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5G terá implantação acelerada em mais de 500 cidades 



 
 
 

Poder Executivo | 11/10/2022 

 

Superada a etapa de implantação nas capitais, foi aprovado um novo plano que pode 

acelerar a chegada do 5G em cidades pequenas do Brasil. O grupo que reúne Anatel, governo, 

teles e TVs para coordenar a implantação da nova tecnologia no país aprovou na terça-feira, 

11/10, a distribuição de 504 cidades em 36 agrupamentos urbanos que já começarão a ser alvo 

das medidas para liberação da faixa de 3,5 GHz. “A deliberação abrange todos os municípios 

que compõem as regiões metropolitanas de todas as capitais de Estado e do Distrito Federal, 

além de agrupamentos de cidades influenciadas pelos municípios com mais de 500 mil 

habitantes, que tiveram as ações de migração iniciadas no começo de outubro. A decisão foi 

motivada por ganhos logísticos que serão obtidos no processo de distribuição e instalação dos 

kits de recepção, bem como por melhor aproveitamento da comunicação da migração”, disse a 

Anatel, em nota. Fonte: Convergência Digital  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Guia 'Internet Segura' do NIC.Br ganha versão infantil e para educadores  

Poder Judiciário | 10/10/2022 – 16h20min 

 

O Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) publicou na segunda-

feira, 10, novas versões atualizadas dos guias "Internet Segura" focados em crianças e 

adolescentes. Um dos materiais, por exemplo, incentiva crianças de 8 a 12 anos a aprender os 

principais recursos para utilizar a rede com segurança, e o outro instrui seus pais e 

responsáveis. Ambos estão disponíveis gratuitamente no portal Internet Segura. De acordo 

com a pesquisa TIC Kids Online Brasil 2021, conduzida pelo Centro Regional de Estudos para 

o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), do NIC.br, quase 30% das crianças 

ou adolescentes ajudaram seus pais ou responsáveis a fazer algo na Internet todos os dias ou 

quase todos os dias. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Brasil é o país com mais usuários de internet na América Latina 

Mercado | 11/10/2022 – 12h10min 

 

Um estudo divulgado pela plataforma de desconto CupomValido.com.br com dados da 

Statista sobre os usuários de internet no mundo revelou que o Brasil lidera o ranking de 

internautas na América Latina, com mais de 165 milhões de usuários. Em seguida, vem o 

México, com 96 milhões, e a Argentina, com 38 milhões. No ranking mundial, o Brasil ocupa a 

5ª posição, ficando atrás somente da China (1 bilhão), Índia (658 milhões), Estados Unidos 

(307 milhões) e Indonésia (204 milhões). No total, são mais de 5 bilhões de usuários de 

internet ativos pelo mundo. Fonte: Panrotas  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Embratel lança solução para proteção contra fraudes digitais 

Mercado | 10/10/2022 

 

A Embratel anuncia o lançamento do Claro Mobile Identity, solução específica para 

permitir um segundo fator de autenticação, aumentando a segurança digital e reduzindo 

eventuais fraudes eletrônicas em transações financeiras, assim como no acesso a sites e 

aplicativos via celular. A nova ferramenta, direcionada para empresas de todos os setores, 

incluindo o financeiro, varejo, e-commerce, valida a identidade digital de clientes sem a 

necessidade de mudança de interface ou inserção de códigos de autenticação enviados por e-

mail ou SMS, por exemplo. Com a nova solução, a verificação de logins é muito mais segura e 

realizada de forma automática, segura e transparente para o usuário, reduzindo o tempo de 



 
 
 
processamento de cerca de 1 minuto para apenas cinco segundos. Fonte: TI Inside 

Leia mais 

Retorno ao índice 
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IPCA volta a cair em setembro, e inflação em 12 meses fica em 7,17% 

Poder Executivo | 11/10/2022 – 13h03min 

 

Mais uma vez sob impacto da trégua da gasolina, o Brasil registrou deflação (queda de 

preços) de 0,29% em setembro, informou na terça-feira (11) o IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística). Trata-se do terceiro recuo consecutivo do IPCA (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo). Também é a maior baixa para setembro desde o início da série 

histórica. O indicador oficial de inflação do país havia caído 0,36% em agosto e 0,68% em julho 

deste ano. Uma sequência de três meses de deflação não era verificada desde 1998. Analistas 

consultados pela agência Reuters, porém, projetavam uma queda mais forte em setembro, de 

