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DESTAQUES 

 

MCTI debate projetos de megaciência e cooperação em ciência e tecnologia no âmbito 

do BRICS  

Poder Executivo | 23/08/2022 – 18h45min 

 

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) debate a partir de terça-feira 

(23) a cooperação científica em projetos de megaciência no âmbito do BRICS, que reúne 

Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esta é a quarta reunião grupo de trabalho sobre 

Infraestruturas de Pesquisa e Projetos de Megaciência. O grupo de trabalho se concentra em 

promover cooperação que possibilite a utilização de infraestruturas de larga escala, incentivar 

iniciativas que ofereçam contribuições efetivas para implementação de projetos de megaciência 

e criar instalações para encontrar soluções científicas de ponta nas atividades de pesquisa 



 
 
 
aplicada e básica. Fonte: ASCOM MCTI 

Leia mais 

  Retorno ao índice 

 

Gestão integrada de recursos hídricos na zona costeira brasileira é foco de chamada 

pública no valor de R$10 milhões 

Poder Executivo | 24/08/2022 – 14h12min 

 

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), por meio do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), publicou na terça-feira (23) a 

‘Chamada CNPq/MCTI/FNDCT/CT-Hidro Nº 63/2022 - Gestão Integrada de Recursos Hídricos 

e Zonas Costeiras no Contexto das Mudanças Climáticas’. As propostas de projetos deverão 

ser submetidas até 30 de setembro de 2022. O valor global da chamada é de R$10 milhões. 

Os recursos são provenientes do Fundo Setorial de Recursos Hídricos (CT-Hidro) do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). Entre os objetivos da 

Chamada Pública está a apoiar projetos de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico 

relacionados à investigação de alternativas de adaptação às mudanças do clima considerando 

o nexo segurança hídrica, alimentar e energética e o avanço na fronteira do conhecimento a 

respeito da compreensão sobre a eficiência hídrica e a segurança hídrica no contexto das 

mudanças climáticas. Fonte: ASCOM MCTI 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Maioria das capitais deve ter 5G até final de setembro, diz conselheiro da Anatel  

Poder Executivo | 23/08/2022 – 18h33min 

 

Depois do lançamento do 5G em Florianópolis, Palmas, Rio de Janeiro e Vitória nesta 

semana, a liberação da faixa de 3,5 GHz nas próximas capitais deverá acontecer até final de 

setembro em pelo menos 13 das 15 cidades restantes. Os trabalhos de mitigação têm 

continuado, mas nem o Grupo de Acompanhamento de Interferência na faixa (Gaispi), nem a 

Entidade Administradora (EAF, ou Siga Antenado) falam quais seriam as próximas. Presidente 

do Gaispi, Moisés Moreira voltou a mencionar que há questões com duas capitais da região 

Norte. "Acredito que neste mês de setembro, praticamente todas as capitais estarão com a 

faixa liberada. Existe certa dúvida em duas capitais, Manaus e Belém, que podem demorar um 

pouco mais", destacou o conselheiro da Anatel durante painel no evento SET Expo 2022, na 

terça-feira (23), em São Paulo. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Governo projeta R$ 40 bi de crédito a micro e pequenas empresas até o fim do ano 

Poder Executivo | 24/08/2022 – 13h46min 

 

Às vésperas das eleições, o governo abriu a torneira e acelerou a liberação de 

empréstimos para microempreendedores individuais (MEIs), microempresas e empresas de 

pequeno porte. A meta da equipe econômica é que sejam liberados até R$ 72 bilhões até 

dezembro de 2024 (previsão que abarca dois anos do próximo governo), sendo mais da 

metade ainda neste ano. Desse total, R$ 50 bilhões seriam por meio do Programa Nacional de 

Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) e R$ 22 bilhões por meio 

do Programa Emergencial de Acesso a Crédito (Peac). Fonte: CNN Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Microempreendedor individual é incluído em programa de crédito 

Poder Executivo | 23/08/2022 – 18h31min 

 



 
 
 

A partir desta semana, os donos de pequenos negócios podem pegar empréstimos do 

Programa Emergencial de Acesso a Crédito (Peac), com garantias do Fundo Garantidor de 

