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DESTAQUES 

 

TSE aprova resolução para dar mais efetividade ao combate à desinformação no 

processo eleitoral 

Poder Judiciário | 20/10/2022 – 12h31min 

 

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou na quinta-feira (20), por unanimidade, uma 

resolução que dispõe sobre o enfrentamento à desinformação que compromete a integridade 

do processo eleitoral. Leia a íntegra. A norma estabelece que, após decisão colegiada que 

determine a retirada de conteúdo desinformativo, a própria Presidência do TSE poderá 

determinar a extensão de tal decisão a conteúdos idênticos republicados. Ou seja, conteúdos 

irregulares replicados em outros canais (URL) que não sejam aqueles apontados na decisão 

inicial poderão ser retirados sem a necessidade de haver uma nova ação que questione esses 

novos canais. “Verificando que aquele conteúdo foi repetido, não haverá necessidade de uma 

nova representação ou decisão judicial, haverá extensão e imediata retirada dessas notícias 

fraudulentas”, disse o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, ao explicar que a 

medida visa reduzir o tempo que informações inverídicas permanecerão no ar. Fonte: ASCOM TSE 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Presidente da ANPD espera que emendas rejeitadas retornem em PL 

Poder Executivo | 19/10/2022 

 

A Medida Provisória que visa dar maior autonomia à Autoridade Nacional de Proteção 

de Dados (ANPD) foi aprovada pelo Senado Federal na terça-feira, 20, com rejeição das 29 

emendas que sugeriam aprimoramentos no texto. De acordo com o diretor-presidente da nova 

autarquia, Waldemar Gonçalves, a ideia é analisar as propostas em projeto de lei (PL) que 

altera a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e já está em andamento no Congresso. “Nós 

temos um PL de fortalecimento [da ANPD] e nós vemos que este é o momento adequado para 

se colocar novos assuntos, como as emendas. Era muito importante a aprovação do texto 

original. Então, fica para o PL”, disse Gonçalves ao Tele.Síntese, após apresentação no 

Futurecom 2022. Fonte: TeleSíntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ANPD fica sem duas diretoras na reta final da regra sobre multas 

Poder Executivo | 14/10/2022 – 12h20min 

 

O conselho diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados ficará desfalcado nos 

próximos meses, justamente na reta final da aprovação da norma que falta para a autarquia 

poder aplicar multas por descumprimentos à LGPD. A diretora Nairane Leitão está prestes a se 

afastar por licença maternidade. Além disso, já foi sinalizado que uma solução para o fim do 

mandato de Miriam Wimmer, em 4 de novembro próximo, não se dará antes de 2023. Segundo 

o presidente da ANPD, Waldemar Gonçalves, o calendário eleitoral afasta a chance de uma 

nova indicação para o posto ou mesmo a recondução da diretora, só vai avançar lá para março 



 
 
 
do próximo ano, inclusive porque uma sabatina tende a acontecer diante do novo Congresso 

Nacional que toma posse em 2023. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial é destaque na Semana da Inovação do MCTI 

Poder Executivo | 19/10/2022 – 16h56min 

 

Instituída pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), a Estratégia 

Brasileira de Inteligência Artificial (EBIA) assumiu o papel de nortear as ações do Estado 

brasileiro com o intuito de desenvolver ações, em suas várias vertentes, que estimulam a 

pesquisa, inovação e desenvolvimento de soluções em inteligência artificial, bem como seu uso 

consciente, ético em prol de um futuro melhor. A EBIA tem como objetivo potencializar o 

desenvolvimento e a utilização da tecnologia com vistas a promover o avanço científico e 

solucionar problemas concretos do país, identificando áreas prioritárias nas quais há maior 

potencial de obtenção de benefícios. A Estratégia é dividida em eixos temáticos, caracterizados 

como pilares que apresentam a situação atual no mundo e no Brasil, que destacam os desafios 

a serem enfrentados e as ações estratégicas que se aproximam da visão esperada. Em 

recente recomendação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) sobre inteligência artificial, o Brasil aderiu a diversos princípios para o desenvolvimento 

responsável da IA, assim como recomendações quanto a políticas públicas e cooperação 

internacional. Fonte: ASCOM MCTI 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Software como dispositivo médico: perguntas e respostas 

