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Foco no Planalto 
Notas sobre a semana de 17 a 21 de outubro, em Brasília. 

 
 

 

CAMPANHA PELA REJEIÇÃO & 
RECUPERAÇÃO ECONÔMICA 
 
A pouco menos de 2 semanas do segundo 
turno, campanhas adotam discursos mais 
contundentes, de olho na rejeição do 
adversário. De um lado, o Presidente Bolsonaro 
(PL) tem explorado os escândalos de corrupção 
nos governos de Lula (PT) e Dilma, enquanto o 
candidato petista tenta utilizar os diversos 
episódios em que Bolsonaro fez declarações 
polêmicas, principalmente em relação à pandemia. 
Ambos os presidenciáveis agem para aumentar a 
rejeição ao adversário, na tentativa de reduzir o 
potencial de voto no oponente, em um dos pleitos 
em que o eleitor está mais decidido de sua escolha.  
 
Nesse cenário, a Justiça Eleitoral acaba 
ganhando protagonismo. Uma das 
consequências da disputa por aumentar a rejeição 
do adversário é a atuação cada vez mais intensa 
da Justiça Eleitoral, principalmente ordenando a 
retirada de conteúdos nos meios de comunicação. 
Desde antes do início oficial das campanhas, em 
agosto deste ano, o TSE já determinou a retirada 
do ar de mais de 300 publicações, considerando as 
disputas nacionais e estaduais. Apenas do ponto 
de vista da eleição presidencial, a corte já removeu 
pelo menos 37 conteúdos a pedido da candidatura 
petista e apenas 6 a pedido da campanha de 
Bolsonaro, sob a alegação de fake news. Na reta 
final do pleito, a expectativa é que a atuação do 

TSE se intensifique ainda mais, haja vista o 
recrudescimento dos discursos dos candidatos. 
 
Na tentativa de aumentar a rejeição de Lula, 
Bolsonaro deve ganhar novos reforços. As 
principais figuras da Operação Lava Jato, o ex-juiz 
e agora senador Sergio Moro (UNIÃO/PR) e o ex-
procurador e agora deputado federal Deltan 
Dallagnol (PODE/PR), devem engrossar as fileiras 
da campanha do candidato à reeleição. O objetivo 
é robustecer as acusações de corrupção contra os 
governos petistas e com isso conquistar votos dos 
eleitores ainda indecisos. Nesse domingo, ambos 
acompanharam da plateia o primeiro debate do 2º 
turno e ao longo dos próximos dias devem gravar 
inserções na propaganda de rádio e TV de 
Bolsonaro. 
 
Em outra perspectiva, recuperação econômica 
continua a dar sinais, mas parece não estar 
influenciando tanto a campanha. O Boletim 
Focus desta segunda (17) voltou a aumentar a 
previsão do PIB (2,71%) e a reduzir a estimativa 
para a inflação (5,62%) deste ano. Além disso, a 
relação dívida-PIB ficou em 77,6% em agosto, 
muito abaixo dos 89% alcançados em fevereiro de 
2021. Apesar da melhora, a campanha pela 
reeleição não tem conseguido converter os sinais 
positivos em intenções de voto, mas espera que os 
inúmeros reforcem o discurso de que a 
continuidade do atual Governo é melhor para a 
economia. 

 
Destaque da Semana 

 

Durante a 
semana 

 

▪ O Plenário do Senado Federal realiza sessão deliberativa, onde pode votar a MPV 
1124/2022. 
 

 
Poder Executivo 

 
 
 

 

Presidência da República 
 

 
Agenda do presidente – Jair Bolsonaro se reuniu, nesta segunda (17), 
com um grupo de cantores sertanejos para declarar apoio à sua campanha. 

Edição nº 041/2022 
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ANPD 

Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados 

 

À noite, participará do evento religioso “Noite de clamor pelo Brasil”, em 
Brasília. Na terça-feira (18) cumprirá agendas de campanha em Juiz de Fora 
e Montes Claros, em Minas Gerais. 
 