Investimentos (FGI). Está aberta a nova rodada do programa, que desta vez incluirá 

microempreendedores individuais (MEI). Segundo o Ministério da Economia, a nova edição do 

Peac deverá garantir cerca de R$ 21 bilhões em novos empréstimos até 31 de dezembro de 

2023 para micro e pequenas empresas e MEI. As linhas de crédito deverão ter juros médios de 

1,75% ao mês, com prazos de 12 a 60 meses. Haverá uma carência entre 6 e 12 meses para o 

pagamento da primeira parcela. As novas garantias – recursos que cobrem eventuais 

inadimplências – estão sendo oferecidas com base em recursos pagos pelas empresas que 

não serão devolvidos à União neste momento. Essas garantias permitem a cobrança de juros 

mais baixos porque os bancos poderão recorrer ao FGI em caso de atrasos de parcelas, o que 

reduz o risco para as instituições financeiras. Além da ampliação das garantias, os 

empréstimos do Peac-FGI terão juros mais baixos porque o Decreto 11.022, de 31 de março, 

zerou a alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para o programa até o fim de 

2023. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Conselho de Proteção de Dados manifesta apoio à MP que transforma ANPD em 

autarquia especial  

Poder Executivo | 23/08/2022 – 22h25min 

 

Em nota divulgada na terça-feira (23), Conselho Nacional de Proteção de Dados 

Pessoais e da Privacidade (CNPD), órgão consultivo multissetorial da Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados (ANPD), declarou apoio à conversão da Medida Provisória nº 1.124/2022 

em lei que visa à transformação da autoridade em autarquia de natureza especial. Segundo 

colegiado, o modelo jurídico previsto pela MP 1.124/2022 é o mais adequado para que a ANPD 

possa ter autonomia e independência orçamentária e funcional necessária ao exercício das 

suas funções, consolidando-se como uma entidade de estado cuja missão consiste em 

fiscalizar e interpretar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  
ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

OMC: Comércio global de bens desacelera e deve permanecer fraco no segundo 

semestre 

Mercado | 24/08/2022 – 08h54min 

 

A Organização Mundial de Comércio (OMC) afirma que seu monitoramento, 

denominado Barômetro do Comércio de Mercadorias, mostrou que o crescimento do comércio 

mundial de mercadorias desacelerou para 3,2% no primeiro trimestre de 2022, abaixo dos 

5,7% no quarto trimestre de 2021. Além disso, a instituição prevê que o crescimento do 

comércio ano a ano pode desacelerar ainda mais. “A desaceleração no primeiro trimestre 

refletiu apenas parcialmente o impacto do conflito na Ucrânia, que estourou no final de 

fevereiro. Os bloqueios na China também pesaram fortemente no comércio no primeiro 

trimestre”, diz a OMC, em relatório. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Meta do BNDES é que 100% de empréstimos em 2023 tenham estimativa de impacto de 

carbono 

Poder Executivo | 23/08/2022 –16h38min 

 



 
 
 

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 

Gustavo Montezano, disse na terça-feira (23) que o objetivo da instituição, em 2023, é que 

100% de projetos e empréstimos tenham estimativa de impacto de carbono. Destacou ainda 

que o banco de fomento quer acompanhar a pegada de carbono por projetos. O presidente da 

instituição destacou a mudança de mentalidade pela qual vem passando a instituição na atual 

gestão privilegiando a micro, pequenas e médias empresas, por exemplo, com maior impacto 

na economia. Na agenda ESG, Montezano disse que sem governança não há social, nem 

ambiental, referindo-se aos três elementos que compõem a sigla. O presidente do BNDES 

disse ainda que a governança melhorou no país e nas empresas nos últimos seis anos. O 

executivo disse ainda que o Brasil pode ser um exportador de energia limpa, com vantagens 

competitivas em relação a outros países. Afirmou que a energia limpa está no centro da 

estratégia do banco. O BNDES tem se voltado com força, na atual administração, para projetos 

na agenda ESG. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

MP facilita acordo em recuperação, mas só em 2025 

Poder Executivo | 23/08/2022 –05h03min 

 

