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Câmara aprova MP que dá autonomia à Autoridade Nacional de Proteção de Dados 

Poder Legislativo | 11/10/2022 – 17h11min 

 

1124/22, que concede independência administrativa e financeira à Autoridade Nacional 

de Proteção de Dados (ANPD), órgão federal responsável por fiscalizar e aplicar a Lei Geral da 

Proteção de Dados. A MP segue ao Senado e precisa ser votada até o dia 24 de outubro para 

não perder a validade. A Lei 13.853/19 deu prazo para que o Executivo avaliasse a 

conveniência de transformar a ANPD em autarquia – o que foi feito pela Medida Provisória 

1124/22. Cabe à Agência editar normas e fiscalizar procedimentos para proteção de dados 

pessoais, bem como aplicar sanções. O relator, deputado Jeronimo Goergen (PP-RS), 

defendeu a votação do texto original da medida provisória. “A MP representa mais um passo no 

fortalecimento da política de proteção de dados em nosso País, promovendo, em resumo, 

modificações na Autoridade Nacional de Proteção de Dados para compatibilizá-la com outros 

regimes regulatórios e experiências internacionais exitosas”, disse. O relatório foi lido em 

Plenário pelo deputado Darci de Matos (PSD-SC). Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Governo Bolsonaro retira R$ 1,2 bilhão de recursos para ciência, e entidades criticam 

Poder Executivo | 13/10/2022 – 13h09min 

 

O governo Jair Bolsonaro (PL) publicou três portarias que retiram mais de R$ 1,2 bilhão 

do FNDCT (Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico). A ação fez com que 

seja aberto espaço no orçamento para os ministérios da Economia, do Desenvolvimento 

Regional e do Trabalho e Previdência. O FNDCT é um importante mecanismo para financiar o 



 
 
 
desenvolvimento científico e tecnológico. Parte desse recurso é destinada para institutos de 

pesquisas. Outra parcela compõe um crédito voltado para empresas que desejam realizar 

pesquisas. Fonte: Folha de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Anatel abre tomada de subsídios sobre redes privadas 

Poder Executivo | 13/10/2022 

 

A Anatel abriu, na quinta-feira, 13, a tomada de subsídios contendo questionamentos a 

respeito do uso do espectro de radiofrequências por sistemas de telecomunicações associados 

ao Serviço Limitado Privado (SLP). As manifestações poderão ser feitas até o dia 12 de 

dezembro. O objetivo da tomada de subsídios é coletar informações da sociedade para 

subsidiar proposta de atualização das condições de uso do espectro pelos sistemas de 

telecomunicações. Será revista a regulamentação aplicável vigente que estabelece as 

condições de uso para sistemas do serviço limitado privado, incluindo suas submodalidades, 

conforme estabelecido pela Resolução nº 617, de 19 de junho de 2013. A agência quer 

respostas sobre quais são as faixas de operação do sistema de telecomunicações utilizadas. 

Se o sistema utiliza tecnologia de modulação analógica ou digital e qual a largura da faixa do 

canal utilizado pelo sistema. E ainda qual é a potência de operação do sistema (potência 

entregue à antena) e qual o ganho máximo da antena utilizada. Fonte: Tele Síntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

5G: Anatel antecipa limpeza de frequências para ativar sinal em regiões metropolitanas e 

entorno de cidades grandes 

Poder Executivo | 11/10/2022 – 17h28min 

 

O grupo da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) que acompanha a 

implementação da internet móvel de quinta geração no Brasil decidiu na terça-feira (11) 

antecipar uma das etapas previstas para ativação do 5G em regiões metropolitanas de capitais 

e no entorno das cidades com mais de 500 mil habitantes. Na prática, a medida pode fazer 

com que o sinal do 5G puro chegue a cidades menores, porém próximas de grandes 

municípios, antes do cronograma previsto pela agência. Ao todo, quase 500 pequenos 

municípios podem ser beneficiados, segundo lista da agência. O 5G puro, funcionando na 

frequência de 3,5 gigahertz, que oferece a maior velocidade e estabilidade e menor tempo de 

resposta, já chegou a todas as capitais do país. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Das 10 cidades com internet mais rápida do brasil, nenhuma é capital 

Mercado | 11/10/2022 

 

Com menos de 8 mil habitantes, Laje do Muriaé, no estado do Rio de Janeiro, é a 

cidade que detém a conexão de internet mais rápida do Brasil. No município, a velocidade 

média da banda larga é de 513,84 Mbps. Em seguida, com uma diferença mínima, aparecem 

Pontalina (GO) e Matões (MA), cujas velocidades médias de conexão são de 511,23 Mbps e 

511,02 Mbps, respectivamente. Os números são do Minha Conexão, site dedicado à medição 

de velocidade de internet. A cada três meses, a plataforma, com base em testes gratuitos de 

velocidade, faz um levantamento das médias de conexão em todo o País. A sondagem mais 

recente, realizada de julho a setembro, coletou mais de 6 milhões de dados de usuários de 

internet de todas as regiões do território nacional. Fonte: Tele Síntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 



 
 
 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Nova fase do Pronampe atinge quase R$ 30 bilhões em empréstimos 

Poder Executivo | 13/10/2022 – 14h35min 

 