0,34%. Segundo instituições financeiras, o IPCA deve voltar para o campo positivo em outubro, 

após os efeitos mais intensos dos cortes tributários sobre os combustíveis. Fonte: Folha de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

FMI eleva projeção do PIB do Brasil em 2022 para 2,8%, mas corta para 1,0% a de 2023 

Mercado | 11/10/2022 – 11h45min 

 

O Fundo Monetário Internacional (FMI) melhorou mais uma vez a projeção para o 

desempenho da atividade econômica do Brasil neste ano, na esteira de uma recuperação 

acima do previsto, com suporte dos preços da commodities. Por outro lado, reforçou o coro de 

bancos estrangeiros e consultorias e piorou novamente sua estimativa para o próximo ano. O 

organismo espera que o País cresça 2,8% em 2022, conforme o relatório Perspectiva 

Econômica Mundial (WEO, na sigla em inglês), publicado na terça-feira (11), em paralelo às 

reuniões anuais do FMI, que acontecem em Washington DC. A estimativa anterior era de 

avanço de 1,7%. Fonte: InfoMoney  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

BC divulga minutas sobre nova Lei de Câmbio e Capitais Internacionais  

Poder Executivo| 10/10/2022 – 13h37min 

 

O Banco Central (BC) divulgou na segunda-feira (10) as minutas das novas normas 

sobre o mercado de câmbio e capitais internacionais. Os documentos serão avaliados e 

deliberados pela diretoria da instituição no dia 31 de dezembro de 2022, quando entra em vigor 

a Lei nº 14.286, de 2021, que trata sobre o mercado de câmbio brasileiro, o capital brasileiro no 

exterior, o capital estrangeiro no país e a prestação de informações ao Banco Central. De 

acordo com o BC, a diretoria tem a prerrogativa de fazer novas mudanças, mas as normas 

costumam ser aprovadas conforme são apresentadas. As minutas divulgadas trazem o 

resultado das avaliações e discussões oriundas da Consulta Pública nº 90, feita pelo BC sobre 

as regulamentações da nova lei. As contribuições do público foram recebidas entre 12 de maio 

e 1º de julho deste ano. Para o Banco Central, com a futura regulamentação, haverá mais 

agilidade para os pagamentos e recebimentos internacionais. “As minutas de resoluções do 

Banco Central divulgadas na segunda-feira (10) trazem melhoria ao ambiente de negócios no 

país e benefícios diretos para cidadãos e empresas que precisam enviar ou receber recursos 

do exterior”, destacou, em comunicado. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 



 
 
 

ELEIÇÕES 2022 

 

Qual será a nova âncora fiscal do Brasil? 

Poder Executivo | 11/10/2022 – 13h30min 

 

Durante a campanha eleitoral para a Presidência da República, que entra agora em 

sua reta final, nenhum candidato ou proposta de governo apanhou mais do que o Novo Regime 

Fiscal (NRF), mais conhecido como Teto de Gastos. Tanto à direita como à esquerda do 

espectro político, a regra adotada em 2016 para limitar o crescimento da despesa primária à 

variação da inflação registrada no ano anterior se transformou num inimigo a ser combatido. Na 

semana que antecedeu ao primeiro turno da eleição, o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, 

disse que o teto de gastos era uma obra inacabada, “uma casa sem paredes, com o chão 

comprimindo o teto com o aumento de despesas” e atribuiu isso a falhas em sua concepção. 
Fonte: InfoMoney  

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Imprensa internacional amplia cobertura sobre Brasil e fala em teste para democracia  

Mercado | 11/10/2022 – 12h40min 

 

A cobertura sobre a apuração dos votos e o resultado do primeiro turno das eleições 

brasileiras manteve o viés de alta do interesse da mídia internacional pelo país e bateu um 

novo recorde semanal de número de reportagens sobre o Brasil desde o início deste 

levantamento. Na semana de 3 a 9 de outubro foram registradas 111 reportagens com 

menções de destaque ao Brasil nos sete veículos da imprensa estrangeira analisados pelo 

Índice de Interesse Internacional (iii-Brasil). O volume recorde de textos coletados é o mais alto 

registrado desde o início da análise, em abril de 2022. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula tem 50% das intenções de voto, e Bolsonaro, 43%, diz pesquisa Ipespe  