No início de julho, o Poder Executivo publicou a Medida Provisória (MP) nº 1.128/22, 

que altera as regras para as instituições financeiras deduzirem perdas no recebimento de 

créditos. Embora a MP traga uma boa notícia para empresas em situação de insolvência e, 

portanto, acerte na direção, entendemos que poderia ser melhor no timing. Isso porque o texto 

estabelece que as novas regras entrarão em vigor apenas em 2025. De acordo com o texto, os 

bancos poderão deduzir, na determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), as perdas decorrentes de operações inadimplidas, ou 

seja, com atraso acima de 90 dias, além de operações com empresas em processo falimentar 

ou recuperação judicial. É o caso de se perguntar se os parlamentares não podem antecipar a 

vigência das novas regras. Ao possibilitar a compensação tributária, essa medida abre caminho 

para que as partes envolvidas no processo cheguem com mais facilidade a um acordo para a 

concessão de deságios em planos de recuperação judicial e também para que o processo seja 

aprovado pelos bancos credores. Sabe-se que a renegociação das dívidas em recuperação 

judicial frequentemente envolve a concessão de carências e deságios, atingindo valores 

bastante relevantes. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ELEIÇÕES 2022 

 

Horário eleitoral estreia na sexta-feira com novas regras de distribuição de tempo 

Poder Judiciário | 24/08/2022 – 13h14min 

 

O horário gratuito de rádio e televisão para o primeiro turno das eleições começa na 

sexta-feira (26) e vai até 29 de setembro. O tempo de cada legenda ou coligação ficou definido 

no Plano de Mídia das Eleições 2022, aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na terça-

feira (23). Na hipótese de ocorrer segundo turno para o cargo de presidente da República, o 

TSE vai elaborar uma nova previsão. O período oficial de campanha eleitoral dos candidatos 

registrados para disputar as eleições de 2022 começou em 16 de agosto. Por isso já estão 

liberados comícios, caminhadas, distribuição de panfletos e propaganda na internet. Com o 

início da propaganda eleitoral gratuita, começam a ser reproduzidos os materiais de 

propaganda dos candidatos no rádio e televisão. Consta do plano de mídia a ordem e o tempo 

de veiculação da propaganda (em bloco e inserções) que cada partido ou coligação terá para 

promover suas candidaturas. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 



 
 
 

Retorno ao índice 

  

TSE cassa deputado ruralista Neri Geller e enfraquece palanque de Lula no Mato Grosso  

Poder Judiciário | 24/08/2022 – 00h46min 

 

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou na terça-feira (23), por unanimidade, o 

diploma do mandato do deputado federal e candidato a senador pelo Mato Grosso, Neri Geller 

(PP), por abuso de poder econômico. Os ministros ainda declararam o parlamentar inelegível 

pelos próximos oito anos, o que atrapalha os planos do PT na disputa matogrossense. O 

partido apoia a candidatura de Geller à vaga no Senado em troca de um palanque para o ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Estado. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

No programa de governo, Simone Tebet promete levar tecnologia 5G para a Amazônia  

Poder Executivo | 23/08/2022 – 19h07min 

 

A senadora Simone Tebet (MDB-MS), candidata à presidência da República pelo MDB, 

colocou como uma das prioridades de governo, caso seja eleita, levar a tecnologia 5G para a 

Região Amazônica. No documento que aponta os princípios, diretrizes e compromisso de 

campanha, a senadora promete assegurar o acesso à energia de qualidade, às redes locais e 

aos serviços de telecomunicações em alta velocidade e baixa latência para os moradores 

daquela região. Ainda no documento que aponta as diretrizes do seu governo, a senadora do 

Mato Grosso promete apoiar agricultura familiar, povos originários, comunidades extrativistas, 

quilombolas e ribeirinhos com crédito, extensão agrícola e melhoria das condições de 

conectividade e eletrificação no campo. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Ciro Gomes promete instalação de WiFi nas comunidades das grandes cidades  

Poder Executivo | 23/08/2022 – 19h05min 

 