Pouco mais de dois meses, a nova fase do Programa Nacional de Apoio às 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) já atingiu R$ 29,8 bilhões em 

empréstimos, de um total de R$ 50 bilhões previsto para esta fase. Os dados são do fundo 

operador da linha de crédito, administrado pelo Banco do Brasil. O Banco do Brasil divulgou na 

quinta-feira (13) que foi a primeira instituição financeira a atingir R$ 10 bilhões em empréstimos 

concedidos. Em segundo lugar está a Caixa Econômica Federal, que já emprestou R$ 8,3 

bilhões em 92 mil operações. Em terceiro lugar vem o Bancoob, com R$ 3,3 bilhões 

emprestados em 46 mil operações. Grandes bancos privados, como o Itaú e o Santander, já 

emprestaram, respectivamente, R$ 1,3 bilhão e R$ 912 milhões. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Mercado de capitais movimenta R$ 402 bi em 2022 até setembro, queda anual de 5,5%, 

diz Anbima  

Mercado | 13/10/2022 – 10h12min 

 

As empresas brasileiras captaram R$ 402 bilhões no mercado de capitais doméstico 

em 2022 até setembro, informa a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais (Anbima). Trata-se de um recuo de 5,5% em relação ao mesmo 

período do ano passado. As emissões de renda fixa somaram R$ 331 bilhões nos primeiros 

nove meses do ano, volume 25,6% maior que no mesmo período de 2021. Em termos de 

instrumentos, o destaque ficou com as debêntures. As captações com esse título de dívida 

atingiram R$ 205 bilhões, alta anual de 25,6%, segundo a Anbima. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

CVM quer dar mais transparência a criptoativo  

Mercado | 13/10/2022 – 05h03min 

 

Bastante aguardado pelo mercado, o parecer de orientação da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) sobre criptoativos concentrou atenção na transparência de informações 

divulgadas ao público em geral, definiu que valores mobiliários “tokenizados” estão sob sua 

alçada de regulação e manteve o entendimento de que fundos de investimento podem aplicar 

em ativos digitais indiretamente por meio de veículos no exterior. O movimento é uma forma de 

ingressar nessa indústria de maneira organizada e oferecer mais proteção aos investidores, na 

avaliação do presidente da autarquia, João Pedro Nascimento. “O parecer de orientação é a 

abordagem inicial da CVM (...). Posteriormente, nossa atuação poderá ser complementada por 

outras medidas”, afirma Nascimento, em entrevista exclusiva ao Valor. O regulador decidiu por 

uma atuação propositiva por entender que inevitavelmente teria que analisar o assunto em 

algum momento no futuro. “Temos visto ofertas públicas irregulares valendo-se do 

desconhecido. Esse é um tema difícil e nebuloso, nossa ideia é colocar luz nele para evitar que 

seja um campo para se perpetuar condutas lesivas”, completa o executivo. E as orientações 

contribuem, além da proteção aos investidores, no combate à lavagem de dinheiro, à corrupção 

e ao financiamento do terrorismo, na visão da autarquia. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Produtos e serviços para o público infantil sobem 6,11% no último ano 

Mercado | 13/10/2022 – 03h55min 

 



 
 
 

Em um cenário em que o nível geral de preços mostra deflação, por conta da redução 

de preços de combustíveis e commodities alimentícias, a cesta de 22 produtos e serviços mais 

procurados para o Dia das Crianças sofreu uma inflação acima da média geral. Enquanto o 

Índice de Preços ao Consumidor — Disponibilidade Interna (IPC-DI) acumulou aumento de 

5,14% nos últimos 12 meses, os itens para o Dia das Crianças subiram, em média, 6,11%. Fonte: 

Correio Brasiliense  
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Ministro da Economia aprofunda diálogo com autoridades internacionais  

Poder Executivo | 12/10/2022 – 20h32min 

 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, aprofundou diálogos com autoridades e 

agentes internacionais na quarta-feira (12/10), segundo dia de Reuniões Anuais do Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e dos Conselhos de Governadores do Grupo Banco Mundial 

(IMF World Bank Annual Meetings), em Washington (EUA). Perspectivas futuras, 

sustentabilidade fiscal, marcos regulatórios e revisões feitas para estimular investimentos em 

gás natural, petróleo, telecomunicações, 5G, concessões de aeroportos e privatizações foram 

os principais temas debatidos. A agenda na capital dos Estados Unidos na quarta-feira contou 

com três compromissos oficiais: conferência sobre o tema “Perspectivas Econômicas do Brasil: 

Crescimento e Investimento Sustentado” (Brazil Economic Outlook: Sustained Growth and 

Investment); Constituency do Brasil no FMI e jantar ministerial do G20. Fonte: ASCOM ME 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Poupança deixa de perder para inflação após dois anos  

Poder Executivo | 12/10/2022 – 10h31min 

 

O recuo da inflação em setembro trouxe uma surpresa para os investidores da 

aplicação financeira mais tradicional do país. Pela primeira vez em dois anos, a caderneta de 

poupança deixou de perder da inflação. Em setembro, o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA) ficou negativo em 0,29%, conforme divulgou na terça-feira (11) o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 12 meses, a inflação oficial acumula 

7,17%. De acordo com a Calculadora do Cidadão, disponível na página do Banco Central (BC) 

na internet, uma aplicação na caderneta de poupança rendeu 7,27% em 12 meses. O valor 

considera uma aplicação feita em 11 de outubro do ano passado e que não foi mexida até 

terça-feira (11). A última vez em que a poupança tinha superado a inflação ocorreu em agosto 

de 2020, quando a caderneta havia rendido 0,45% acima do IPCA em 12 meses. Desde então, 

a combinação entre inflação alta e juros baixos corroeu o rendimento da aplicação mais 

popular no país. O pior momento ocorreu em outubro de 2021, quando o aplicador perdeu 

