). O TSE julgará o tema em definitivo na terça (23). Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Simone Tebet quer o fim da reeleição e do orçamento secreto 

Poder Executivo | 18/08/2022 – 14h28min 

 

A candidata do MDB à Presidência da República, Simone Tebet, participou na quinta-

feira (19) do programa Hora do Voto, promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil de São 

Paulo. Para uma plateia de advogados, ela defendeu o Estado Democrático de Direito que 

avaliou estar atualmente sob constante ameaça. Ao responder a perguntas de advogados, 

disse que apesar de ter sido reeleita quando foi prefeita, hoje, vê a reeleição como "o maior 

problema no Brasil", já que propicia “negociatas e escândalos de corrupção”. Neste sentido, 

garantiu que se eleita vai propor o fim dessa possibilidade. Tebet também criticou o chamado 

orçamento secreto e prometeu dar transparência absoluta às contas públicas. “Se eu for eleita 

presidente, com uma caneta como esta, eu dou transparência ao orçamento secreto. Eu baixo 

um ato normativo exigindo que todos os ministros de estado deem transparência absoluta nas 

contas públicas do orçamento. No primeiro dia, ele vai dizer quem é o parlamentar que mandou 

recurso, para onde mandou esse recurso, para ver se lá na ponta, esse dinheiro chegou", 

ressaltou Tebet. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ciro Gomes diz que vai reformar CLT protegendo renda dos trabalhadores 

Poder Executivo | 18/08/2022 – 14h25min 

 

O candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) afirmou que, se eleito, vai 

propor um novo código de leis trabalhistas para o país. Segundo o ex-governador do Ceará, a 

intenção é atualizar a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), mantendo a proteção aos 

trabalhadores, mas estimulando a “eficiência produtiva”. “A velha CLT cumpriu uma etapa 

histórica fundamental, mas foi superada em muitos de seus valores – mas não quanto à 

proteção ao trabalho”, disse Gomes ao participar, na quinta-feira (18), do ciclo de debates que 

a Associação Comercial de São Paulo vem promovendo com candidatos à presidência da 

República e ao governo de São Paulo. “Um governo meu estará comprometido com a proteção 

do trabalho e da renda do trabalho, mas com um olho na eficiência sistêmica e na 

produtividade da economia brasileira, que está perdendo produtividade”, acrescentou o 

trabalhista, atribuindo à perda de poder aquisitivo dos trabalhadores e à desigualdade 



 
 
 
econômica o fechamento de milhares de pontos de comércio ao longo das últimas décadas. 
Fonte: Agência Brasil 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Plenário: dados de candidatas e candidatos devem ser públicos 

Poder Judiciário | 18/08/2022 – 13h02min 

 

Na quinta-feira (18), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, por maioria de votos, 

manter o acesso público aos dados relativos a candidatas e candidatos nas Eleições 2022. 

 De acordo com a decisão do Plenário, tanto dados pessoais quanto certidões e declarações 

de bens devem estar no DivulgaCandContas para obedecer o princípio da transparência. Em 

virtude da necessidade de garantir a segurança pessoal dos concorrentes a cargos públicos, 

ficarão restritos apenas o endereço completo, telefone e e-mail pessoal. Os ministros também 

decidiram que não existe limite de tempo para que esses dados estejam acessíveis à 

sociedade. A decisão aconteceu no julgamento de processo administrativo que trata da 

aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), a Lei nº 13.709/2018, no 

processo de registro de candidaturas. Fonte: ASCOM TSE 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Em SP, Bolsonaro foca na agenda conservadora e pauta antidrogas 

Poder Executivo | 18/08/2022 – 12h14min 

 

Em seu primeiro ato de campanha no Estado de São Paulo, em São José dos Campos, 

o presidente Jair Bolsonaro (PL) reforçou o discurso ideológico para mobilizar sua base 

eleitoral e reiterou que "a liberdade é inegociável". Dessa vez o presidente não fez menção ao 

Supremo Tribunal Federal (STF) ou a ministros da Corte. Bolsonaro tem o hábito de usar a 

frase para atacar inquéritos e procedimentos que tramitam no tribunal e que apuram ameaças 

à democracia e a divulgação de notícias falsas por bolsonaristas. “A liberdade para nós é algo 

inegociável. Por mais que eu seja atingido, eu renego isso daí, vamos para a liberdade de 

expressão", disse. "Se um dia eu me sentir prejudicado, entro na Justiça, mas jamais cometerei 

arbitrariedade com quem quer que seja. A nossa liberdade é mais importante do que a vida. O 

homem ou a mulher presos, não têm vida”, afirmou o candidato à reeleição. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TSE manda Damares remover vídeos com acusações contra Lula 