 
Agenda da autoridade – Representantes da autoridade participam, de 23 a 
30 de outubro, do evento “44ª Global Privacy Assembly”, que tratará 
proteção de dados e privacidade em nível internacional, em Istambul 
(Turquia). 
 
Será enviado pela autoridade representantes, de 20 a 22 de outubro, do 
evento “DigiEcon 2022”, que promoverá atividades referentes aos 
ecossistemas de Fintech, HealthTech, EduTech, eCommerce, Economia 
Criativa e Metaversos, em Montevidéu (Uruguai).  
 
Ademais, representantes da autoridade participam, de 19 a 21 de outubro 
do “Fórum Ibero-Americano de Alto Nível sobre a Ciência da Organização 
de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura”, que 
acontecerá em Buenos Aires (Argentina). 
 

 
MC 
Ministério da Cidadania 

 

 
Agenda ministerial – Representante do Ministério participa, nos dias 18 e 
21 de outubro, da quinta edição da “Feira de ciência e tecnologia 
Pesquisadores do Futuro: Inclusão de Crianças e Jovens do Distrito Federal 
e Entorno no Mundo da Ciência”, em Brasília - DF.  
 
 

 
MCom 
Ministério das Comunicações 

 
 

 
Agenda ministerial – Representante do Ministério participa, de 16 a 21 de 
outubro, do “7º Encontro Anual do Cybersecurity Alliance for Mutual Progress 
(CAMP)”, em Seul (Coreia do Sul). 
 

 
MCTI 
Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovações 
 

 

 
Agenda ministerial – Representantes do Ministério participam, de 22 a 30 
de outubro, dos eventos "12ª Sessão TRC e 36ª Sessão TMB e Força-Tarefa 
do Fórum Internacional de Transporte (ITF)", em Londres (Reino Unido).  
 
Além disso, o Ministério também envia representantes para participarem, 
entre os dias 22 e 30 de outubro da “47ª Reunião do Fórum Global de 
Ciência", e da "121ª Sessão do Comitê de Política Científica e Tecnológica 
da OCDE", em Paris (França).  
 
Ademais, representantes do Ministério participam, de 17 a 22 de outubro, do 
evento “SDG 9 - Progress by Innovation in Latin America and the Caribbean”, 
que debaterá soluções para o desemprego e crescimento econômico 
mitigando potenciais impactos ambientais, na Cidade do Panamá (Panamá).  
 

 
ME 
Ministério da Economia 

 
 

Bacen 
Banco Central do Brasil 

 

 
Agenda do ministro - Paulo Guedes se reuniu, nesta segunda (17), de 
reuniões com os secretários especiais da pasta e com o presidente do 
BNDES, Gustavo Montezano. 
 
Agenda do presidente – Roberto Campos Neto participou, nesta segunda 
(17), em Nova Iorque, da reunião “CCA Roundtable Meetings - Governors 
with New York-based Chief Economists and Strategists for Latin America” e 
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BNDES 
Banco Nacional do 

Desenvolvimento 

 
 
 

 

Inmetro 
Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia 

 

de um almoço para Presidentes de Bancos Centrais do Consultative Council 
for the Americas (CCA), promovidos pelo Banco de Compensações 
Internacionais (BIS) e pelo Federal Reserve Bank de Nova Iorque. Ainda, 
reuniu-se com Patricia Zobel, do Federal Reserve Bank de Nova Iorque para 
tratar de assuntos institucionais. 
 
Agenda do Banco – Representante do Banco participa, de 18 a 21 de 
outubro, de reunião da Comissão de Comércio do Mercosul, em Montevidéu 
(Uruguai).  
 
Balança Comercial – A balança comercial registrou superávit de US$ 638,3 
milhões na segunda semana de outubro e acumula, no mês, superávit de 
US$ 2,126 bilhões. 
 
Boletim Focus – Para o IPCA, a expectativa do mercado para o ano de 
2022 caiu de 5,71% para 5,62%. No caso do PIB 2022, os economistas do 
mercado financeiro aumentaram a previsão de crescimento de 2,70% para 
2,71%. O mercado financeiro manteve a projeção de 13,75% ao ano para a 
Selic no fim de 2022, pela sexta semana seguida. A projeção para a taxa de 
câmbio do dólar em 2022 se manteve em R$ 5,20. 
 