Poder Executivo | 19/10/2022 – 17h16min 

 

Já está disponível para consulta o documento com perguntas e respostas referentes ao 

conteúdo da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 657/2022, que dispõe sobre a 

regularização de software como dispositivo médico (Software as a Medical Device – SaMD). O 

documento reúne as principais questões recebidas por meio do Sistema de Atendimento da 

Anvisa e do Fale Conosco, a fim de esclarecer os pontos mais importantes do ato normativo. 

Acesse as perguntas e respostas sobre a RDC 657/2022. Fonte: ASCOM Anvisa  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Transformada em autarquia, ANPD quer concurso para 213 servidores 

Poder Executivo | 19/10/2022 

 

O Congresso Nacional aprovou a transformação da Autoridade Nacional de Proteção 

de Dados em autarquia independente e os próximos passos são de fortalecimento da estrutura. 

Além de um anteprojeto de lei em discussão interna no governo, a ANPD apresentou um 

pedido para realização de concurso para 213 funcionários. “Tínhamos independência técnica e 

decisória, agora também funcional e orçamentária. É uma importante mensagem, 

principalmente na área internacional, sendo que o Brasil tem pretensões na OCDE e um dos 

entraves era a independência na área de proteção de dados, o que foi alcançado. Na 

transferência internacional de dados também é importante que o outro país tenha segurança de 

que tudo que for combinado com a Autoridade será cumprido, e é importante mostrar 

independência da Autoridade para com o governo”, afirmou o presidente da ANPD, Waldemar 

Gonçalves. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 



 
 
 

 

CONSUMIDOR 

 

WhatsApp é o aplicativo mais utilizado para delivery, diz pesquisa 

Mercado | 20/10/2022 

 

Uma pesquisa realizada em 2022 com operadores do food service apontou que a maior 

parte dos pedidos em restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos semelhantes são feitos 

pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. A pesquisa Fispal Food Digital, realizada pela Fispal 

Food Service e Fispal Sorvetes em parceria com a EJFGV (agência Jr. da FGV), apontou que a 

plataforma de mensageria que pertence ao Grupo Meta, mesmo dono do Facebook e do 

Instagram, é responsável por 30% dos pedidos. Fonte: Food Connection  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Acessibilidade do consumidor com deficiência é tema de seminário da Secretaria 

Nacional do Consumidor 

Poder Executivo | 19/10/2022 – 15h28min 

 

No dia 26 de outubro, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon/MJSP) promove 

seminário organizado pelo Conselho Nacional de Defesa do Consumidor (CNDC) sobre 

acessibilidade do consumidor com deficiência. O evento será no formato híbrido – presencial e 

on-line – e terá início às 08h, com encerramento previsto para 18h (horário de Brasília). Os 

trabalhos presenciais ocorrerão no auditório Tancredo Neves*, localizado no edifício sede do 

Ministério da Justiça e Segurança Pública, em Brasília/DF. O evento terá transmissão pelo 

YouTube e o link será encaminhado às pessoas que manifestarem interesse em participar 

remotamente por meio do preenchimento do formulário de inscrições. A inscrição é obrigatória 

para ambos os meios de participação.  A programação prevê debates sobre acessibilidade nos 

setores bancário, de telecomunicações, de transportes e de serviços em geral. Fonte: ASCOM MJSP 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Juros de crédito são os maiores desde 2018 no mercado 

Poder Executivo | 20/10/2022 – 06h00min 

 

A taxa média de juros cobrada com recursos livres –aqueles negociados no mercado– 

chegou a 40,6% ao ano em agosto. É o maior nível desde abril de 2018, segundo dados do BC 