Poder Executivo | 11/10/2022 – 12h34min 

 

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 50% das intenções de voto e Jair 

Bolsonaro (PL), 43%, segundo pesquisa Ipespe divulgada na terça-feira (11). Responderam 

que pretendem anular ou votar em branco 4%, e 2% disseram que ainda não sabem em quem 

votar no segundo turno das eleições presidenciais, no dia 30 de outubro. No cenário 

espontâneo, em que o eleitor diz em quem pretende votar sem ouvir os nomes em disputa, 

Lula tem 47% e Bolsonaro, 42%. Os indecisos são 5%, e 6% responderam que pretendem 

anular ou votar em branco. No cenário estimulado (quando os nomes são citados), se 

considerados somente os votos válidos (sem nulos e brancos), Lula marca 54% e Bolsonaro, 

46%. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Defesa apresenta resultado de auditoria das urnas a Bolsonaro, mas não divulga dados  

Poder Executivo | 11/10/2022 – 10h58min 

 

O Ministério da Defesa apresentou ao presidente Jair Bolsonaro (PL) a conclusão da 

auditoria feita pelos militares nas urnas eletrônicas, que está em posse das Forças Armadas 

desde a semana passada, na esteira do 1º turno das eleições em todo país. Procurado, o 

Ministério da Defesa confirmou ter apresentado ao presidente Bolsonaro "como foram as 

Operações de Garantia de Votação e Apuração", que é um trabalho feito todos em todas as 

eleições – e diferente da auditoria realizada pelos militares neste ano. Fontes do Exército 

confirmam que a Defesa apresentou as informações da fiscalização das urnas ao presidente. 



 
 
 
Fonte: G1 Notícias 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Futuro governo vai assumir em 2023 sem controle de 40% dos investimentos 

Poder Executivo | 11/10/2022 – 05h 

 

O presidente que for eleito no dia 30 assumirá o cargo em janeiro de 2023 com um 

poder menor do que todos os ocupantes anteriores do Palácio do Planalto. Pela primeira vez, o 

chefe do Executivo iniciará o mandato sem controlar 40% dos recursos federais destinados a 

investimentos, que ficarão nas mãos do Congresso por meio de emendas parlamentares. É 

uma situação inédita de presidencialismo reduzido. Quando assumiu o mandato, em 2019, o 

presidente Jair Bolsonaro tinha o poder de manejar 80% dos investimentos. Acuado pelo 

Centrão, porém, ele entregou a atribuição ao Congresso, por intermédio do orçamento secreto. 

E a partir do ano que vem esse porcentual cairá para 60%, qualquer que seja o vitorioso no 

segundo turno. Fonte: O Estado de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

“Se eu indicasse 1 ministro, perderia outros 30”, diz Lula  

Poder Executivo | 10/10/2022 – 19h40min 

 

O ex-presidente e candidato do PT ao Palácio do Planalto Luiz Inácio Lula da Silva 

voltou a dizer na 2ª feira (10) que não deve anunciar antes da eleição quem cuidará da área 

econômica, caso seja eleito. “A imprensa me pressiona: ‘Cadê o ministro do Lula? Cadê o 

ministro da Economia?’ Isso é desde 1989. Se eu fosse bobo e indicasse um ministro antes de 

ganhar as eleições, eu perderia outros 30 que eu não indiquei”, declarou. A fala foi em São 

Paulo, onde o candidato do PT se encontrou com economistas e representantes da sociedade 

civil. Discursaram nomes como André Lara Rezende, Eduardo Gianetti (economistas), Priscila 

Cruz (da ONG Todos pela Educação) e os tucanos José Aníbal e Pimenta da Veiga. “Tenha 

paciência quem estiver querendo ser [ministro]. Eu sei que vocês são quadros que vieram para 

me ajudar”, afirmou Lula. Fonte: Poder 360  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ipec: Lula tem 55% dos votos válidos no segundo turno, e Bolsonaro aparece com 45% 

Poder Executivo | 10/10/2022 – 18h39min 

 

A pouco menos de três semanas do segundo turno das eleições, o ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva (PT) mantém vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa 

pelo Palácio do Planalto. É o que mostra nova rodada da pesquisa Ipec, divulgada pela TV 