Poder Judiciário | 18/08/2022 – 11h26min 

 

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) determinou que YouTube, Twitter, Instagram e 

Facebook retirem do ar vídeos compartilhados pela ex-ministra Damares Alves (Republicanos) 

em que ela faz acusações contra o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A 

Corte considerou que a peça representa “descontextualização que transmite mensagem 

inverídica”. No vídeo intitulado “Cartilha do Governo Lula ensinava jovens a usar crack”, 

Damares disse que materiais com apologia ao uso de drogas ilícitas eram distribuídos a 

adolescentes durante o governo do petista. A decisão do ministro Raul Araújo atendeu o 

pedido feito pelo PT  (Partido dos Trabalhadores), PV (Partido Verde) e o PC do B (Partido 

Comunista do Brasil). Segundo o ministro, o conteúdo foi produzido com o intuito de 

“desinformar”. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Lula promete socorro do BNDES a pequenas empresas 

Poder Executivo | 18/08/2022 – 05h01min 



 
 
 

 

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à Presidência da República, 

disse na quarta-feira (17) que em um eventual governo seu bancos públicos, inclusive o 

BNDES, receberão a orientação para fazer empréstimos a pequenos e médios empresários. 

“Não queremos que os bancos públicos tenham prejuízo, mas eles têm que prestar função 

social nesse país. O BNDES vai ter que se dedicar a emprestar para pequenos e médios 

porque o restante pode tomar empréstimo em dólar em qualquer lugar”, afirmou, durante 

encontro com pequenos e médios empresários em um hotel no centro de São Paulo. Lula 

afirmou que o BNDES deveria socorrer empresários de pequeno porte atingidos pelos efeitos 

da pandemia de covid-19. “Não podemos deixar micro e pequenos empresários fecharem seus 

negócios por dívidas que contraíram durante a pandemia. O BNDES precisa ajudar os 

pequenos. O futuro pode até esperar algo novo, mas não podemos deixar que vocês morram, 

vamos levar à sério a renegociação de dívidas”. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Lula diz em encontro com empresários que quer criar o Ministério da Pequena e Média 

Empresa 

Poder Executivo | 17/08/2022 – 16h55min 

 

Em encontro com empresários de micro e pequenas empresas na quarta-feira (17), em 

São Paulo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à Presidência da 

República, disse querer criar o Ministério da Pequena e Média Empresa caso eleito. Ele voltou 

a afirmar que pretende criar algumas pastas, como a dos Povos Indígenas, e recriar outras, 

como a do Turismo. “Vamos recriar alguns ministérios. O Ministério da Pequena e Média 

Empresa precisa funcionar”. Após ouvir dos empresários presentes sobre o endividamento 

acumulado pelo setor ao longo da pandemia, Lula defendeu “enquadrar” o Banco do Brasil. 

Para ele, os bancos públicos precisam reduzir a margem de lucro — não podem, disse ele, 

lucrar como empresas privadas — para beneficiar pequenos negócios. “A gente não pode 

deixar que vocês morram por causa de dívida contraída na pandemia”, afirmou. Fonte: Valor 

Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

STF tem maioria contra estender efeito da nova Lei de Improbidade a condenados por 

norma antiga 

Poder Judiciário | 18/08/2022 – 15h17min 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria de votos na quinta-feira (18) 

contrários à aplicação da nova Lei de Improbidade Administrativa, com mudanças sancionadas 

em 2021, para beneficiar condenados pela lei antiga em casos já encerrados, ou seja, sem 

direito a recurso. O STF analisa se a mudança na lei – que agora exige o dolo (intenção) do 

agente para configurar a improbidade – pode ser aplicada em casos que já tinham sido 

julgados com base na norma antiga (veja mais detalhes abaixo). O julgamento teve início na 

quarta (3). Na semana passada, o relator, ministro Alexandre de Moraes, votou contra aplicar a 

nova lei a processos encerrados. Até agora, também votaram nesse sentido os ministros 

Nunes Marques, Edson Fachin e Luís Roberto Barroso, Rosa Weber e Cármen Lúcia. A sessão 

continua e ainda há votos divergentes em relação a outras questões, como o que acontece 

com os casos pendentes de julgamento. Até a proclamação do resultado, os ministros podem 

alterar seus votos. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 



 
 
 

Com seis votos, STF ainda não tem consenso sobre aplicação da nova Lei de 

Improbidade Administrativa 

Poder Judiciário | 17/08/2022 – 18h50min 

 

