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DESTAQUES 

 

Mapa abre inscrições para seleção de startups do agro na Região Nordeste 

Poder Executivo | 14/10/2022 – 15h46min 

 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), em conjunto com 

instituições parceiras, abriu sexta-feira (14) inscrições para o AgroNordeste Digital - Desafio de 

Startups do Agro, maior chamada de startups do Agro na Região Nordeste. As inscrições 

podem ser feitas até 14 de novembro pelo portal Agro Hub Brasil. A ação tem o objetivo de 

identificar e selecionar as melhores soluções de base tecnológica para resolução dos principais 

problemas do setor produtivo nas cinco regiões polo de agropecuária regional, além de 

aproximar os atores dos ecossistemas de inovação do Nordeste com hubs, aceleradoras e 

investidores. “Esse projeto será um divisor de águas, pois além de aproximar tecnologias e 

soluções das startups às demandas dos produtores e empreendimentos rurais, vai também 

oportunizar a aproximação às fontes de recursos privados para investimento nas melhores 

soluções. Estamos convidando também os fundos de investimentos, hubs e aceleradoras de 

todo país para participar da chamada”, enfatiza o coordenador-geral de Inovação Aberta da 

Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação (SDI-Mapa), Daniel Trento. 
Fonte: ASCOM MAPA 
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Senado vai avaliar autonomia da Autoridade Nacional de Proteção de Dados 

Poder Legislativo | 13/10/2022 – 11h13min 

 

O Senado deve analisar a Medida Provisória (MP) 1.124/2022, que foi aprovada na 

terça-feira (11) na Câmara dos Deputados. A proposição 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 (Lei 13.709, de 2018). A MP foi 

publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 14 de junho, quando passou a vigorar, e precisa 

ser votada até o dia 24 de outubro para não perder a validade. A ANPD tem a função de editar 

normas e fiscalizar procedimentos para proteção de dados pessoais, bem como aplicar 

sanções. A Lei 13.853, de 2019, deu prazo para que o Executivo avaliasse a conveniência de 

transformar a agência em autarquia, o que foi feito pela MP 1.124/2022. Fonte: Agência Senado  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ataques virtuais crescem no país e ampliam a busca por seguro cibernético  

Mercado | 13/10/2022  

 

Os ataques virtuais estão em alta no país. Segundo levantamento realizado pela 

Checkpoint Research, a média de ataques hackers a redes e sistemas de informação cresceu 

46% no Brasil no segundo trimestre deste ano. Os dados da empresa também apontam que a 

média de incidentes no país é de 1.540 por semana, superior à média global (1.200). Diante do 

risco crescente, a oferta e a procura por seguros cibernéticos registram crescimento 

exponencial. Segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), os prêmios 

da modalidade totalizaram R$ 103,2 milhões em 2021, mais que o dobro do registrado no ano 

anterior (R$ 41,2 milhões). Fonte: TI Inside 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Setor de serviços cresce 0,7% em agosto, acima do esperado pelo mercado 

Poder Executivo | 14/10/2022 – 09h07min 

 

O volume dos serviços prestados no Brasil cresceu 0,7% entre os meses de julho e 

agosto, acumulando o quarto resultado mensal positivo seguido. No acumulado do ano, a alta 

atinge 8,4% e, em 12 meses, chega a 8,9%. Com esse resultado, o setor está 10,1% acima do 

patamar pré-pandemia e 0,9% abaixo do seu nível mais alto, que foi atingido em novembro de 

2014. Frente a agosto de 2021, houve alta de 8%%. Os dados são da Pesquisa Mensal de 

Serviços (PMS) e foram divulgados na sexta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Os resultados vieram acima do esperado pelo mercado, pois o consenso 

Refinitiv estimava alta de 0,2% na comparação mensal e 6,9% na anual. O avanço do volume 

de serviços em agosto foi acompanhado por três das cinco atividades pesquisadas pelo IBGE, 

com destaque para outros serviços (+6,7%), que se recuperaram da queda de 5,0% no mês 

anterior, e informação e comunicação (+0,6%), que avança 1,8% nos últimos dois meses. Fonte: 

Infomoney 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Mercado Livre prevê Black Friday ‘recorde’ com ajuda da Copa, conta executivo 