7,59% contra a inflação no acumulado de 12 meses. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Correção da tabela do IR isentaria 24,5 milhões de pessoas 

Poder Executivo | 11/10/2022 – 19h51min 

 

A correção da tabela do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) aumentaria o 

número de pessoas isentas do tributo para 24,5 milhões. Sem o reajuste, a estimativa é de que 

8 milhões de brasileiros não tenham que pagar o imposto em 2023. As projeções foram 

divulgadas na terça-feira (11) pela Unafisco Nacional. A tabela do imposto de renda está 

defasada em 144%. O estudo considera o período de 1996 a setembro de 2022. O percentual 

foi calculado na terça (11) depois que o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 

divulgou a inflação de setembro, que teve uma taxa anual de 7,17%. Atualmente, quem recebe 

até R$ 1.903,98 por mês (ou 22.847,76 por ano) não precisa declarar o Imposto de Renda. 



 
 
 
Mas, segundo a Unafisco, pessoas que ganham até R$ 4.647,96 por mês (ou R$ 55.775,51 por 

ano) não deveriam pagar imposto. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

BC pretende mudar regras do Pix para coibir golpes e uso de 'conta laranja'  

Poder Executivo | 11/10/2022 – 18h01min 

 

Diante do aumento de fraudes e golpes com o Pix, o Banco Central (BC) pretende 

endurecer as regras de rastreio para coibir a utilização das chamadas "contas laranjas", 

utilizadas por criminosos para pulverizar o dinheiro das vítimas. Parte das medidas pode ser 

anunciada ainda este ano. Em junho, o Valor havia mostrado que o BC discutia o tema com os 

bancos. Em um fórum realizado em 22 de setembro deste ano, o grupo de trabalho de 

segurança, formado por participantes do mercado e secretariado pela Federação Brasileira de 

Bancos (Febraban), fez sugestões de aprimoramento de sistemas e regras do Pix à autoridade 

monetária e algumas foram acatadas. A informação foi publicada pelo jornal "O Estado de S. 

Paulo" e confirmada pelo Valor. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Índice de confiança dos pequenos negócios fica neutro em setembro 

Mercado | 11/10/2022 – 17h05min 

 

A confiança dos negócios de pequeno porte na economia permaneceu estável em 

setembro, revelou pesquisa divulgada na terça-feira (11) pelo Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Apesar da 

estabilidade, o desempenho variou entre os setores, com o comércio e os serviços 

compensando o pessimismo das pequenas indústrias. Segundo a Sondagem das Micro e 

Pequenas Empresas, o índice geral de confiança das empresas pesquisadas ficou em 100,4 

pontos, com recuo de apenas 0,2 ponto em relação a agosto. Indicadores acima de 100 pontos 

mostram confiança e, abaixo desse nível, sinalizam pessimismo. O principal fator que 

contribuiu para a estabilidade nas expectativas foi o desempenho a indústria de transformação. 

O indicador para o setor fechou em 96,2 pontos, com queda de 4,8 pontos. Esse foi o terceiro 

mês seguido de queda. Segundo a pesquisa, as indústrias de pequeno porte estão pessimistas 

por causa do aumento dos estoques e pela percepção de piora do quadro econômico atual. 
Fonte: Agência Brasil  

Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Juros futuros avançam com IPCA acima do consenso e temores de recessão global  

Poder Executivo | 11/10/2022 – 10h12min 

 

As taxas dos juros futuros operam em alta firme no pregão de terça-feira, 

impulsionadas de um lado, pelos dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 

levemente acima das expectativas de consenso do mercado e, de outro, pelo cenário de 

aversão global a risco que pressiona as commodities e ativos de países emergentes na sessão 

de hoje. Perto das 13h, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 

subia de 12,705% para 12,78%; a do DI para janeiro de 2025 avançava de 11,495% para 

11,61%; a do DI para janeiro de 2026 escalava de 11,325% para 11,465%; e a do DI para 

janeiro de 2027 passava de 11,33% para 11,465%. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Lula tem 54% dos votos válidos no 2º turno, e Bolsonaro, 46%, diz Genial/Quaest 



 
 
 

Poder Executivo | 13/10/2022 – 13h59min 

 

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caminha para o segundo turno das 

eleições com 49% das intenções de voto, ante 41% contabilizados pelo presidente Jair 

Bolsonaro (PL), diz a mais nova pesquisa Genial/Quaest. O levantamento foi realizado entre 

segunda (10) e quarta-feira (12).Em votos válidos, Lula teria 54% e Bolsonaro, 46%, se o 

segundo turno ocorresse hoje. A margem de erro é de dois pontos percentuais. O 

levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-07106/2022. 