Com seis votos, o Supremo Tribunal Federal (STF) ainda não tem um consenso sobre 

a aplicação da nova Lei de Improbidade Administrativa. A Corte analisa se as regras 

sancionadas em 2021 podem beneficiar condenados pela lei antiga. O julgamento teve início 

no último dia 3. Relator, o ministro Alexandre de Moraes votou contra aplicar a nova lei a 

processos encerrados. Até agora, seis ministros apresentaram votos divergentes sobre o tema 

e ainda não há maioria sobre alguma das teses. A análise será retomada na quinta-feira (18). 
Fonte: G1 Notícias 

Leia mais 
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Em primeiro ato no comando do TSE, Moraes reúne presidentes de tribunais para pedir 

'união' 

Poder Judiciário | 17/08/2022 – 16h58min 

 

Em seu primeiro ato como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro 

Alexandre de Moraes se reuniu, na manhã de quarta-feira, com os representantes dos 27 

Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) do país. No encontro, o ministro pediu "união" da Justiça 

Eleitoral para a realização das eleições com paz, segurança e transparência. Na reunião, as 

desembargadoras e os desembargadores apresentaram um breve panorama das principais 

ações em andamento para a realização das eleições em cada local, com foco nos temas 

segurança, mesários e combate à desinformação. De acordo com informações divulgadas pela 

assessoria de imprensa do TSE, os presidentes dos TREs parabenizaram Moraes pelo firme 

discurso em defesa da democracia e das urnas eletrônicas realizado na cerimônia de posse. 
Fonte: O Globo 

Leia mais 
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Fórum Nacional de Controle debate desafios trazidos por novas legislações 

Poder Judiciário | 17/08/2022 

 

A Lei Geral de Proteção de Dados, a Transparência de Informações no Setor Público e 

a Governança na Nova Lei de Licitações foram os temas centrais dos debates promovidos 

durante a 6ª edição do Fórum Nacional de Controle. O evento, promovido pelo Tribunal de 

Contas da União (TCU) desde 2017, foi realizado na última quinta-feira (11/8), de forma 

híbrida. O diretor de Auditoria em Pessoal da Sefip, Ricardo Akl Lasmar de Alvarenga, falou 

sobre a fiscalização que avaliou a adequação das organizações públicas à Lei Geral de 

Proteção de Dados (LGPD). O trabalho originou o Acordão 1384/2022 – TCU/Plenário, de 

relatoria do ministro Augusto Nardes. Os objetivos da fiscalização foram: elaborar um 

diagnóstico do processo de adequação à LGPD; induzir a autoavaliação e adequação das 

organizações; e impulsionar a estruturação da Autoridade Nacional da Proteção de Dados 

(ANPD). Fonte: ASCOM TCU 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ORÇAMENTO 

 

Desindexar o orçamento pode ser saída que 'machuque menos' teto de gastos, diz Lira 

Poder Legislativo | 18/08/2022 – 15h53min 

 

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou na quinta-feira 

(18) que a desindexação do orçamento pode ser caminho para uma mudança menos drástica 



 
 
 
no teto de gastos – que proíbe o crescimento das despesas do governo além da inflação do 

ano anterior –, após a eleição. Segundo ele, será preciso ratificar a responsabilidade fiscal com 

a aprovação de reformas, como a administrativa, antes dessa alteração. “A gente não para de 

dizer e as pessoas não querem ouvir. Você não tem como trabalhar com orçamento indexado 

como temos hoje, com 96% atrelado a despesas obrigatórias”, afirmou Lira, ao participar de 

evento do banco BTG Pactual. “Redesenho orçamentário, com desindexação, pode fazer 

mudança que machuque menos o teto de gastos”, disse. Lira afirmou que aposta que o 

Congresso continuará de centro-direita em 2023 e disse que conversou com o economista-

chefe do BTG, Mansueto Almeida, que lhe passou as tendências para a economia no ano que 

vem. “Sou extremamente otimista com o nosso país, o nosso povo sabe conviver com crise, o 

nosso sistema financeiro”, disse. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Estados pressionam por derrubada de veto que retira recursos de educação e saúde  

Poder Executivo | 18/08/2022 – 14h14min 

 