Ciro Gomes, candidato a presidência da República pelo PDT, lançou na semana 

passada como uma proposta de governo a criação da Internet do Povo, caso seja eleito 

presidente da República. Segundo o candidato, e sem explicar detalhes, Ciro diz que a 

proposta envolverá três grandes ações: Financiamento na compra de smartphones em 36 

prestações sem juros; Instalação de WiFi gratuito em áreas comunitárias das nossas maiores 

cidades; e Oferta cursos gratuitos para formar técnicos em informática, youtubers e gamers. 
"Alguém já disse que a internet é a nova eletricidade. Sem ela, não há como se manter 

minimamente sintonizado com as atuais exigências do mercado de trabalho, da educação, da 

vida", diz o candidato na sua plataforma de governo. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

Ministro do TSE manda TV Brasil e redes sociais excluírem vídeo da reunião de 

Bolsonaro com embaixadores 

Poder Judiciário | 24/08/2022 – 13h58min 

 

O ministro Mauro Campbell, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou na quarta-feira 

(24) que redes sociais e a TV Brasil retirem do ar o vídeo da reunião do presidente Jair 

Bolsonaro com embaixadores no Palácio da Alvorada, na qual ele fez ataques, sem provas, às 

urnas eletrônicas. No dia 18 de julho, Bolsonaro utilizou a estrutura do governo a fim de 

organizar uma apresentação para embaixadores de vários países na qual repetiu suspeitas já 



 
 
 
desmentidas por órgãos oficiais sobre as eleições de 2018 e a segurança das urnas 

eletrônicas. Na avaliação do ministro, a divulgação do material pode caracterizar meio abusivo 

para obtenção de votos. "No caso em análise, o material veiculado em mídias sociais, em 

razão da proximidade do pleito, poderia, ainda, caracterizar meio abusivo para obtenção de 

votos, com o aumento da popularidade do representado, potencializada pelo lugar de fala por 

ele ocupado", escreveu. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministra do TSE manda retirar vídeo da CUT desfavorável a Bolsonaro 

Poder Judiciário | 24/08/2022 – 12h53min 

 

A ministra Maria Claudia Bucchianeri, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou 

na noite de terça-feira (23) a retirada de um vídeo desfavorável ao presidente Jair Bolsonaro 

publicado no perfil da Central Única dos Trabalhadores (CUT) em uma rede social. A peça, de 

37 segundos, vincula Bolsonaro, candidato à reeleição, às mortes por covid-19 durante a 

pandemia. Bucchianeri atendeu a pedido da coligação formada por PL, partido do presidente, 

PP e Republicanos. Os partidos alegaram que o vídeo, publicado em 19 de julho, faz referência 

à eleição e, portanto, trata-se de propaganda eleitoral negativa antecipada. Ao decidir sobre o 

caso, a ministra do TSE argumentou que o vídeo “tem clara conotação eleitoral e faz alusão ao 

processo eleitoral que se avizinha”, conduta, que segundo ela, é vedada pela legislação 

eleitoral, que proíbe utilização de canais de pessoas jurídicas para veicular propaganda 

eleitoral. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Moraes afirma que PGR foi notificada de operação contra empresários; PGR nega 

Poder Judiciário | 23/08/2022 – 18h29min 

 

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, divulgou uma nota no 

começo da noite de terça-feira, 23, em que rebate informações de que a Procuradoria-Geral da 

República (PGR) só teria sido notificada sobre a operação contra empresários apoiadores do 

presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), depois de ela ter sido autorizada. Moraes liberou 

cópias dos documentos protocolados para provar que a Procuradoria foi comunicada do 

procedimento. A PGR nega que tenha sido comunicada. “Na data de ontem, 22, de agosto, 

segunda-feira, às 14h41, nos termos da LC 75/93, a Procuradoria-Geral da República foi 

intimada pessoalmente da decisão referente à Pet. 10.453, em tramitação neste Supremo 

Tribunal Federal, com a entrega da decisão proferida para a Assessoria de Apoio aos Membros 

da Procuradoria-Geral da República no STF, conforme consta na certidão em anexo”, disse o 

ministro, por meio da nota. Fonte: Revista Oeste 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Ordem controversa do STF contra bolsonaristas acirra clima entre Poderes 