Em relação à última pesquisa, realizada na semana anterior, o petista oscilou de 48% para 

49%. O atual presidente da República, por sua vez, se manteve no mesmo patamar. Fonte: Folha 

de S, Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Alegações falsas de fraude na eleição acumulam cliques em meio a fiscalização frouxa 

de big techs 

Mercado | 13/10/2022 – 04h06min 

 

Apesar da pressão para a aplicação célere de suas regras no contexto eleitoral, as 

plataformas YouTube, Facebook e Twitter seguem exibindo falhas no combate a alegações 

infundadas de fraude nas eleições. Desde 2 de outubro, data do primeiro turno, até o último dia 

5, foram publicados no YouTube 16 lives e 137 vídeos com alegações sem provas de fraude na 

votação. Ao todo, os conteúdos tiveram ao menos 3,3 milhões de visualizações, de acordo com 

levantamento da consultoria de análise de dados Novelo Data. No Facebook, montagem com 

vídeo de 2018 da então deputada eleita Carla Zambelli dizendo, sem base na realidade, ter 

havido fraude naquele primeiro turno ficou no ar por ao menos 12 horas e reuniu 791 mil 

visualizações. "Houve fraude nas urnas eletrônicas, vamos agir, população" era a legenda do 

post. No Twitter, um perfil que desde o dia 2 compartilhou 14 posts sobre supostas fraudes na 

votação não teve suas mensagens nem sequer rotuladas com alertas sobre o conteúdo ser 

potencialmente enganoso ou com orientação que leva a informações no site do TSE (Tribunal 

Superior Eleitoral). Cinco das publicações tinham a mesma frase: "Tá aí a prova das fraudes 

nas urnas eletrônicas, fomos todos roubados!". Fonte: Folha de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Bolsonaro compara Guedes a Pelé e diz que não sabe se, 'pela idade', ele quer continuar 

no cargo 

Poder Executivo | 12/10/2022 – 22h40min 

 

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que pretende manter Paulo Guedes no 

Ministério da Economia em um eventual segundo mandato, mas que não sabe se o ministro de 

73 anos gostaria de permanecer no cargo em função da idade. Em entrevista na noite de 

quarta-feira (12) à TV Alterosa, afiliada do SBT no estado de Minas Gerais, o presidente 

exaltou o desempenho de Guedes na função, acrescentando que, até o momento, nenhum 

ministro anunciou a intenção de deixar o governo caso ele seja reeleito. "O Paulo Guedes é 

uma pessoa que é o nosso Pelé, vamos assim dizer, na Economia. Então, por mim ele 

continua. Eu não sei pela idade se ele quer continuar", disse. Fonte: Folha de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Partidos coligados a Lula são principais vítimas de violência política 

Poder Executivo | 12/10/2022 – 16h34min 

 

Políticos e eleitores filiados a partidos que compõem a coligação do ex-presidente Lula 

(PT) representam a maior parte das vítimas de crimes relacionados à violência política entre 



 
 
 
setembro de 2020 e agosto de 2022, conforme revela um estudo realizado pelas organizações 

de direitos humanos Terra de Direitos e Justiça Global. No caso de Bolsonaro, a soma de 

vítimas entre os partidos de sua coligação não alcança a posição de nenhum dos três primeiros 

lugares, individualmente. Ao todo, o PT, Psol e PSB foram alvo, ao longo do período estudado, 

de 32,58% dos casos de violência política. Do outro lado, os partidos coligados a Bolsonaro 

(PL, PP e Republicanos) somaram 12,75%. A coligação de Simone Tebet (MDB, PSDB, 

Podemos) já contabilizou ao menos 9,95%. O levantamento ainda apontou para uma massa de 

30,12% de vítimas que ou não pertencem a partidos, ou são filiadas a partidos pequenos. Fonte: 

Congresso em Foco 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Bolsonaro obteve maior apoio em bairros tomados por milícias no Rio 

Poder Executivo | 12/10/2022 – 09h36min 

 

Na capital fluminense, o mapa das eleições presidenciais reflete o da violência. 

Conforme aponta um cruzamento de dados realizado pelo Congresso em Foco, o perfil da 

violência na cidade do Rio de Janeiro coincide com a escolha dos eleitores: nos bairros com 

maior incidência do poder das milícias, o presidente Jair Bolsonaro (PL) obteve vantagem. Nos 

bairros onde o crime organizado possui menor penetração, a vitória já foi do ex-presidente Lula 

(PT). Os dados referentes à incidência das milícias foram obtidos a partir do Mapa Histórico 

dos Grupos Armados do Rio de Janeiro, desenvolvido pela Universidade Federal Fluminense 

(UFF) em parceria com a ONG Fogo Cruzado. Os dados eleitorais já são separados conforme 

suas respectivas zonas do Tribunal Superior Eleitoral, com alguns bairros possuindo mais de 

uma e algumas sendo compartilhadas entre dois ou mais bairros. Fonte: Congresso em Foco 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula acena à indústria naval e fala em crédito para médias e pequenas empresas 

Poder Executivo | 11/10/2022 – 20h46min 

 

O candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nessa terça-feira 

(11) que a criação de empregos está muito ligada à política de distribuição de renda e “à 

inclusão do povo no orçamento”. O petista também fez aceno aos segmentos da indústria naval 

e de óleo e gás, ao mencionar planos para sua revitalização, à engenharia civil e às médias e 

pequenas empresas, com concessão de crédito. “Se salário mínimo não aumenta, não há 

consumo, não há aumento na indústria, e o desemprego não desce”, disse Lula a jornalistas, 

após caminhada com apoiadores em Belford Roxo, Baixada Fluminense, no Rio. O ex-

presidente disse ainda que muitas das obras do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC) estão paradas e que, caso eleito, haverá agilidade para a averbação de emprego na 

engenharia civil.. Fonte: Valor Econômico  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

O que está em jogo nas eleições deste ano são os reais valores da sociedade brasileira, 

afirma Girão 

Poder Legislativo | 11/10/2022 – 19h28min 

 

O senador Eduardo Girão (Podemos-CE) afirmou, em pronunciamento na quarta-feira 

(11), que as eleições deste ano estão entre as mais importantes da história republicana do 

Brasil. Na opinião dele, não se trata apenas de avaliar os programas de governo dos 

candidatos ou os números da economia. O que deve determinar a escolha de quem vai 

governar o país, disse, são os "reais valores que devem preponderar na sociedade brasileira". 