Mercado | 14/10/2022 – 06h01min 

 



 
 
 

O Mercado Livre prevê vender pelo menos 20% mais na Black Friday deste ano e bater 

em novembro seu recorde histórico de vendas, diz Fernando Yunes, vice-presidente sênior e 

líder do marketplace no Brasil. Uma coincidência de datas dará um empurrãozinho extra: o 

principal dia do calendário do e-commerce (25 de novembro) cairá este ano em plena Copa do 

Mundo, cuja edição do Catar foi marcada alguns meses depois da época tradicional. — Será 

uma Black Friday completamente diferente de todas que já aconteceram, porque haverá uma 

Copa do Mundo acontecendo em paralelo. Isso faz com que a categoria de TVs ganhe ainda 

mais impulso de vendas — afirma o executivo. — Por essas e outras razões, novembro será o 

melhor mês da história do Mercado Livre. A expectativa é ter um crescimento superior a 20% 

na comparação com novembro do ano passado. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Santander reduz projeções de inflação deste ano para 5,5% e de 2023 para 5% 

Mercado | 14/10/2022 – 11h17min 

 

O repasse mais intenso que o esperado dos cortes de impostos implementados em 

julho, a queda do preço do petróleo e a redução do preço da gasolina e as surpresas baixistas 

na inflação de bens duráveis levaram o banco Santander a reduzir sua projeção para o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deste ano de 6,3% para 5,5%. Além disso, 

os economistas do banco mantêm um balanço de riscos com viés de baixa em relação à 

inflação deste ano. A instituição financeira Santander cortou ainda sua estimativa para o IPCA 

de 2023 de 5,3% para 5%, devido aos efeitos inerciais menores da inflação deste ano. Fonte: Valor 

Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Tesouro propõe voltar a pagar precatórios excluindo valor do novo teto de gastos 

Poder Executivo | 14/10/2022 – 10h 

 

Um ano após o governo Jair Bolsonaro (PL) propor adiar o pagamento de precatórios 

da União para abrir espaço no Orçamento em ano eleitoral, o Tesouro Nacional defende a 

exclusão dessas dívidas judiciais do limite a ser imposto pelo novo teto de gastos em 

discussão no órgão. A percepção do Tesouro é que restringir o volume anual de pagamento de 

dívidas judiciais gera acúmulo de passivos pelo adiamento das obrigações do governo. Por 

isso, o órgão entende ser melhor assegurar a quitação integral dos precatórios, fora do teto de 

gastos —e, em paralelo, haveria a adoção de medidas para monitorar e controlar essas 

despesas. A proposta tem potencial para reabrir a polêmica em torno do tema. Defendida pela 

ala política e pelo ministro Paulo Guedes (Economia), a mudança nas regras dos precatórios 

foi tachada de calote por especialistas, que alertaram para o risco de uma bola de neve 

formada por essas dívidas. Fonte: Folha de S. Paulo 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Brasil apresenta dados de retomada econômica ao G20 

Poder Executivo | 13/10/2022 – 21h21min 

 

O Brasil está retomando o crescimento sustentável, disse na quinta-feira (13) em 

Washington o ministro da Economia, Paulo Guedes. Em uma série reuniões com os países do 

G20 (grupo das 20 maiores economias do planeta), ele apresentou dados da retomada 

econômica do país e reafirmou o papel do Brasil em fornecer comida e energia para o resto do 

mundo. “Trago boas notícias do Brasil. Estamos retomando o crescimento sustentável, nossa 

própria dinâmica de crescimento. As estimativas de crescimento têm sido revistas para cima o 



 
 
 
tempo todo”, disse o ministro na capital norte-americana. Além de reuniões do G20, Guedes 

participa na semana das reuniões anuais de outono (no hemisfério norte) do Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e do Banco Mundial. Ao longo da semana, o ministro fez quatro exposições 

em reuniões do G20. Segundo Guedes, o Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens e 

serviços produzidos) deverá crescer 3% em 2022 e manter o ritmo por um longo período. Para 

ele, o fato de o FMI ter revisado, de 1,7% para 2,8%, a previsão de crescimento do PIB neste 

ano serve como prova do bom momento que atravessa a economia brasileira. Fonte: Agência Brasil  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Inflação da América Latina só deve convergir às metas em 2024, aponta relatório da XP 