Agenda do presidente – Gustavo Montezano participou, nesta segunda 
(17), de reunião extraordinária de diretoria do Sistema BNDES e de reunião 
com a Caixa Econômica Federal para tratar da participação no evento 
"CAIXA para Elas - Empreendedoras". Ademais, reuniu-se com o Ministro 
da Economia, Paulo Guedes. 
 
Agenda do Instituto – Será enviado pelo Instituto representante para 
participar, de 15 a 21 de outubro, da “6ª Conferência de Proficiência em 
Laboratório do Organismo de Acreditação GCC”, em Riadi (Arábia Saudita).  
 
Outro representante será enviado pelo Instituto para participar, de 22 a 29 
de outubro, de Reuniões Intersessionais dos Comitês do Fundo Fiduciário 
do Climate Investment Funds (CIF), em Washington (Estados Unidos).  
 

 
MEC 
Ministério da Educação 

 
Agenda do Ministro – Victor Godoy participou, nesta segunda (17), de 
audiência pública no STF sobre a ADC 81 e a ADI 7187, que tratam da 
exigência de chamamento público para abertura de novos cursos de 
medicina. Em São Paulo, participou da cerimônia de abertura da 22ª edição 
do FUTURECOM, evento do setor de tecnologia e telecomunicações. 
 

 
MRE 
Ministério das Relações Exteriores 

 
Agenda do ministro - Carlos Alberto França se reuniu, nesta segunda 
(17), com o Chefe de Gabinete e com as Assessorias Especiais do Ministro, 
de Imprensa e de Planejamento Diplomático. Também participou, em São 
Paulo, de um jantar oferecido pela Esfera Brasil, grupo de empresários. 
 

 
MTP 
Ministério do Trabalho e 
Previdência 
 

 

 
Agenda do ministro – José Carlos Oliveira participou, nesta segunda (17), 
de gravação para o Canal Paulista Web e visitou as prefeituras de Santos e 
São Paulo. Além disso, reuniu-se com as assessorias da pasta para 
realização de despachos internos. 
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Poder Legislativo 
 

 
Câmara dos Deputados 

 
O Plenário da Câmara dos Deputados poderá apreciar, dentre outros, o PL 
13/2022, que determina às empresas de transporte de passageiros a 
implantação de rastreamento no transporte de animais de estimação; e o PL 
2796/2021, que cria o marco legal para a indústria de jogos eletrônicos. 
 

 
Senado Federal 
 

 
O Plenário do Senado Federal poderá apreciar a MPV 1124/2022, que 
transforma a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) em autarquia 
de natureza especial e transforma cargos em comissão; e a MPV 1123/2022, 
que estabelece normas especiais para as compras, as contratações e o 
desenvolvimento de produtos e de sistemas de defesa, e dispõe sobre regras 
de incentivo à área estratégica de defesa. 
 

 
Comissões 

 
 
TECNOLOGIA 
 

Inteligência Artificial 
 

 
Senado | CJSUBIA | Quinta (20) | 15h00 

 
Reunião de Trabalho – A Comissão de Juristas responsável por subsidiar 
elaboração de substitutivo sobre inteligência artificial no Brasil promove, nesta 
semana, reunião de trabalho para tratar dos eixos estruturais do texto. A 
previsão da comissão é de que, após a reunião de quinta-feira (20), os 
próximos encontros sejam para a votação do texto-base, no dia 1° de 
dezembro, e para a apresentação do relatório final, no dia 7 de dezembro. 
 