Girão ressaltou que uma característica do pleito deste ano é que não apenas a grande mídia 

está conduzindo o processo de informação dos eleitores, mas também as pessoas comuns, por 



 
 
 
meio da produção de conteúdo próprio para as redes sociais. Nesse sentido, o senador 

acredita que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não está sendo completamente imparcial nas 

decisões sobre o que é verdadeiro ou falso. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Pacheco critica projeto que pune erros em pesquisas eleitorais 

Poder Legislativo | 11/10/2022 – 19h19min 

 

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse na terça-feira (11) que 

não se pode punir empresas de pesquisa e seus donos por “aferição inexata” em pesquisas 

eleitorais. O líder do Governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), apresentou projeto para 

penalizar quem divulgar resultados com diferenças para o resultado das urnas maiores que as 

margens de erro. “É preciso fazer de forma inteligente e razoável. Não se pode punir institutos 

de pesquisa e os seus responsáveis simplesmente por uma aferição inexata, até porque erros 

podem acontecer e pode haver, sim, uma diferenciação de uma pesquisa correta numa quinta-

feira com o resultado diferente no domingo da eleição”, afirmou Pacheco. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lira: “Não queremos a criminalização das pesquisas, e sim sua regulamentação” 

Poder Legislativo | 11/10/2022 – 16h05min 

 

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), criticou a avaliação 

publicada pela imprensa de que os parlamentares da base do governo pretendem criminalizar 

as pesquisas eleitorais, em razão de alguns levantamentos feitos na véspera do pleito deste 

ano não estarem de acordo com os resultados das urnas. Segundo Lira, não se trata de 

criminalizar os institutos de pesquisa, mas sim promover sua regulamentação, com regras, 

uniformização de métodos e punição para erros que estejam muito acima da margem de erro. 
Fonte: Agência Câmara 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

Lei estadual que proibia multa por quebra de fidelização com telefônicas é 

inconstitucional 

Poder Judiciário | 11/10/2022 – 18h11min 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) julgou inconstitucionais normas dos Estados de 

Roraima e Sergipe que fixavam a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS) para energia elétrica e telecomunicações em patamar superior ao 

estabelecido para as operações em geral. A decisão foi tomada na sessão virtual encerrada em 

7/10, em duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs 7118 e 7120) ajuizadas pelo 

procurador-geral da República, Augusto Aras. A ministra Cármen Lúcia, relatora das ações, 

observou que as normas contrariam o princípio da seletividade (artigo 155, parágrafo 2º, III, da 

Constituição Federal), que determina a incidência de alíquotas mais baixas sobre operações e 

serviços considerados essenciais à subsistência digna dos cidadãos. Fonte: ASCOM STF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ORÇAMENTO 

 

Tesouro sugere limite mais rígido para Judiciário e Legislativo em novo teto de gastos 

Poder Executivo | 12/10/2022 – 23h15min 

 



 
 
 

A proposta do Tesouro Nacional para um novo desenho do teto de gastos sugere a 

aplicação de um limite mais rígido para o crescimento das despesas de outros Poderes, como 

Judiciário e Legislativo, e também para gastos com pessoal no Executivo. Dessa forma, demais 

despesas (como Previdência, Auxílio Brasil, saúde, educação e investimentos, entre outras) 

teriam prioridade no espaço adicional gerado a partir da flexibilização da regra fiscal —que 

permitiria correção dos gastos acima da inflação. A discussão tem sido colocada pelo órgão do 

Ministério da Economia como uma sugestão. Por isso, ela ainda não integra oficialmente a 

proposta que vem sendo apresentada a interlocutores de fora do governo, embora seja 

considerada relevante para auxiliar na sustentabilidade das contas públicas. Fonte: Folha de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

SP recusa convênio e mantém disputa de R$ 10 bi com a Zona Franca de Manaus 

Poder Executivo | 12/10/2022 – 04h 

 

O estado de São Paulo publicou na terça-feira (11) decreto para manter a regra para o 

ICMS nas operações com a Zona Franca de Manaus, ao não ratificar um convênio aprovado há 

duas semanas pelo conselho que reúne o governo federal e os secretários de Fazenda 

estaduais. A disputa em torno dessa questão já soma mais de R$ 10 bilhões em autuações 

aplicadas pelo fiscal paulista e confirmadas pelo Tribunal de Impostos e Taxas do estado. Nas 

vendas para São Paulo, empresas da Zona Franca devem recolher a diferença do ICMS entre 

o que é pago ao governo do Amazonas e a alíquota paulista. Em geral, de 12% e 18%, 

respectivamente. Fonte: Folha de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Governo esconde bloqueio de R$ 3,5 bi em emendas para evitar desgaste às vésperas da 

eleição 

Poder Executivo | 11/10/2022 – 23h15min 

 

O governo Jair Bolsonaro (PL) decidiu impor um bloqueio mais severo do que o 

inicialmente sinalizado sobre as emendas de relator, usadas como moeda de troca nas 

negociações com o Congresso Nacional, para proporcionar alívio aos ministérios com 

despesas comprimidas. O esforço necessário para conter despesas era de R$ 2,6 bilhões, 

conforme anunciado em 22 de setembro pelo Ministério da Economia (que não detalhou as 

pastas ou os valores em emendas que seriam alvos do congelamento). Mas a decisão foi 

bloquear um valor ainda maior, de R$ 3,5 bilhões em emendas, para remanejar a diferença de 

quase R$ 1 bilhão a órgãos que enfrentavam maiores dificuldades. Em meio à campanha 

eleitoral, o Ministério da Economia vem escondendo os números oficiais do ajuste no 