Poder Judiciário | 23/08/2022 – 23h 

 

A decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, 

presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), de autorizar buscas contra empresários 

bolsonaristas gerou na terça-feira (23) novos atritos entre o Planalto e o Judiciário a pouco 

mais de um mês das eleições. Os alvos da operação pedida pela Polícia Federal e autorizada 

por Moraes foram empresários que, em um grupo de mensagens privadas no WhatsApp, 

defenderam um golpe de Estado caso o ex-presidente Lula (PT) vença Jair Bolsonaro (PL) nas 



 
 
 
eleições presidenciais de outubro. Além das buscas, Moraes determinou que os empresários 

sejam ouvidos pela PF e o bloqueio de suas respectivas redes sociais. A operação irritou o 

procurador-geral da República, Augusto Aras, e gerou questionamentos de advogados. Fonte: 

Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Presidente do TSE se reúne com ministro da Defesa e diretor da PF 

Poder Judiciário | 23/08/2022 – 18h53min 

 

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, se 

reuniu quarta-feira (23) com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. O encontro durou 

cerca de uma hora e foi realizado no gabinete de Moraes. O assunto discutido na reunião não 

foi divulgado pelo tribunal e não houve declarações públicas dos participantes. O encontro 

ocorreu uma semana após a posse de Moraes na presidência do TSE. O Ministério da Defesa 

e representantes das Forças Armadas fazem parte da comissão externa que faz a inspeção 

dos equipamentos da urna eletrônica. Após reunião com o ministro da Defesa, Moraes recebeu 

o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Márcio Nunes. Nesta semana, integrantes da PF 

começaram a inspecionar os códigos-fonte da urna eletrônica, bem como de todo o sistema 

eletrônico de votação. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Defesa avalia reunião com Moraes como muito positiva 

Poder Executivo | 23/08/2022 – 17h40min 

 

O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, reuniu-se na terça-feira (23) com 

o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Alexandre de Moraes. A reunião foi 

feita na Corte Eleitoral e durou cerca de 1 hora. Conforme o Poder360 apurou, a reunião foi 

cordial e positiva. Atendeu às expectativas do general Paulo Sérgio Nogueira. Como resultado 

do encontro, o governo considera ter aberto diálogo em torno das propostas das Forças 

Armadas. Foi o 1º encontro de ambos depois da posse de Moraes no comando do tribunal, na 

última terça-feira (16). Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Líder do governo critica operação contra empresários e fala em ‘ativismo do Judiciário’ 

Poder Legislativo | 23/08/2022 – 16h24min 

 

O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (Progressistas-PR), criticou o Supremo 

Tribunal Federal (STF) após a operação contra os empresários que escreveram mensagens 

golpistas em um grupo de WhatsApp. “Ativismo político do Judiciário”, disse Barros Estadão. 

“Tem que haver bom senso”, completou. Na terça-feira (23), a Polícia Federal realizou 

mandados de busca e apreensão em endereços ligados a oito empresários próximos do 

presidente Jair Bolsoanaro. Além das buscas, o Supremo também solicitou a quebra do sigilo 

bancário e bloqueio das contas bancárias. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Bolsonaro afirma em almoço com empresários que não é golpista 

Poder Executivo | 23/08/2022 – 16h18min 

 

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, na terça-feira (23), durante almoço oferecido 

pelo fundador do Grupo Esfera Brasil, João Camargo, que não é golpista e não quer qualquer 

tipo de golpe no Brasil. A informação foi passada ao Estadão/Broadcast por uma fonte que 

participou do encontro. Ele repetiu o que disse segunda-feira em entrevista ao Jornal Nacional, 



 
 
 
da TV Globo, reiterando que vai respeitar o resultado das urnas. No entanto, o compromisso do 

presidente de respeito ao resultado do pleito está condicionado à ocorrência de “uma eleição 

com transparência”. Fonte: O Estado de S. Paulo  

Leia mais 
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Interferências sobre radionavegação por satélite ao redor do mundo preocupam UIT 

Poder Executivo | 24/08/2022 – 15h47min 

 