 
Política 

 
Senado não é chancelador de interesses do governo, diz Pacheco. O presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (PSD-MG), disse que a Casa não vai referendar qualquer projeto pelo fato de ser de interesse do 
presidente Jair Bolsonaro (PL). O chefe do Executivo busca a reeleição e, conforme o Agregador de Pesquisas 
do Poder360, está atrás de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “O Senado não será mero chancelador de interesses 
do governo”, declarou Pacheco ao portal UOL, segundo reportagem publicada na sexta (14). “A 
responsabilidade não é apenas da Presidência do Senado”. Há projetos, em função de suas inconsistências, 
que enfrentam dificuldades por falta de consenso no Parlamento. Diversas pautas de interesse de apoiadores 
de Bolsonaro avançaram na Câmara, mas estão paradas no Senado. Entre elas, a flexibilização do uso de 
agrotóxicos a chamada PL do Veneno– e a regulamentação da educação escolar em casa (homeschooling). 
Deputados alinhados com o governo criticam a atuação de Pacheco nessas e em outras questões. Ao UOL, 
o presidente do Senado disse que os senadores que o criticam não elogiaram quando ele deu andamento em 
questões caras ao governo Bolsonaro, como medidas de redução do preço de combustíveis e o Auxílio Brasil 
de R$ 600. Fonte: Poder 360 

 
Eleições 
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Solidariedade absorve Pros e cumpre cláusula de barreira. O Solidariedade, partido presidido pelo 
deputado federal Paulinho da Força, chegou a acordo para a incorporação do Pros na segunda-feira (17). 
Com isso, a sigla manterá o nome e o número e cumprirá os requisitos necessários para ultrapassar a cláusula 
de barreira. Segundo Paulinho, a escolha pela incorporação em vez da fusão que havia sido anunciada se 
deu por causa da maior facilidade nos trâmites burocráticos. Entre outros requisitos, a incorporação não exige 
a elaboração de um novo estatuto. Fonte: Folha de S. Paulo 
 
Ouvidoria do TSE registra aumento de 83% nos atendimentos em setembro. O número de chamados 
recebidos pela Ouvidoria do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) quase dobrou nos dois meses que antecederam 
as Eleições Gerais 2022 e chegou a registrar crescimento de 83,4% em setembro. Entre agosto e setembro 
foram registradas mais de 20,6 mil demandas, passando de 7.263 para 13.387, respectivamente. A maior 
parte dos chamados ocorreu pela internet. Em comparação com setembro de 2020 (ano eleitoral anterior), o 
número representa um aumento de 91% no recebimento de demandas, já que naquele mês foram recebidas 
6.856 solicitações. O índice de satisfação das pessoas atendidas variou de 78,97%, em agosto para 74,85%, 
em setembro. Fonte: ASCOM TSE 

 
Economia 

 
Necessidade líquida de financiamento do Governo Geral atinge 4% do PIB no segundo trimestre de 
2022. No segundo trimestre de 2022, a necessidade liquida de financiamento do Governo Geral (Governo 
Central, estados e municípios) alcançou 4,0% do Produto Interno Bruto (PIB), ante 7,3% no mesmo período 
do ano anterior. Esse resultado é explicado pelo aumento nominal de 31,9% da receita do Governo Geral na 
comparação entre os trimestres, parcialmente compensado pelo crescimento de 20,7% da despesa. Os dados 
constam do Boletim Estatísticas Fiscais do Governo Geral do segundo trimestre de 2022, divulgado na 
segunda-feira (17) pelo Tesouro Nacional. A decomposição por esfera da necessidade de financiamento do 
Governo Geral indica que esse valor é resultante da necessidade de financiamento do Governo Central de 
5,2% do PIB e de capacidade de financiamento dos governos estaduais e municipais de 0,1% e 1,1 % do PIB, 
respectivamente, no segundo trimestre de 2022. Fonte: ASCOM ME 
 