Orçamento de 2022. A Folha apurou os dados com diferentes integrantes do governo e do 

Congresso. Fonte: Folha de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Base de Bolsonaro fracassa e votação de projeto que pune instituto de pesquisa é 

adiada 

Poder Legislativo | 11/10/2022 – 20h39min 

 

A base do governo na Câmara não conseguiu votar o projeto de lei que criminaliza 

erros nas pesquisas eleitorais e prevê penas de até dez anos de prisão. O presidente da 

Câmara, Arthur Lira (PP-AL), chegou a anunciar que o texto seria votado até esta terça-feira, 

11, mas a iniciativa fracassou por falta de acordo. Não há data marcada para nova votação. 



 
 
 
Líderes de partidos disseram a Lira que votar um projeto tão polêmico como esse, às vésperas 

das eleições, daria margem para acusações de casuísmo. Até mesmo aliados do presidente 

Jair Bolsonaro avaliaram que não era hora de discutir o assunto e pediram adiamento. Fonte: O 

Estado de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Cancelada reunião sobre avaliação de pessoas com deficiência pelo INSS 

Poder Legislativo | 11/10/2022 – 19h34min 

 

Foi cancelada a audiência pública que ocorreria na quinta-feira (13) para debater a 

situação e o contexto da avaliação biopsicossocial das pessoas com deficiência, realizada pela 

Previdência Social. O debate será reagendado para data futura. A audiência pública é uma 

iniciativa da Subcomissão Temporária de Assuntos Sociais das Pessoas com Deficiência, que 

funciona no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais (CAS). Presidida pelo senador Flávio 

Arns (Podemos-PR), a subcomissão tem como finalidade discutir questões relacionadas à 

inclusão das pessoas com deficiência de maneira ampla, visando melhorar as políticas públicas 

e o aperfeiçoamento do marco legal do setor. A vice-presidente é a senadora Mara Gabrilli 

(PSDB-SP). Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Rodrigo Pacheco diz que instalação de CPIs só deve acontecer após eleições 

Poder Legislativo | 11/10/2022 – 19h23min 

 

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou sobre o acordo com líderes 

partidários para que a instalação de comissões parlamentares de inquérito aconteça somente 

após o período eleitoral. O senador também pediu cautela na análise de propostas para coibir 

erros de institutos de pesquisas eleitorais. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Líder do governo no Senado diz que mudanças no STF não devem ser feitas 'no 

atropelo' 

Poder Legislativo | 11/10/2022 – 15h49min 

 

O líder do governo Jair Bolsonaro no Senado, Carlos Portinho (PL-RJ), afirmou na 

terça-feira (11) em entrevista à GloboNews que eventuais projetos sobre alterações na 

estrutura e no funcionamento do Supremo Tribunal Federal (STF) não devem ser analisados 

"no atropelo". O senador se disse a favor de analisar propostas como o estabelecimento de 

mandatos para os ministros de tribunais superiores e a criação de restrições para decisões 

monocráticas (individuais) dos magistrados. Mas defendeu que a análise dos projetos que já 

tramitam seja feita com calma – e que os temas passem por uma comissão temática. "Esses 

projetos de lei que tratam do Supremo Tribunal Federal já estão em pauta nessa legislatura, 

não são reflexo de uma nova [legislatura] ou do resultado do primeiro turno. Na verdade, nem a 

eleição do presidente Bolsonaro ou de seu adversário [Lula] será fundamental nisso", disse 

Portinho à GloboNews. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Sem quórum, reunião da CTFC é adiada para 18 de outubro 

Poder Legislativo | 11/10/2022 – 15h15min 

 

Por falta de quórum, foi adiada a reunião de terça-feira (11) da Comissão de 

Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC). O 

presidente da CTFC, senador Reguffe (sem partido-DF), convocou nova sessão para a próxima 



 
 
 
terça-feira (18), às 14h30. Entre os projetos pendentes de votação estão o que altera o Código 

de Defesa do Consumidor para determinar que, caso o vendedor ou a empresa atrase a 

entrega do produto, o o comprador terá direito ao reembolso imediato do valor do frete (PL 

5.544/2019). Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

RELAÇÕES EXTERIORES 

 

Guedes critica FMI: “Tem que trabalhar um pouco mais” 

Poder Executivo | 12/10/2022 – 18h19min 

 

O ministro Paulo Guedes (Economia) disse na quarta-feira (12) que o FMI (Fundo 

Monetário Internacional) tem que “falar menos besteira” e “trabalhar mais”. Ele está em 

Washington, nos Estados Unidos, para participar de reuniões da entidade. As informações são 

do jornal O Estado de S. Paulo. O ministro criticou cálculos da organização internacional que 

indicam que o Brasil poderia ter gasto metade do que foi pago com benefícios durante a 

pandemia de covid-19. O Brasil teve um deficit primário de 10% do PIB (Produto Interno Bruto) 

em 2020 com o pagamento do auxílio emergencial. Guedes afirmou que o FMI deveria parar de 

“puxar a orelha do Brasil” e alertar os Estados Unidos e a Europa, que estão “dormindo no 

volante” no controle da inflação e na elaboração de políticas para evitar o desaquecimento 

econômico global. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

China não quer serviço de internet por satélite da Starlink no país, diz Elon Musk 

Mercado | 12/10/2022 – 17h09min 

 

A China não quer a operação local do serviço da Starlink, serviço de internet via satélite 

da SpaceX, declarou Elon Musk em entrevista ao Financial Times na semana passada. 