Representantes do Comitê Nacional dos Secretários da Fazenda dos Estados 

(Comsefaz) e do Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass) reuniram-se na quinta-

feira (18) com o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Os estados 

pressionam para que Pacheco marque a data para que o Parlamento avalie vetos do 

presidente Jair Bolsonaro à lei que reduziu o ICMS sobre combustíveis (Lei Complementar 194, 

de junho deste ano). Esses vetos atingem artigos que determinavam que a União compensaria 

os estados pela perda de arrecadação, para que os gastos mínimos constitucionais em 

educação e saúde, assim como do Fundeb, tivessem as mesmas disponibilidades financeiras 

existentes antes da sanção da lei do ICMS. Partes dos vetos que impediam a compensação já 

foram derrubados pelo Congresso em julho, mas ainda há itens pendentes de análise. Fonte: 

Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Arthur Lira diz que considera um erro ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas 

Poder Legislativo | 18/08/2022 – 15h33min 

 

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou na quinta-feira 

(18) que considera um erro os ataques feitos pelo presidente Jair Bolsonaro às urnas 

eletrônicas e ao sistema eleitoral do país. Ele afirmou que o questionamento ao processo 

eleitoral "não faz bem" ao Brasil e ao próprio presidente da República. Lira deu a declaração 

durante participação em um evento em São Paulo, promovido pelo BTG Pactual. Ele 

comentava sobre a cerimônia de posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – que foi prestigiada por um grande número de autoridades – 

quando foi indagado sobre a postura de Bolsonaro em relação às urnas. O presidente da 

República tem feito ataques reiterados ao sistema eletrônico de votação, que começou a ser 

usado pelo Brasil em 1996. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 
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Bolsonaro defende escolha de ministros por critérios técnicos 

Poder Executivo | 18/08/2022 – 13h47min 

 

O candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, defendeu na quinta-feira (18) a 

escolha da equipe de governo utilizando critérios técnicos, de acordo com a função de cada 

ministério. Segundo ele, foi isso o que fez nesse primeiro mandato na Presidência. “Assim é 



 
 
 
um governo que quer realmente fazer com que seu país decole”, disse. “A escolha de pessoas 

técnicas não é fácil porque tem uma questão política muito grande, mas nos garante que nós 

podemos deixar de falar ‘país do futuro’ e falar ‘país do presente’”, completou. Na quinta-feira 

(18), Bolsonaro esteve em São José dos Campos, no interior de São Paulo, para visitar o 

Parque Tecnológico da cidade, onde existem infraestruturas do governo federal, como o Centro 

Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Bolsonaro diz que empresários que defendem golpe é notícia falsa 

Poder Executivo | 18/08/2022 – 13h47min 

 

O presidente Jair Bolsonaro (PL) chamou de fake news o post do portal Metrópoles que 

afirma que empresários bolsonaristas teriam passado a defender, em um grupo de WhatsApp, 

um golpe de Estado caso o ex-presidente Lula vença as eleições em outubro. Segundo o 

colunista Guilherme Amado, do Metrópoles, empresários apoiadores do governo atacam 

instituições como o STF (Supremo Tribunal Federal) e o TSE (Tribunal Superior Eleitoral). "Que 

empresários? Qual é o nome deles? Chega de fake news. Qual jornalista [divulgou isso?] Toda 

semana quase vocês demitem um ministro meu citando fontes palacianas", disse o presidente 

a jornalistas em evento em São José dos Campos. "Guilherme Amado? Você tá de brincadeira. 

Esse cara é o fim do mundo. É uma fábrica de fake news. Ele acusou o Luciano Hang de dar 

golpe, é isso?", questionava ele sem deixar o repórter explicar. "Mostra isso aí. Para de 

minhoca na cabeça". Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 
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Bolsonaro avisou que não discursará no 7 de setembro para evitar atrito com TSE 

Poder Executivo | 18/08/2022 – 13h01min 

 

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou a apoiadores que não pretende discursar no 

dia 7 de setembro, no ato do Rio de Janeiro que celebrará o Dia da Independência. Como a 

coluna antecipou, o mandatário pretende esvaziar a manifestação de qualquer conotação de 

confronto com o Judiciário, como ocorreu no ano passado –em que, de um carro de som na 

avenida Paulista, em SP, ele chegou a dizer que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) 

Alexandre de Moraes era um canalha. A ordem, agora, é fazer um armistício com os 

magistrados da corte e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), hoje sob a presidência de Moraes. 