Mercado | 13/10/2022 – 15h33min 

 

A inflação dos principais países da América Latina está próxima do pico e deve iniciar 

um lento processo de desaceleração a partir do último trimestre de 2022, mas só vai convergir 

às metas perseguidas pelos bancos centrais da região em 2024. A avaliação consta em 

relatório da XP Investimentos, obtido com exclusividade pelo Estadão/Broadcast. Entre este 

ano e o próximo, a corretora estima arrefecimento da inflação no Brasil (5,6% para 5,2%), 

México (8,3% para 5,3%), Colômbia (12% para 6,5%) e Chile (12,5% para 5,6%). Este 

processo deve ser puxado por uma melhora das cadeias de suprimentos globais, correção dos 

preços de commodities e pelo aperto monetário nas economias desenvolvidas. “A gente 

começa a acompanhar sinais não só na América Latina, mas no mundo inteiro, de reversão 

para um processo de desinflação”, diz o economista da XP Francisco Nobre, um dos autores 

do estudo. “Isso deve ganhar tração principalmente no ano que vem, mas deve ser um 

processo lento. Tem efeitos de segunda ordem que ainda estão sendo refletidos na inflação”. 
Fonte: O Estado de S. Paulo 

Leia mais 

Retorno ao índice 
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Lula quer seguridade social para trabalhadores sem carteira assinada  

Poder Executivo | 14/10/2022 – 14h52min 

 

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse na 

sexta-feira (14) que é preciso garantir os benefícios da seguridade social para todos os 

trabalhadores, mesmo os que não tem carteira assinada. “Eu admito que tem gente que queira 

trabalhar por contra própria, sem registro em carteira. Mas tem que ter um sistema de 

seguridade social para esse cidadão quando acontecer o infortúnio. O cara bate a bicicleta ou 

bate o carro. Ele precisa de um sistema de seguridade que garanta a ele o mínimo de 

sobrevivência”, disse à imprensa em Recife (PE). Lula destacou ainda que pretende fazer 

mudanças na legislação trabalhista, mas não revogar totalmente as alterações feitas pelas 

reformas nos últimos anos. “É por isso que nós queremos fazer uma discussão profunda com 

os empresários e com o movimento sindical sobre a questão da CLT [Consolidação das Leis do 

Trabalho] e dos direitos dos trabalhadores. A gente não quer uma volta ao passado, a gente 

quer apenas garantir que os trabalhadores não sejam tratados como escravos”, acrescentou. 
Fonte: Agência Brasil 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula tem 49% das intenções de voto e Bolsonaro, 43%, aponta Ipespe  

Poder Executivo | 14/10/2022 – 13h45min 

 

O candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, tem 49% das intenções de 

voto totais neste segundo turno, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL), 43%, aponta 



 
 
 
pesquisa Ipespe divulgada sexta-feira. Votos em brancos, nulos e pessoas que não vão votar 

somam 4% e quem não sabe ou não respondeu representam outros 4%. Se considerados 

apenas votos válidos - sem brancos, nulos ou que não sabe ou não respondeu -, o resultado é 

de 53% para o petista e 47% para Bolsonaro. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula diz que trabalhará contra reforma administrativa em 2022 

Poder Executivo | 14/10/2022 – 12h56min 

 

Em reunião fechada com representantes dos servidores públicos do Judiciário no 

sábado (8), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que, se eleito, vai articular para que a PEC 

32/2020, que propõe a reforma administrativa, não seja votada em 2022. O presidente da 

Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse logo após o primeiro turno que a PEC está pronta para ir a 

Plenário e que pretende avançar com a discussão para votá-la, o que gerou reação imediata 

dos servidores públicos. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

‘Centrão está muito mais com minha cara’ após as eleições, diz Bolsonaro  

Poder Executivo | 14/10/2022 – 11h50min 

 

O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) disse sexta-feira que "o 

centrão está muito mais com a minha cara" após o primeiro turno das eleições. A declaração 

ocorreu após o presidente ser questionado sobre a contradição de se eleger em 2018 

condenando os parlamentares que compõem o bloco e depois ter se aliado a eles. Para 

Bolsonaro, ele deu uma "arrumada" no centrão e no pleito deste ano o perfil dos eleitos por 

partidos que integram o grupo mudou. Em entrevista ao podcast "Paparazzo Rubro-Negro", 

Bolsonaro também classificou como natural uma prática comum no orçamento secreto: o 

direcionamento de dinheiro público para obras de políticos aliados do governo. Fonte: Valor 

Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Bolsonaro arrecada R$ 2,7 milhões em encontro com empresários em SP 

Poder Executivo | 14/10/2022 – 09h59min 

 

O presidente Jair Bolsonaro (PL) obteve promessas de cerca de R$ 2,7 milhões em 

doações de empresários durante um evento na noite de quinta-feira (13) em São Paulo. 