Segundo o bilionário, dono da companhia, Pequim entrou em contato com ele e pediu 

pessoalmente para que a companhia não iniciasse negócios no país asiático. “Pequim deixou 

claro que desaprovou a recente implantação da Starlink na Ucrânia”, declarou Musk à 

publicação britânica. Ainda não se sabe se a solicitação da China vai ser realmente atendida 

pelo empresário. Por não utilizar servidores de rede comuns, a internet via satélite é 

considerada uma possibilidade para driblar a censura em Estados que limitam o acesso à web. 

Essa seria uma possível causa para a restrição anunciada por Pequim. Na China, o acesso ao 

Twitter, por exemplo, é oficialmente bloqueado, além de restrições locais. Fonte: O Estado de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

FMI recomenda prudência diante dos riscos que ameaçam economia  

Mercado | 12/10/2022 – 00h05min 

 

Em discurso recente a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina 

Georgieva, descreveu a economia global como um “navio em águas agitadas”. Georgieva foi 

comedida. Pela atualização divulgada ontem do Panorama Econômico Mundial do FMI, a 

economia global parece mais um navio rumo a uma tempestade. A previsão é que o 

crescimento do PIB global caia de 3,2% este ano para 2,7% em 2023.Há 25% de chance de o 

crescimento do ano que vem ficar abaixo dos 2% e 15% de cair para menos de 1%. Em 

resumo, aumentou o risco de uma recessão global. No caso do Brasil, o fundo revisou para 

cima a estimativa do crescimento deste ano, de 1,7% para 2,8%. A boa notícia, porém, não 

esconde que a economia brasileira ficará abaixo da média global. Para o ano que vem, a 

previsão é de desaceleração, com a taxa caindo para 1%. De acordo com Georgieva, 



 
 
 
aproximadamente 30% da economia mundial registrará pelo menos dois trimestres 

consecutivos de contração neste ano ou em 2023, fato que tecnicamente configura recessão. 

Mesmo que tal previsão não se materialize, o FMI acredita que a sensação será a mesma, 

devido à queda da renda e à inflação. Até 2026, é possível que haja uma perda do produto 

mundial de cerca de US$ 4 trilhões, o equivalente a uma Alemanha. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministro da Economia discute inflação mundial em evento do FMI  

Poder Executivo | 11/10/2022 – 21h56min 

 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de cinco encontros no primeiro dia 

de agenda nas Reuniões Anuais do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial terça-

feira (11) em Washington, Estados Unidos. Entre os temas debatidos, estão inflação mundial, 

segurança alimentar, energia e combate à pobreza. O dia começou com uma reunião com 

ministros de Finanças e da Agricultura dos países do G20, o grupo das 20 maiores economias 

do planeta. Segundo o ministério, Paulo Guedes falou sobre o papel do Brasil na garantia da 

segurança alimentar do planeta e disse que o Brasil está conseguindo enfrentar o 

desordenamento das cadeias produtivas de alimentação. Para o ministro, os outros países têm 

enxergado o Brasil como ator importante na economia mundial pós-pandemia. Na avaliação de 

Guedes, o país conseguiu enfrentar a crise sanitária e combater a pobreza por meio do auxílio 

emergencial, sem comprometer as regras de responsabilidade fiscal. Segundo ele, as reformas 

estruturantes e o estímulo aos investimentos privados possibilitam a retomada da economia 

brasileira. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

“Pior está por vir”, diz FMI sobre economia mundial em 2023 

Mercado | 11/10/2022 – 13h10min 

 

O economista-chefe do FMI (Fundo Monetário Internacional), Pierre-Olivier Gourinchas, 

projetou condições econômicas piores para 2023. Em coletiva na terça-feira (11), ele disse que 

“o pior ainda está por vir”.  Mais cedo, o órgão divulgou as projeções econômicas globais. O 

crescimento econômico mundial de 2022 permaneceu estável em +3,2%. Para o ano que vem, 

diminuiu de 2,9% para 2,7%. “As 3 maiores economias, Estados Unidos, China e zona do euro, 

continuarão estagnadas. O pior ainda está por vir e, para muitas pessoas, 2023 parecerá uma 

recessão”, disse. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

FMI melhora perspectiva para o Brasil em 2022, com alta de 2,8% do PIB 

Mercado | 11/10/2022 – 11h05min 

 

O Fundo Monetário Internacional passou a ver crescimento bem mais forte do Brasil 

neste ano, em linha com a tendência para a América Latina e Caribe, refletindo uma atividade 

mais forte do que o esperado no primeiro semestre. Em seu relatório Perspectiva Econômica 

Global, divulgado na terça-feira (11), o Fundo passou a ver expansão do Produto Interno Bruto 

do Brasil (PIB) em 2022 de 2,8%, 1,1 ponto percentual acima da estimativa anterior, feita em 

julho. Para 2023, entretanto, a atividade deve registrar forte desaceleração, com crescimento 

de apenas 1%, de acordo com o FMI, que fez um ajuste de 0,1 ponto para baixo em sua 

estimativa para o ano. Os novos números são parecidos com aqueles projetados pelo Banco 

Central, que vê expansão de 2,7% do PIB neste ano e de 1% no próximo. O Ministério da 