Globo na segunda-feira (10). Segundo o levantamento, realizado entre os dias 8 e 10 de 

outubro, Lula tem 51% das intenções de voto totais, contra 42% de Bolsonaro. Em relação ao 

levantamento anterior, divulgado na última quarta-feira (5), o petista manteve sua pontuação, 

enquanto o atual presidente oscilou negativamente 1 ponto percentual. O movimento se dá 

dentro da margem de erro estimada, de 2 p.p. para cima ou para baixo. Fonte: InfoMoney  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

Desinformação: professor aborda importância da comunicação não violenta no combate 

às fake news  

Poder Judiciário | 10/10/2022 – 19h23min 

 

O professor Ivan Paganotti, co-criador do curso online “Vaza, Falsiane!”, participou na 



 
 
 
segunda-feira (10) de mais uma etapa do Programa de Combate à Desinformação do Supremo 

Tribunal Federal (STF), ao apresentar a servidores e colabores a palestra “Educação midiática, 

comunicação não violenta e o papel das instituições”. O professor falou sobre a importância de 

construir pontes para o diálogo por meio da empatia e sobre como lidar com informações falsas 

e interagir com pessoas que estão enganadas. A abordagem deve ser amistosa, não 

imperativa e direta, para que o responsável pela mensagem não se sinta acuado e possa reagir 

à sugestão de checar o conteúdo e a veracidade das informações que propaga. Segundo 

Paganotti, os espaços digitais têm potencial educacional e podem contribuir para formar 

cidadãos críticos, capazes de produzir e consumir informações confiáveis. Na sua avaliação, as 

próximas gerações estarão mais preparadas para identificar discursos de ódio e informações 

falsas. Fonte: ASCOM STF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

MEIO AMBIENTE 

 

Ministério amplia Projeto Conecta Parques para acesso gratuito à internet nas Unidades 

de Conservação  

Poder Executivo | 10/10/2022 – 16h57min 

 

O Ministério do Meio Ambiente está ampliando o acesso gratuito à internet nas 

unidades de conservação federais. Na terceira fase do projeto, serão instaladas 30 antenas em 

27 Unidades de Conservação (UCs) e uma Trilha de Longo Curso. As unidades contempladas 

nessa fase serão: os parques nacionais da Serra dos Órgãos, da Serra da Canastra, de 

Ubajara, da Serra do Cipó, de São Joaquim, de Anavilhanas, da Chapada da Diamantina, do 

Jaú, Cavernas do Peruaçu, de Silvânia, da Amazônia, da Serra da Capivara, de Jericoacoara, 

da Serra da Bocaina, da Restinga de Jurubatiba, dos Campos Gerais, do Superagui, da Serra 

de Itabaiana, além das Florestas Nacionais de Ipanema, de Lorena, do Passa Quatro, de 

Carajás, do Tapajós, de Três Barras, de Paraopeba, de Ritápolis, e as Reservas Extrativistas 

Marinha do Arraial do Cabo e Marinha de Soure. A Trilha de Longo Curso, Trilha dos Canyons 

também será contemplada. Fonte: ASCOM MMA  
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Lira manobra para votar projeto que censura e criminaliza pesquisas eleitorais  

Poder Legislativo | 11/10/2022 – 13h13min 

 

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), manobrou para acelerar a votação de um 

projeto que buscar censurar e criminalizar as pesquisas eleitorais. A iniciativa faz parte de uma 

mobilização de aliados do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) após o resultado do 1º 

turno. Lira apensou a proposta a um texto que já havia sido anexado a um terceiro projeto que 

está pronto para votação em plenário. Desta forma, a proposta não precisa passar por 

comissões ou ter a urgência aprovada pelos deputados. Fonte: Valor Econômico  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Fortalecido, bolsonarismo mira comando do Senado e alas já disputam lançar Tereza ou 

Damares  

Poder Legislativo | 11/10/2022 – 10h24min 

 

O resultado das urnas para o Legislativo animou bolsonaristas a ampliar espaço no 

comando dos Poderes. Com 14 dos 21 senadores eleitos, o objetivo agora é mirar o comando 