Estados perdem R$ 14 bi em ICMS no 3º trimestre com desoneração e comércio fraco. As desonerações 
promovidas pelo governo federal e pelo Congresso às vésperas das eleições e a desaceleração da economia 
derrubaram a arrecadação com ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) no terceiro 
trimestre de 2022. Houve recuo de 1,2% em relação ao mesmo período de 2021, a primeira queda nesse tipo 
de comparação neste ano, de acordo com o Boletim de Arrecadação de Tributos Estaduais do Confaz 
(Conselho Nacional de Política Fazendária). Se for considerada a inflação do período, a perda chega a 8% ou 
R$ 14,4 bilhões. Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Analistas mantêm projeções para o PIB, mesmo após IBC-Br mais fraco que o esperado. Ainda que o 
Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) divulgado tenha apontado para uma queda de 1,13% 
na variação mensal em agosto – interrompendo dois meses de alta -, os analistas mantêm a visão de uma 
atividade doméstica crescente no segundo semestre de 2022, embora mais moderada do que a observada na 
primeira metade do ano. Para Eduardo Vilarim, economista do Banco Original, o resultado acima do esperado 
do setor de serviços em agosto não foi suficiente para carregar o IBC-Br no mês. “O número reflete as 
atividades mais fracas tanto da indústria quanto do varejo no período, que sentem os efeitos iniciais da política 
monetária mais restritiva sobre suas atividades”, explica o economista. Fonte: Infomoney 

 
Judiciário 

 
Confira a pauta da semana do STF. Na quarta (19), o Plenário do se reúne para julgar o RE 732686, que 
discute se os municípios podem obrigar os estabelecimentos comerciais a substituir sacos e sacolas plásticas 
por biodegradáveis. Também deverá julgar os embargos de declaração no RE 827996, referente ao 
deslocamento de competência para a Justiça Federal das ações envolvendo seguros de mútuo habitacional 
no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, quando houver interesse da Caixa Econômica Federal de 
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ingressar como parte interessada. Na quinta (20), os ministros julgam o RE 646104, que discute a 
representatividade sindical de micro e pequenas empresas. Fonte: STF 

 

Recomendação prevê prioridade de julgamento de ações de trabalho infantil. No mês de outubro, 
dedicado às crianças, diversas instituições se unem para alertar sobre a importância do combate ao trabalho 
infantil no Brasil. Essa é uma causa que vem sendo abraçada pela Justiça do Trabalho – Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e pelos 24 tribunais regionais, através dos 
Comitês de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem – com a realização de ações importantes 
(campanhas educativas e eventos que promovam o diálogo com a sociedade). Em setembro deste ano, a luta 
contra o trabalho infantil foi reforçada através da publicação da Recomendação Conjunta n.25/2022 do TST, 
CSJT e Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Nela, recomenda-se aos tribunais regionais do Trabalho 
e aos juízes do trabalho que priorizem o processamento e o julgamento das ações em tramitação na Justiça 
do Trabalho que envolvam violência no trabalho; exploração do trabalho infantil; aprendizagem; preconceito 
de origem, raça, sexo, cor, idade, gênero e quaisquer outras formas de discriminação; assédio moral ou sexual; 
trabalho degradante, forçado ou em condições análogas à de escravo. Fonte: ASCOM CNJ 
 

 
Cenário Internacional 

 
Brasil quer ex-BC Ilan Goldfajn na presidência do BID. O governo brasileiro quer emplacar na presidência 
do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) Ilan Goldfajn, ex-presidente do Banco Central. O 
movimento do governo, se concretizado, irá fortalecer o Brasil em projetos de financiamento em infraestrutura 
e desenvolvimento. Por exemplo: o país trabalha com o banco para criar uma linha de crédito de US$ 1,2 
bilhão para projetos sustentáveis da agropecuária. Se aprovado, Goldfajn será o 1º brasileiro no comando da 
instituição. Atualmente, Goldfajn é diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental do FMI (Fundo Monetário 
Internacional). Foi economista-chefe do Itaú Unibanco e presidente do conselho do Credit Suisse no Brasil. 
Fonte: Poder360 