Organizado por Tallis Gomes, dono da G4 Educação, o encontro no bairro da Vila Olímpia 

reuniu cerca de 60 pessoas. Entre os presentes estavam Ygor Moura (Espaço Laser), Rafael 

Ferri (Traders Club), José Eduardo Matarazzo Kalil, Henrique Viana (Brasil Paralelo), Rubens 

Inácio (pecuarista), Sarah Mattar (Localiza) e Fábio Gurgel, campeão mundial de jiu-jitsu. 

Durante o evento, Bolsonaro pediu contribuições, relatando as dificuldades financeiras pelas 

quais passa sua campanha. Segundo relatos, o presidente estava descontraído, e disse aos 

participantes que a campanha eleitoral está sendo difícil, mas que ele estava confiante na 

vitória. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Bancada bolsonarista de 2018 perdeu 2,8 milhões de votos e teve 60% dos candidatos 

derrotados 

Poder Legislativo | 14/10/2022 – 04h12min 

 

A onda bolsonarista que marcou as eleições de 2018 transformou o então nanico PSL 



 
 
 
na segunda maior bancada da Câmara, com 52 deputados federais eleitos e a promessa de 

mudança radical na forma de fazer política no Brasil. Quatro anos depois, esses 52 políticos 

tentaram um novo mandato, mas só 21 obtiveram sucesso. De 2018 a 2022, o PSL perdeu Jair 

Bolsonaro —hoje no PL— e desapareceu como partido político ao se fundir com o DEM e virar 

o União Brasil. A bancada bolsonarista migrou em sua maioria para o PL de Valdemar Costa 

Neto, abandonando de vez qualquer promessa de mudança radical na política. Quarenta e sete 

dos 52 deputados tentaram se reeleger, mas só 21 conseguiram. Outros quatro tentaram o 

Senado e um deles, Alexandre Frota (PSDB-SP), a Assembleia Legislativa de São Paulo, mas 

nenhum obteve sucesso. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

STJ sedia seminário sobre propriedade industrial na quinta (20) 

Poder Judiciário | 14/10/2022 – 08h15min 

 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Instituto Brasileiro de Direito Processual 

(IBDP) promovem o seminário Propriedade Industrial no STJ, com o apoio da Escola Nacional 

de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) e da Associação Brasileira da 

Propriedade Intelectual (ABPI). O evento ocorrerá no dia 20 de outubro, das 8h30 às 18h, na 

sala de reuniões corporativas do tribunal, e será transmitido pelo canal do STJ no YouTube. O 

seminário tem coordenação científica do ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, com a 

participação dos advogados Cassio Scarpinella Bueno, Osmar Paixão Côrtes e Marcelo 

Mazzola. As vagas para acompanhar o evento presencialmente estão esgotadas, mas é 

possível se inscrever aqui para assistir a transmissão on-line do seminário. Fonte: ASCOM STJ 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TST empossa diretoria para novo biênio 

Poder Judiciário | 13/10/2022 – 20h11min 

 

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) empossou na quinta-feira (13) a nova diretoria 

que comandará o tribunal pelos próximos dois anos. Tomaram posse o presidente, ministro 

Lelio Bentes Corrêa, o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, que ocupará a cadeira de vice-

presidente, e a ministra Dora Maria da Costa, corregedora-geral da Justiça do Trabalho. No 

discurso de posse, Bentes defendeu a independência de juízes para garantir a justiça no país e 

descartou ativismo judicial por parte do tribunal. "Promover a Justiça social é tarefa de que se 

tem ocupado a Justiça do trabalho ao longo de seus 81 anos de existência. Sua importância 

para o equilíbrio de forças que se contrapõem no processo produtivo é inegável", afirmou. O 

presidente também condenou o assédio eleitoral durante as eleições. Fonte: Agência Brasil  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ORÇAMENTO 