 
 
 
do Senado e já está em curso, nos bastidores, uma reedição entre bolsonaristas sobre o 

melhor nome para o posto: se Tereza Cristina (Republicanos) ou Damares Alves (PP). As ex-

ministras de Bolsonaro (pastas de Agricultura e Mulher, Família e Direitos Humanos) foram 

eleitas por Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, respectivamente. Antes de serem escaladas 

por Bolsonaro para disputar o Senado, Tereza e Damares foram cotadas para o posto de vice-

presidente na chapa à reeleição. O Centrão raiz conseguiu convencer Bolsonaro de que 

Damares não somaria – e, por isso, defendeu Tereza Cristina. Fonte: G1 Notícias  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Governador de Alagoas é afastado do cargo após operação da Polícia Federal 

Poder Executivo | 11/10/2022 – 10h19min 

 

O governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), foi afastado do cargo na terça-feira 

(11) por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ele é alvo de uma operação do 

Ministério Público Federal (MPF) que investiga um suposto esquema de “rachadinha” na 

Assembleia Legislativa do estado, com desvio de R$ 54 milhões. Segundo a Polícia Federal, a 

“Operação Edema” apura a prática sistemática de desvios de recursos públicos que ocorre 

desde 2019 no âmbito do Poder Público do Estado de Alagoas. Fonte: InfoMoney  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Proposta permite penhora de website para pagar dívidas 

Poder Legislativo | 11/10/2022 – 09h23min 

 

O Projeto de Lei 2411/22 permite a penhora de website para o pagamento de dívida. A 

matéria altera o Código de Processo Civil, que lista os bens que podem ser penhorados em 

ordem de preferência. O primeiro item é o dinheiro, em espécie, depósito ou aplicação em 

banco. Pelo texto em análise, o website do devedor entraria como última opção para liquidar a 

dívida. O autor, deputado Rubens Pereira Júnior (PT-MA), defende que “tais bens intangíveis 

se assemelham aos direitos sobre a marca de um determinado produto, cuja penhorabilidade é 

incontroversa”. Em 2017, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu pela validade da penhora 

de site em ação movida por empresa de telefonia contra companhia que contratou seus 

serviços, mas não pagou por eles. Como justificativa, o tribunal usou artigo do Código Civil, que 

garante a venda de “website e de outros intangíveis relacionados com o comércio eletrônico”. 
Fonte: Agência Câmara 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Líder do governo no Senado sugere autocrítica ao STF e quer comissão para debater 

mudanças 

Poder Legislativo | 10/10/2022 – 18h39min 

 

O líder do governo no Senado, Carlos Portinho (PL-RJ), afirmou, na segunda-feira (10), 

que o Judiciário deveria fazer uma autocrítica sobre a sua atuação, por avaliar que a Corte tem 

invadido a competência do Legislativo, como no caso do piso da enfermagem. Se essa suposta 

‘autocrítica’ não acontecer, ele defende que os parlamentares têm direito de interferir na Corte, 

mas “dentro da harmonia entre os Poderes”. A ideia seria uma comissão participativa no 

Senado para debater eventuais mudanças a partir do ano que vem. Entre as alterações a 

serem discutidas, ele defende a limitação de decisões monocráticas e a criação de mandato 

para os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). “O Judiciário, como todo Poder, tem 

capacidade de fazer sua autocrítica. Quem melhor do que ele mesmo para resolver seus 

problemas? Quando não ocorre isso, é natural que o Legislativo interfira, mas dentro da 

harmonia entre os poderes”, disse o líder do governo no Senado. Fonte: O Estado de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 



 
 
 

 

RELAÇÕES EXTERIORES 

 

'O pior está por vir', alerta FMI sobre as perspectivas econômicas mundiais  

Mercado | 11/10/2022 – 12h50min 

 

O pior está por vir. Esse foi o principal recado do Fundo Monetário Internacional (FMI) 

ao apresentar na terça-feira (11) o "Panorama Econômico Mundial" de outubro de 2022, 

documento trimestral elaborado pela instituição que traz prognósticos para o futuro da 

economia global. Durante a apresentação, o economista-chefe do FMI, Pierre-Olivier 

Gourinchas, trouxe os destaques do documento, ressaltando que apesar dos resultados 

econômicos deste ano ainda serem razoáveis, será em 2023 que os problemas começarão a 

aumentar para a economia global.“Entre este e o próximo ano, um terço dos países vão entrar 

em recessão”, disse o economista. Fonte: Valor Econômico  
Leia mais 
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Cidade do Rio é a primeira do país a aceitar criptomoedas para imposto 