 
Último Foco 

 
Brasil está caminhando para lançar o real digital. BC (Banco Central) tem funcionado como um propulsor 
da inovação no setor financeiro. Além do Pix, está em curso também o LIFT (Laboratório de Inovações 
Financeiras e Tecnológicas). Trata-se de uma plataforma de lançamento de outras inovações com potencial 
transformador. O LIFT cria desafios relacionados a um tema específico e empresas e consórcios apresentam 
propostas sobre como melhor resolver a questão. O tema atual do LIFT é justamente a criação de um real 
digital. Esse real pode ser criado como uma criptomoeda estável (stablecoin) cujo valor é atrelado à nossa 
moeda. A diferença é que esse real já seria criado dentro do guarda-chuva regulatório do BC, atendendo aos 
requisitos normativos aplicáveis ao setor financeiro. Seria um passo importante no sentido de haver no Brasil 
uma CBDC (moeda digital emitida pelo Banco Central). Fonte: Folha de S. Paulo 

 
Pix dispara no e-commerce e deve sentenciar o fim dos pagamentos de compras por boletos. O Pix 
chegou ao mercado em 2020 como uma opção que daria fim às transferências bancárias por DOC e TED, 
facilitando os pagamentos entre pessoas. Com isso, as opções de envio de recursos, que antes garantiam 
receitas com tarifas aos bancos, viram sua importância cair bastante. Agora, o Pix pode fazer outras vítimas, 
desta vez no e-commerce: o pagamento em boleto. Segundo dados do Banco Central (BC), o Pix cresce 
consistentemente nos pagamentos entre pessoas e empresas, como as varejistas. Em setembro de 2022, o 
número de transações desse tipo era de 430 milhões, ante 130 milhões no mesmo período no ano passado – 
um salto de 225%. Fonte: O Estado de S. Paulo 

 
EMBRAPII apoia tecnologia inédita de inteligência de dados para a indústria automotiva. Uma solução 
inédita e com tecnologia desenvolvida no Brasil promete movimentar a indústria automobilística. A startup 
fluminense Previsiown recebeu apoio da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII) e 
do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPQD), Unidade EMBRAPII especializada 
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em Comunicações Avançadas, para desenvolver um datalogger automotivo conectado a uma plataforma de 
inteligência de dados, que torna mais rápida e precisa a fase de testes de veículos. Nesse período, a 
regulamentação de cada país é levada em conta usando critérios técnicos para garantir qualidade e segurança 
antes da oferta para venda. Um datalogger é um dispositivo eletrônico que monitora e registra dados em tempo 
real durante o percurso feito pelo veículo ou o seu uso numa determinada posição geográfica. Fonte: EMBRAPII 

 
PP-22 chega ao fim com consenso sobre ações para aumentar alcance da tecnologia digital. Terminou, 
na última sexta-feira (14), em Bucareste, na Romênia, a Conferência Plenipotenciária (PP-22) da União 
Internacional de Telecomunicações (UIT). Os Estados-Membros chegaram a um consenso sobre ações para 
garantir que a tecnologia digital alcance e beneficie as pessoas em todo o mundo. A conferência chegou a 
acordos sobre como construir terrenos para adoção de algumas tecnologias como inteligência artificial, da 
sustentabilidade espacial, ação ambiental e metas de transformação digital. A reunião também adotou os 
planos estratégicos e orçamentários da UIT para 2024-2027. Fonte: Abranet 

 
Lixo eletrônico pode ser chave para a transição energética em todo o mundo. À medida que os países 
examinam as cadeias de fornecimento de minerais necessárias para alimentar a transição de energia limpa, 
uma fonte potencial está escondida em gavetas e latas de lixo em todo o mundo. Estima-se que 5,3 bilhões 
de telefones ficarão fora de uso este ano, de acordo com dados do Instituto das Nações Unidas para 
Treinamento e Pesquisa (Unitar) para o Global e-Waste Monitor — somando-se ao que os pesquisadores 
chamam de "mina urbana" amplamente inexplorada que poderia ser usada para novas tecnologias como 
painéis solares, turbinas eólicas e baterias de veículos elétricos. Fonte: Valor Econômico 
 