Economia também prevê expansão de 2,7% para o PIB em 2022, mas é bem mais otimista 

para 2023, enxergando alta de 2,5% no ano que vem. Fonte: Agência Brasil 
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TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Amazon usará novo foguete para lançamento de satélites em 2023 

Mercado | 12/10/2022 – 16h48min 

 

A Amazon lançará seus dois primeiros protótipos de uma série de satélites ao espaço 

no início de 2023 usando um novo foguete da joint venture Boeing-Lockheed United Launch 

Alliance, disseram as empresas quarta-feira (12). Atrasos no desenvolvimento de foguetes com 

a startup ABL Space Systems, que estava inicialmente pronta para lançar os dois satélites da 

Amazon no fim deste ano, levaram a gigante do varejo a embarcar no novo foguete Vulcan da 

ULA como carga secundária. Essa missão, o voo orbital de estreia de um novo foguete que 

competirá com os lançadores da SpaceX, de Elon Musk, está marcada para o primeiro 

trimestre de 2023. Fonte: Folha de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Anvisa realiza Workshop sobre Práticas para Adequação à LGPD 

Poder Executivo | 11/10/2022 – 16h55min 

 

A Anvisa realizou na segunda-feira (10/10), o Workshop Práticas para Adequação à Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) no Setor Público. O evento abordou as 

principais tendências, desafios, processos e ferramentas de apoio à criação de um Programa 

de Gestão de Privacidade, além de lições aprendidas e recomendações importantes para 

garantir o sucesso na implantação do programa. Participaram do evento mais de 150 pessoas, 

entre servidores da Anvisa e de outras agências reguladoras, convidadas para participar desse 

evento. Com o workshop foi possível compartilhar experiências relacionadas à temática de 

proteção de dados, tão importante para o atual contexto para a administração pública. Fonte: 

ASCOM Anvisa  
Leia mais 
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Google persegue Amazon e Microsoft na nuvem com tecnologia de inteligência artificial  

Mercado | 11/10/2022 – 16h22min 

 

O Google anunciou na terça-feira (11) uma ampla gama de atualizações em suas 

ofertas de nuvem, com o objetivo de capitalizar sua força em inteligência artificial para ganhar 

participação de mercado de rivais. Os novos serviços foram anunciados no evento Next '22 do 

Google. Os serviços incluem o Vertex AI Vision, projetado para facilitar o uso da tecnologia de 

inteligência artificial (IA), como reconhecimento de imagem. Há também um serviço baseado 

em IA chamado Translation Hub, que traduz documentos em 135 idiomas, informou a 

controlada da Alphabet. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Valor de mercado global do setor de chips recua US$ 240 bilhões  

Mercado | 11/10/2022 – 09h57min 

 

As principais ações de fabricantes de chips da Ásia perderam terreno na terça-feira 

(11), atingidas pela disputa tecnológica entre EUA e China que enxugou mais de US$ 240 

bilhões em valor de mercado global do setor. A Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), 

maior fabricante de chips terceirizada do mundo, registrou queda recorde de 8,3%, enquanto a 

Samsung Electronics e a Tokyo Electron também fecharam no vermelho. A onda vendedora 

contagiou o mercado de câmbio, onde investidores tentaram avaliar os estragos das amplas 



 
 
 
restrições impostas pelos EUA a empresas com acordos de tecnologia com a China. Fonte: Valor 

Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ataques DDoS crescem 19% nos primeiros seis meses do ano 

Poder Executivo | 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. O crescimento de ataques DDoS foi de 19% na América Latina. Mais de 

metade desses ataques tem o Brasil como alvo. São utilizados botnets cada vez mais 

poderosas, com capacidade de construir ataques DdoS baseados em TCP, focados em um 

alvo específico (conhecidos como "direct path attacks"), muitas vezes vinculados a eventos 

sociopolíticos e de entretenimento – como guerra, política, religião e esportes. Fonte: Abranet 
Leia mais 
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2 em cada 10 brasileiros já sofreram fraudes on-line de cartão de crédito, aponta estudo 

Mercado | 11/10/2022 

 

Os dados da pesquisa "Impressões Digitais e sua relação com as pessoas e as 

empresas", da Kaspersky, evidenciam a falta de hábitos digitais que prezem pela segurança. 

Segundo o estudo, quase 20% das pessoas do País tiveram seu cartão de crédito utilizado 

sem autorização por terceiros, número importante quando é levado em conta a quantidade de 

pessoas que utilizam este meio de pagamento. O cartão de crédito é o meio de pagamento 

mais comum no Brasil. De acordo com levantamento da Serasa, cerca de 70% dos brasileiros 

possuem três ou mais cartões. No entanto, ao que parece, os bons hábitos digitais não 

acompanham a popularidade da utilização do meio de pagamento. Uma prova disso é que os 

brasileiros são os latino-americanos que menos acreditam nos riscos de cadastrar dados de 

cartão de crédito em aplicativos ou sites (69%). Fonte: TI Inside 
Leia mais 
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TRABALHISTA 

 

Câmara aprova limite para penhora de faturamento  

Poder Legislativo | 13/10/2022 – 05h03min 

 

A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que estabelece um teto para a 

penhora de faturamento de empresa em processo trabalhista. O texto, que segue para o 

Senado, limita a 10% das receitas mensais, deduzidas as despesas com salários dos 

empregados. Hoje, segundo advogados, não há um teto fixo, apenas a orientação do Tribunal 

Superior do Trabalho (TST) de que o percentual não poderá comprometer o desenvolvimento 

regular das atividades da empresa. A média de bloqueio costuma ser de 30%. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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