 

Bolsonaro pede ao Congresso R$ 146 milhões extras para Infraero, Correios e outras 

estatais 

Poder Executivo | 14/10/2022 – 08h42min 

 

O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Congresso Nacional projeto de lei que 

abre R$ 146,1 milhões de crédito suplementar no Orçamento de Investimento para as estatais 

Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. (TBG), Companhia Docas do Pará 

(CDP), Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), Empresa Brasileira de 



 
 
 
Correios e Telégrafos (ECT), Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e 

Binacional S.A. (ENBPar) e Indústrias Nucleares do Brasil S.A. (INB). As mensagens de envio 

estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) de sexta-feira (14). O governo não detalha 

todo o rateio do recurso por estatal, mas, em nota, explica que o reforço para a TBG tem como 

finalidade a aquisição do gás de empacotamento (Linepack), que é insumo necessário para 

operação do gasoduto. Quanto à CDP, a verba pretende dar prosseguimento a alguns 

investimentos voltados para o Porto de Santarém, o Porto de Vila do Conde, o Terminal 

Portuário de Outeiro e o Porto de Itaituba. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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PF prende suspeitos de corrupção com emendas de relator 

Poder Executivo | 14/10/2022 – 12h 

 

A Polícia Federal deflagrou na sexta (14) uma operação para desarticular um grupo 

suspeito de inserir dados falsos em sistemas do Ministério da Saúde para receber repasses do 

governo Jair Bolsonaro (PL) por meio de emendas de relator. As emendas de relator, 

identificadas também como RP9, permitem que parlamentares façam o requerimento de verba 

da União sem detalhes como identificação ou mesmo destinação dos recursos. Cerca de 60 

policiais federais cumprem 16 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão 

temporária em cinco cidades do Maranhão e duas do Piauí. As suspeitas são de inserção de 

dados falsos, fraude à licitação, superfaturamento contratual, peculato, lavagem de dinheiro e 

associação criminosa. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Parlamentares discutem iniciativas para punir pesquisas 

Poder Legislativo | 14/10/2022 – 07h42min 

 

Um dos projetos é do senador Marcos do Val (Podemos-ES), que defende também a 

abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar institutos de 

pesquisas eleitorais. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), pediu cautela na 

análise do tema e lembrou acordo com líderes partidários para que Comissões Parlamentares 

de Inquérito não sejam instaladas durante o período eleitoral. Fonte: Agência Senado  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Aumentar ministros não é caminho para frear STF, diz Van Hattem 

Poder Legislativo | 14/10/2022 – 05h55min 

 

O deputado federal Marcel Van Hattem (Novo) é um dos poucos remanescentes da 

bancada que o seu partido elegeu em 2018. De 8 deputados federais, passaram para 3 em 

2022. Além de Van Hattem, Gilson Marques e Adriana Ventura conseguiram a reeleição. Van 

Hattem apoia o presidente Jair Bolsonaro no 2º turno, mas mantém críticas ao atual presidente. 

Diz que ele não é risco à democracia e que suas falas contra urnas e adversários são mais um 

risco a ele mesmo do que ao sistema democrático. “Acho que ele tem manifestações que 

prejudicam a si próprio. Quem o critica muitas vezes ignora os atos cometidos pelo PT 

enquanto esteve no poder“, disse em entrevista ao Poder360. Fonte: Poder 360  
Leia mais 
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Candidato que não vê elo entre educação e economia não ajuda Brasil, diz diretor da 

OCDE 

Mercado | 14/10/2022 – 08h14min 

 

A atual corrida presidencial tem sido dominada pela economia e por temas como 

religião e pauta de costumes. A educação, sempre mencionada como vital para o 

desenvolvimento do país, tem ficado como coadjuvante no debate, justamente depois de um 

difícil período sob os fortes efeitos da pandemia de coronavírus e da inconstância no cargo de 

ministro da área. Para o estatístico alemão Andreas Schleicher, diretor de educação e 

competências na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e 

criador do Pisa, avaliação internacional de aprendizagem que se tornou referência, é 

impossível pensar o futuro econômico do país sem conceber um plano para o ensino e a 

formação de habilidades para os próximos anos. Fonte: G1 Notícias  
Leia mais 
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Guedes deu tiro no pé ao trabalhar por minha queda, diz presidente deposto do BID 