5G já eleva velocidade média da internet móvel no Brasil para 31 Mbps. Novos números da Ookla, a partir 
de medições feitas no Speedtest, sugerem que a velocidade da internet móvel no Brasil mudou de patamar a 
partir de agosto deste 2022, coincidentemente quando começaram as primeiras operações de 5G na faixa de 
3,5 GHz no país. A mediana de downloads, que variava na casa dos 22 Mbps, saltou para 32 Mbps – em 
setembro, caiu um pouquinho para 31,52 Mbps.  Esse desempenho fez o Brasil passar de 80º (em julho) para 
65º no ranking que avalia a banda larga móvel em 139 países. A lista é encabeçada por Noruega (126 Mbps), 
Emirados Árabes (126 Mbps), Catar (124 Mbps), China (116 Mbps), Holanda (105 Mbps), Dinamarca (105 
Mbps), Coreia do Sul (104 Mbps), Bulgária (103 Mbps), Arábia Saudita (97 Mbps) e Kuwait (95 Mbps). Fonte: 

Convergência Digital 

 
Grandes marcas confirmam presença no Futurecom 2022. O Futurecom, maior plataforma de conexão 
com o mercado de tecnologia e telecomunicações, retoma o formato presencial e será realizado entre os dias 
18 e 20 de outubro, no São Paulo Expo, em São Paulo. O evento fomenta oportunidades de negócios, 
desenvolvimento socioeconômico e sustentável, proporcionando conteúdo relevante e favorecendo o 
networking e disseminação de conhecimento entre participantes. O congresso deve receber mais de 29 mil 
profissionais e, a 2 meses do evento, já conta com mais de 50 expositores confirmados para trazer as maiores 
novidades e tendências nacionais e internacionais nas relações do mercado entre telcos, corporações e 
stakeholders. Fonte: Digital Futerecom 

 
MCTI promove reunião do Grupo de Alto Nível em Aeronáutica Brasil-Suécia em novembro. O Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) promove em 7 de novembro, em Salvador (BA), a 8ª Reunião do 
Grupo de Alto Nível em Aeronáutica Brasil-Suécia. A cooperação entre os dois países, iniciada em 2015, tem 
o objetivo de ampliar a colaboração estratégica no setor aeronáutico em projetos militares, civis e de dupla 
utilização. A proposta, que conta com a participação de 18 instituições brasileiras e 9 suecas, é que as duas 
nações promovam os derramamentos tecnológicos do projeto GRIPEN entre universidades, governo e 
indústria em torno de temas aeronáuticos como redes de comunicação, sensores, sistemas, engenharia 
aeronáutica, propulsão, materiais, entre outros. A reunião do Grupo de Alto Nível é feita uma vez ao ano 
presencialmente e alinha as principais iniciativas dentro da cooperação bilateral. A reunião é revezada 
anualmente e este ano a sede é o Brasil. Com a participação de Brasil e Suécia, o projeto Air Domain Study 
(ADS) – Estudo do Domínio Aéreo – é um portfólio que conta com 6 projetos financiados pelos dois lados que 
buscam desenvolver conhecimentos e soluções duais envolvendo universidades e empresas. Os estudos 
abordam temas como sistemas tripulados e não tripulados; navegação aérea e aprendizado de máquina, por 
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exemplo.  A parceria também promove chamadas públicas que fomentam projetos e a mobilidade de 
pesquisadores. Fonte: ASCOM MCTI 

 
Brazil Equipo Show terá Pavilhão Tech em 2023. A Brazil Equipo Show (BES 2023), marcada para agosto 
de 2023 em Jaguariúna, será o primeiro evento show da área de equipamentos do Brasil. Além da enorme 
área externa destinada aos fabricantes do setor, a BES 2023 criou o Pavilhão Tech, espaço focado em 
empresas de tecnologia, serviços, soluções tecnológicas e implementos. De acordo com Guilherme Ramos, 
diretor da STO Feiras, organizadora do evento, o Pavilhão Tech foi especialmente projetado para 
complementar as exposições da área externa da BES. Ele destaca que a Red Eventos, sede da BES 2023, 
tem capacidade para absorver estandes internos entre 12 e 40 m². “Teremos um layout que vai favorecer a 
dinâmica de visitação, com estandes externos de maiores dimensões, próprios para exibições individuais das 
marcas, e uma arena externa, que será compartilhada”, explica Ramos. Fonte: Portal Radar 