Poder Executivo | 11/10/2022 

 

A Prefeitura do Rio de Janeiro autorizou o credenciamento de empresas que utilizarão 

criptomoedas para realizar operações de pagamento do IPTU 2023. Segundo a administração 

municipal, o Rio passa a ser a primeira cidade do Brasil a oferecer aos contribuintes este meio 

de pagamento de um tributo, que não será limitado apenas a uma moeda digital. O decreto 

publicado na terça-feira, 11/10, no Diário Oficial do Município, indica que a prefeitura vai 

contratar empresas especializadas em realizar a conversão dos ativos cripto em reais. Com a 

medida, o município receberá 100% do valor na moeda corrente, sem nenhum custo adicional 

para a capital. Fonte: Convergência Digital  
Leia mais 
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Ataques DDoS crescem 19% nos primeiros seis meses do ano 

Mercado | 11/10/2022 

 

No primeiro semestre de 2022, o número de ataques digitais contra instituições 

religiosas na América Latina cresceu 78,73% na comparação com a segunda metade do ano 

passado. A maior incidência concentra-se no Brasil. O País teve uma frequência de 12,4% de 

Ataques de Negação de Serviços (DDoS) – tipo de ataque cibernético que tenta tornar um 

website ou recurso de rede indisponível por meio de tráfego mal-intencionado – nos seis 

primeiros meses deste ano. A duração média foi de 26 minutos. O maior foi de 450 GB por 

segundo. O dado é do Relatório de Inteligência de Ameaças DDoS semestral, produzido pela 

Netscout Systems. Fonte: ABRANET  
Leia mais 
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Operadoras precisam criar ofertas de conexão por satélite, defende analista 

Mercado | 11/10/2022 

 

Segundo Baugh, a tecnologia dos satélites vem se tornando mais relevante para as 

operadoras de internet. “O espaço representa uma nova era para as empresas de 

telecomunicações”, pontuou o especialista. No período de 2020 a 2030, a NSR estima que a 

receita do setor aeroespacial some US$ 1,2 trilhão. No mesmo intervalo, 33 mil satélites devem 



 
 
 
ser lançados próximos à órbita terrestre. O tráfego de dados pode chegar a 570 EB (exabytes). 

Além disso, o especialista destacou que as constelações (grupos de satélites que orbitam a 

Terra de forma sincronizada) próximas à órbita terrestre baixa favorecem o tráfego de dados. 
Fonte: Telesíntese  
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Governo manda atualizar urgente versões do FortiGate e do FortiProx 

Poder Executivo | 10/10/2022 

 

O Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos do Governo, 

CTIR Gov, avisa para a administração pública federal e demais entidades e instituições façam, 

o quanto antes, a atualização nos produtos FortiGate e FortiProxy, da empresa Fortinet, onde 

foram encontradas brechas para vulnerabilidades, conforme descrito na Common 

Vulnerabilities and Exposures (CVE) abaixo relacionada: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-

2022-40684; https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-40684. Fonte: Convergência 

Digital  
Leia mais 
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Relator rejeita emendas e pede aprovação urgente da MP que transforma ANPD em 

Autarquia 

Poder Legislativo | 10/10/2022 

 

O relator da MP 1124/2022, que altera a Lei 13.709/2018, e que transforma a 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados em autarquia de natureza especial e transforma 

cargos em comissão, Jeronimo Goergen, do PP/Rio Grande do Sul, decidiu rejeitar a 29 

emendas propostas na Câmara dos Deputados e pede a conversão da MP em Lei em regime 

de urgência. O texto final do relatório foi publicado na segunda-feira, 10/10. "Depois de analisá-

las, nosso voto é pela rejeição de todas as Emendas de Comissão, pois não encontramos 

nelas razões suficientes para incorporá-las à MPV e consideramos o texto recebido do Poder 

Executivo federal satisfatório para promover os aperfeiçoamentos necessários na Lei Geral de 

Proteção de Dados", disse o parlamentar em suas considerações finais. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 
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Brasil é país mais atacado por ransomware na AL, segundo pesquisa 

Mercado | 10/10/2022 

 