Mercado | 13/10/2022 – 23h15min 

 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, dá um tiro no pé ao apostar em um brasileiro 

para a presidência do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), afirma Maurício 

Claver-Carone, chefe da instituição até setembro, quando foi deposto acusado de se envolver 

com uma subordinada —o que ele nega. Claver-Carone afirma que caiu após negar cargos 

pedidos por Guedes na instituição. Na terça, Guedes rebateu as acusações (que já haviam 

sido feitas por Carone à TV colombiana no mês passado) e chamou o ex-presidente do BID de 

desqualificado. À Folha, Claver-Carone afirma que o Brasil perdeu um aliado no banco e que 

não conseguirá indicar nenhum outro presidente, já que os países da região, em sua maioria 

liderados por governos de esquerda, não vão apoiar um candidato proposto pela gestão Jair 

Bolsonaro (PL). Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 
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Inteligência artificial varre processos em busca de crimes ambientais 

Mercado | 14/10/2022  

 

Um projeto realizado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN) vai utilizar inteligência artificial e técnicas da ciência de dados para extrair 

informações sobre meio-ambiente nos textos processuais que tramitam no Judiciário, a fim de 

realizar análises e previsões em ações do assunto Direito Ambiental. Segundo explica Rafael 

Leite, juiz auxiliar da Presidência do CNJ, o projeto visa usar IA, técnicas de processamento de 

linguagem natural e análise dos dados do processo e do conteúdo textual de suas peças para 

obter informações sobre a atuação do Judiciário na área do meio ambiente. “A IA é uma 

importante ferramenta para dar suporte à atuação dos magistrados e aumentar a efetividade da 

jurisdição – por exemplo, identificando padrões de conduta, impacto em biomas específicos e 

efeitos cumulativos de determinadas atividades –, além de melhor orientar ações de 

fiscalização de combate ao desmatamento ilegal e outros crimes ambientais”, afirma o 

magistrado. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 
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5G: Parabólicas gratuitas chegam às cidades com mais de 500 mil habitantes 

Mercado | 14/10/2022  



 
 
 

 

A Siga Antenado iniciou o agendamento e a instalação dos kits gratuitos com a nova 

parabólica digital em 26 cidades com mais de 500 mil habitantes. A previsão é que mais de 1,1 

milhão de famílias de baixa renda sejam beneficiadas com a troca das antenas parabólicas 

tradicionais. Esta é a segunda fase do programa de migração das parabólicas convencionais 

para o novo equipamento digital. Trata-se de uma das medidas para evitar interferências com 

os serviços móveis 5G. Estão na lista municípios do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, 

Espírito Santo, Pará, Pernambuco, Bahia, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Goiás. 

A previsão é que Guarulhos e Campinas, em São Paulo, e São Gonçalo e Duque de Caxias, no 

Rio de Janeiro, sejam as cidades com o maior número de instalação do kit gratuito, em 

substituição às antenas tradicionais. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 
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Brasil abre discussões importantes na PP-22 e amplia protagonismo na UIT 

Mercado | 14/10/2022  

 

Para Abraão Balbino, superintendente-executivo da Anatel, coordenador da delegação 

brasileira, o saldo desta edição foi positivo. O evento acontece a cada quatro anos, com o 

objetivo de definir o corpo diretivo da UIT. Foi eleita uma nova secretária-geral, dos EUA dessa 

vez. Um brasileiro, Agostinho Linhares, foi escolhido para integrar a Junta de Rádio, órgão que 

resolve arbitragens entre países a respeito de uso de radiofrequências. O Brasil conseguiu 

aprovar duas resoluções: uma sobre a sustentabilidade do setor satelital (clique para ler o 

rascunho, aprovado sem alterações, em inglês) e outra sobre o uso de inteligência artificial 

(clique para ler o rascunho, aprovado sem alterações, em inglês). A delegação contribuiu 

também para iniciar o debate a respeito da igualdade de gênero, desigualdade digital e 

cibersegurança. Fonte: Telesíntese 
Leia mais 
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