Por isso, Bolsonaro avisou que não pretende falar –assim, evitaria qualquer deslize no calor da 

hora, e também que alguma de suas manifestações fosse interpretada como golpista. Fonte: Folha 

de S. Paulo 
Leia mais 
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Comissão de juristas aprova relatórios preliminares 

Poder Legislativo | 17/08/2022 – 18h26min 

 

Em reunião remota na quarta-feira (17), a Comissão de juristas que trabalha na 

modernização dos processos administrativo e tributário aprovou a versão preliminar dos 

relatórios das subcomissões. Agora, os textos passarão por revisão e ajustes para serem 

apresentados ao Congresso Nacional como sugestões de anteprojetos de lei. O juiz Valter 

Shuenquener de Araújo, relator da Subcomissão de Processo Administrativo, afirmou que seu 

grupo tem trabalhado na modernização da Lei Geral do Processo Administrativo (Lei 9.784, de 

1999). Silêncio administrativo, regras para prescrição e dever de decidir foram alguns dos 

temas que os juristas trabalharam na subcomissão. Os especialistas também já trataram da 

gradação da dosimetria, com novos critérios para penas administrativas. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 
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PGR pede que Moraes envie ao plenário recurso para arquivar inquérito sobre dados 

sigilosos divulgados por Bolsonaro 

Poder Judiciário | 17/08/2022 – 16h45min 

 

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu na quarta-feira (17) que o ministro 

Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), coloque em julgamento no plenário 

um recurso que pede o arquivamento do inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro 

vazou dados sigilosos de uma investigação da Polícia Federal ainda não finalizada. Em agosto 

de 2021, o presidente divulgou nas redes sociais a íntegra de um inquérito da Polícia Federal 

que apura suposto ataque ao sistema interno do TSE em 2018 – e que, conforme o próprio 

tribunal, não representou qualquer risco às eleições. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 
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TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Filtros para 5G em 15 capitais chegam ‘nos próximos dias’ 

Poder Executivo | 18/08/2022 – 05h01min 

 

Com orçamento de R$ 6,3 bilhões para cumprir obrigações do leilão da quinta geração 

de telefonia móvel (5G), a entidade batizada de Siga Antenado espera receber nos próximos 

dias o lote de 600 unidades de um tipo específico de filtro de proteção contra interferência em 

serviços profissionais de satélite para acelerar a liberação do sinal da nova tecnologia em 

novas capitais. Ao menos 15 cidades estão nesta situação. O presidente da Siga Antenado, 

Leandro Guerra, explicou ao Valor que a falta de insumos eletrônicos importados atinge 

especialmente as encomendas de filtros para estações de satélite que operam abaixo de 3.800 

megahertz (MHz). “A maior parte são as empresas de radiodifusão, de TV e rádio, que 

recebem o sinal via satélite e transmitem, via sinal terrestre, para outras regiões”, disse Guerra. 

Segundo ele, as capitais de todo o país devem demandar cerca de 1.200 filtros com operação 

abaixo de 3.800 MHz, em falta no mercado. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

BB e conectaragro firmam acordo de incentivo à conectividade na área rural  

Poder Executivo | 17/08/2022 

 

O Banco do Brasil e a Associação ConectarAGRO assinaram um Memorando de 

Intenções com objetivo de difundir a conectividade na área rural do Brasil. A colaboração trará 

a realização de workshops, treinamentos, produção de conteúdos entre outros eventos.  O 

acordo foi firmado na última semana durante o evento 5G.BR do Ministério das Comunicações, 

realizado em São Paulo, com a presença do Diretor de Agronegócios do Banco do Brasil, 

Antonio Carlos Wagner Chiarello. “Para o Banco do Brasil é motivo de muita satisfação e 

alegria celebrar essa parceria com a ConectarAGRO, promovendo ações para disseminação 

de informações sobre a conectividade no campo, fomentando a transformação digital e 

apoiando os produtores rurais com soluções e tecnologias que contribuam para o aumento da 

produção, da produtividade e da renda”, afirmou Chiarello. Fonte: Tele. Síntese 
Leia mais 
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Primeiras escolas conectadas com recursos do 5G serão entregues em novembro  

Poder Executivo | 17/08/2022  

 

A data exata para o início dos projetos pilotos de conectividade em escolas públicas 



 
 
 
com recursos do leilão 5G ainda não está fechada. Na terça, 16, o GAPE, grupo da Anatel que 

supervisiona os trabalhos da EACE, entidade criada pelas operadoras para realizar as 

conexões, recebeu proposta de um cronograma preliminar, não definitivo. A EACE informou 

que as entregas de escolas conectadas devem acontecer entre novembro deste ano e março 

de 2023. O prazo depende do resultado de RFPs que ainda vão ser colocadas no mercado 

para aquisição dos serviços e equipamentos e da agilidade de licenciamento das obras nas 

prefeituras. Fonte: Tele. Síntese 
Leia mais 
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