Órgão que rege internacionalmente a utilização de espectro, a União Internacional de 

Telecomunicações (UIT) está preocupada e pedindo precaução de países contra interferências 

prejudiciais sobre a radionavegação por satélite (ou RNSS) nas faixas de 1,559-1,610 GHz. O 

problema tem aumentado globalmente e afetado aeronaves e demais veículos de transportes e 

passageiros, segundo a entidade. As interferências têm ocorrido especialmente no Oriente 

Médio, mas também chamam atenção na América do Norte, África e na Ásia (a América do Sul 

não foi nominalmente citada em comunicado da união). Fonte: Teletime  

Leia mais 
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Chamada Pública vai apoiar projetos que visem estruturar rede de pesquisa e 

observação oceânica 

Poder Executivo | 24/08/2022 – 14h14min 

 

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), por meio do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), publicou na terça-feira (23) a 

‘Chamada CNPq/MCTI/FNDCT Nº 62/2022 – Sistemas de Observação e Monitoramento 

Oceânico relacionados ao Global Ocean Observing System (GOOS) Brasil’. As propostas de 

projetos deverão ser submetidas até 30 de setembro de 2022. É objetivo desta Chamada 

contribuir com o Programa Ciência no Mar do MCTI, que realiza a gestão da ciência brasileira 

relacionada ao oceano, alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a 

Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável pelas Nações Unidas, a ser 

implementada de 2021 a 2030. Fonte: ASCOM MCTI  

Leia mais 
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MCTI e CNPq abrem chamada de R$6 milhões para ações de ciência cidadã e divulgação 

científica 

Poder Executivo | 24/08/2022 – 14h09min 

 

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), por meio do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), publicou na terça-feira (23) a 

‘Chamada CNPq/MCTI-FNDCT Nº 61/2022 - Ciência Cidadã e Divulgação Científica: Programa 

Ciência no Mar, Ciência Antártica e Ações Nacionais voltadas à Década das Nações Unidas da 

Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável’. As propostas de projetos deverão ser 

submetidas até 30 de setembro de 2022. O valor global da chamada é de R$6 milhões. Os 

recursos são provenientes do Fundo Transversal do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (FNDCT). Fonte: ASCOM MCTI 
Leia mais 
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Anatel vai usar aplicativo para fiscalizar redes 5G 

Poder Executivo | 23/08/2022 – 20h06min 

 



 
 
 

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) quer difundir o uso de um aplicativo 

de medição do desempenho de redes, como forma de ampliar o monitoramento da qualidade 

do 5G, a tecnologia de quinta geração. A ferramenta, chamada de EAQ, já está disponível para 

ser usada em celulares e servirá para mapear “áreas de sombra”, onde o sinal 5G mostra 

instabilidade. Isso ajudará a Anatel a cobrar maior eficiência das operadoras. “O mais 

interessante do aplicativo é que, ao mesmo tempo em que informa o usuário sobre a 

velocidade da conexão em determinada região, também remete os dados para a Anatel, que 

vai definir um selo de qualidade para cada operadora em cada cidade do país”, disse o 

superintendente de obrigações da Anatel, Gustavo Borges, em entrevista concedida ao Valor. 

explicou que a coleta de dados pelo órgão regulador, para que seja atribuída uma nota para 

cada prestadora, já estava previsto na atual fase de implementação do regulamento de 

qualidade dos serviços, o Rqual, que também será aplicado a outros serviços, como banda 

larga fixa e TV por assinatura. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Liberação da faixa de 3,5 GHz no Norte e Nordeste tem maior complexidade, diz EAF  

Poder Executivo | 23/08/2022 – 19h02min 

 

Das 15 capitais que ficaram para depois no adiamento do prazo de limpeza da faixa de 

3,5 GHz concedido pela Anatel, 13 eram nas regiões Norte e Nordeste. Segundo o presidente 

da Entidade Administradora da Faixa (EAF, Siga Antenado), Leandro Guerra, essas cidades 

teriam realmente maior dificuldade de logística do que as 12 capitais que já foram 

contempladas com o espectro liberado e o consequente lançamento do 5G. O grande problema 