Uma pesquisa divulgada recentemente por especialistas da Palo Alto Networks mostra 

que o Brasil tem o maior número de ransomware no ranking dos países da América Latina. De 

acordo com o Relatório de Ameaças de Ransomware de 2022 da Unidade 42, o braço de 

pesquisa de ameaças da líder mundial em segurança cibernética, houve 39 ataques no Brasil 

no ano passado, seguidos por 23 no México, 14 no Peru, 12 na Argentina e 10 no Chile. Fonte: TI 

Inside 
Leia mais 
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Golpes em autenticação e criptomoedas se destacam em setembro, revela ISH 

Tecnologia 

Mercado | 10/10/2022 

 

A ISH Tecnologia divulga um relatório mensal onde aponta as principais 

vulnerabilidades e ameaças digitais encontradas pela sua equipe de pesquisa e avaliação de 

riscos no mês de setembro. No último mês, a ISH alerta para um tipo de golpe que envolve 

MFA — Autenticação Multi Fatorial, a partir do qual acessos a contas são feitos por meio de 



 
 
 
disparos em massa. A companhia também revela um tipo de ataque que rouba criptomoedas 

de usuários sem que eles saibam, e uma brecha no serviço de e-mails da Microsoft. Fonte: TI Inside  
Leia mais 
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Internet de alta velocidade ainda é melhor opção para gerar receitas 

Mercado | 10/10/2022 

 

Os gastos dos consumidores e das empresas em produtos de telefonia e internet estão 

em queda há uma década. Contudo, para contornar a espiral negativa, as operadoras podem 

oferecer ao mercado um pouco mais do que já fazem, isto é, pacotes de dados mais robustos. 

Isso é o que diz Tom Rebbeck analista da divisão de pesquisa da Analysys Mason, em evento 

online da consultoria, realizado na segunda-feira, 10. Em sua apresentação, Rebbek mostrou 

que, na Europa Ocidental, as despesas dos consumidores com serviços de telecomunicação 

caíram de 148 bilhões de euros, em 2012, para 127 bilhões de euros, em 2021, registrando 

queda de 14,2%. Fonte: Telesíntese 
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Proposta do Brasil pela sustentabilidade espacial avança na PP-22 

Poder Executivo | 10/10/2022 

 

A proposta do Brasil para que a União Internacional de Telecomunicações (UIT) se 

debruce sobre aspectos de sustentabilidade da utilização de recursos espaciais foi aprovada 

na segunda-feira, 10, em comissão da PP-22, a reunião Plenipotenciária 2022, que acontece 

em Bucareste, na Romênia. O texto da resolução será votado em plenária na terça-feira, 11. O 

rascunho da resolução final diz que os grupos de regulamentação de rádio da UIT devem 

trabalhar, com urgência, em estudos a respeito o uso crescente de espectro e “recursos 

orbitais associados” em órbitas não-geoestacionária. Em suma, o texto traz a preocupação com 

a concentração do uso das órbitas baixas e médias por poucos países e as interferências sobre 

sistemas tradicionais geoestacionários. A minuta diz que os estudos devem analisar a 

sustentabilidade da rápida ocupação dessas órbitas, do espectro, como realizar uma ocupação 

racional e como garantir acesso equitativo a todos os países-membros. Fonte: Telesíntese 
Leia mais 
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Busca pela internet 3D deve impulsionar o 6G 

Mercado | 10/10/2022 

 

Enquanto o 5G segue em fase de implantação, a corrida pelo desenvolvimento da rede 

6G deve movimentar trilhões de dólares ao longo desta década. Isso porque, segundo a 

consultoria Analysys Mason, a próxima geração de internet deve viabilizar um mundo digital 

completamente 3D, pondo em prática, de forma adequada, o metaverso e suas aplicações. Em 

evento online da consultoria, realizado na segunda-feira, 10, Caroline Chappel e Caroline 

Gabriel, diretoras de pesquisa da Analysys Mason, destacaram que a busca pela internet 3D 

será a grande impulsionadora da arquitetura 6G. As pesquisadoras estimam que US$ 4,3 

trilhões sejam investidos na internet 3D até 2030. A pesquisadora Carolina Gabriel frisou que “a 

internet completamente 3D precisará de uma arquitetura que vai muito além do que o 5G é 

capaz de entregar hoje”. E que os investimentos já estão sendo feitos. Fonte: Telesíntese 
Leia mais 
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