é mitigar a possível interferência da frequência nas estações profissionais de serviço fixo 

satelital (FSS) das radiodifusoras, que em alguns casos nessas regiões estariam oferecendo 

maior complexidade. "Existe no Nordeste e no Norte um desafio de logística maior, 

especialmente no Norte, com a situação de desocupação. Tem duas posições de espectro das 

estações FSS que estão nessa faixa. São estações de grande porte, e no caso do Norte, a 

dependência de satélite é maior, então o desafio é maior", justificou Guerra ao TELETIME. Fonte: 

Teletime 
Leia mais 
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SET Expo 2022 debate tendências e tecnologias para setor de mídia e entretenimento 

Poder Executivo | 23/08/2022 – 18h37min 

 

Na manhã de terça-feira (23) foi realizada a cerimônia de abertura da SET Expo 2022, 

feira de tecnologia e negócios de mídia e entretenimento, que ocorre em São Paulo entre os 

dias 22 e 25 de agosto. O Ministério das Comunicações (MCom) esteve representado na 

ocasião pelo secretário de Radiodifusão, Maximiliano Martinhão, que discursou ao lado dos 

presidentes da Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão (SET), Carlos Fini, e da 

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Carlos Baigorri. A SET Expo 2022 é um 

evento com duplo formato: em paralelo ocorre um congresso – no qual especialistas da 

indústria e da academia apresentam tendências e novas tecnologias de mídia, criação, 

produção, distribuição e consumo de conteúdo audiovisual – e uma feira, que nesta edição 

deve reunir mais de 300 marcas brasileiras e do exterior. O congresso teve início na segunda-

feira (22) e conta com 2 mil participantes inscritos para as seções de palestras e debates. Entre 

os temas em pauta estão a TV 3.0, as questões regulatórias, o futuro das telecomunicações e 

a segurança da informação, entre outros. Fonte: ASCOM MCom 
Leia mais 
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Apenas 30% dos brasileiros vivem em cidades com lei ideal para chegada da 5G  

Mercado | 23/08/2022  



 
 
 

 

Apenas 160 cidades aprovaram a reformulação de sua lei de antenas, adaptando-as à 

legislação federal e facilitando a instalação de infraestrutura utilizada em redes 5G. As 

populações dessas cidades, somadas, correspondem a 30% da população brasileira. São 

Paulo lidera o ranking com 39 cidades com leis aprovadas. Assim, hoje, quase um terço dos 

brasileiros vive em cidades em que a regulamentação já está preparada para o 5G. O 

levantamento foi realizado pelo Movimento Antene-se!, que reúne as entidades Abrintel 

(Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações); ABO2O (Associação 

Brasileira Online to Offline); Brasscom (Associação das Empresas de Tecnologia da 

Informação e Comunicação – TIC – e de Tecnologias Digitais); CNI (Confederação Nacional da 

Indústria); Feninfra (Federação Nacional de Instalação e Manutenção de Infraestrutura de 

Redes de Telecomunicações e de Informática); e Telcomp (Associação Brasileira das 

Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas). Fonte: Tele.Síntese 
Leia mais 
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Cibercrime desenvolve novo método de ataque usando PLCs  

Mercado | 23/08/2022  

 

Os controladores lógicos programáveis (PLCs, Programmable Logic Controllers) têm 

sido utilizados por cibercriminosos como forma de modificar os processos que eles 

supervisionam, causar interrupções, danos físicos e ameaçar a segurança pessoal. Mas um 

novo método de exploração dessa tecnologia pode torná-la uma vulnerabilidade ainda pior. 

Pesquisadores do Claroty Team82, braço de pesquisas da Claroty, estudaram uma nova forma 

de ataque, denominada por eles de Ataque Evil PLC. Geralmente, os PLCs são a ponte entre 

as redes de tecnologia operacional e as redes corporativas. Um invasor, capaz de 

comprometer e explorar vulnerabilidades em uma estação de trabalho de engenharia, pode 

facilmente passar para a rede interna, mover-se lateralmente entre os sistemas e obter mais 

acesso a outros PLCs e sistemas sensíveis. Fonte: TI Inside 
Leia mais 
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