(Banco Central). Os percentuais cobrados das pessoas físicas atingiram 53,9% ao ano, 

enquanto as pessoas jurídicas pagam 22,81% anuais em média. A média entre PF e PJ subiu 

de 35,2% para 40,6% no governo Jair Bolsonaro (PL), uma alta de 5,4 pontos percentuais. Só 

para pessoa física avançou 5,8 pontos percentuais. A alta dos juros está atrelada aos 

consecutivos reajustes da taxa básica, a Selic, que chegou a 13,75% ao ano. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Câmara pede ao Confaz dados sobre arrecadação dos Estados 

Poder Legislativo | 19/10/2022 – 14h38min 

 

O Congresso Nacional apresentou requerimento de informação para o Ministério da 

Economia para que o Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária) apresente os dados 

de arrecadação dos governos estaduais de 2021 e 2022. O documento foi protocolado na 

terça-feira (18) pelo deputado Danilo Forte (União-CE), representante do Legislativo na 

comissão do STF (Supremo Tribunal Federal) que avalia as mudanças no ICMS, o imposto 



 
 
 
sobre circulação de mercadoria e serviços. Segundo o congressista, o objetivo é obter um dado 

oficial e de credibilidade para levar à comissão sobre o comportamento da arrecadação 

estadual a partir da Lei Complementar 194, que impôs um teto sobre o ICMS cobrado sobre 

itens essenciais –como energia e combustíveis. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ELEIÇÕES 2022 

 

Paraná Pesquisas: Lula tem 51,3% dos votos válidos; Bolsonaro, 48,7% 

Poder Executivo | 20/10/2022 – 14h35min 

 

Levantamento do instituto Paraná Pesquisas para presidente, feito com entrevistas 

presenciais e divulgado na quinta-feira (20), aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

(PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, empatados tecnicamente. Lula 

tem 51,3% das intenções para votos válidos (quando são excluídos brancos, nulos e 

indecisos), contra 48,7% de Bolsonaro. Como a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais 

para mais ou para menos, os dois estão no mesmo patamar. Fonte: OUL 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Plano de Guedes prevê salário mínimo e aposentadoria sem correção pela inflação 

passada 

Poder Executivo | 19/10/2022 – 23h15min 

 

Otimista com a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), o ministro Paulo Guedes 

(Economia) trabalha em um ambicioso plano para refundar a legislação sobre as contas 

públicas do país. A intenção é reformular o teto de gastos e "quebrar o piso", ou seja, frear o 

crescimento de despesas que hoje pressionam o Orçamento —entre elas os benefícios 

previdenciários ou atrelados ao salário mínimo. O ministro trata o assunto como um legado de 

sua gestão, mas a proposta só deve ser oficializada se houver vitória de Bolsonaro no dia 30 

de outubro. Nesse caso, uma PEC (proposta de emenda à Constituição) seria apresentada no 

dia seguinte à eleição. A permanência de Guedes em um eventual segundo mandato do 

presidente, afirmam interlocutores, estaria condicionada à disposição do Palácio do Planalto de 

abraçar os planos para o que ele chama de "novo marco fiscal", visto pelo ministro como um 

reforço ao chamado tripé macroeconômico —câmbio flutuante, metas de inflação e metas 

fiscais. Fonte: Folha de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministério da Defesa responde TSE e diz que entregará relatório sobre urnas apenas ao 

fim da eleição 

Poder Executivo | 19/10/2022 – 18h45min 

 

O Ministério da Defesa afirmou, em resposta ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na 

quarta-feira (19), que só entregará um relatório sobre as urnas eletrônicas "conclusivo" após o 

segundo turno das eleições. O documento foi apresentado à Corte após intimação do 

presidente do TSE, Alexandre de Moraes. No documento encaminhado ao TSE, a Defesa 

afirma que "um relatório conclusivo, contemplando toda a extensão da sua atuação, será 

encaminhado ao TSE ao término do processo". Segundo as Forças Armadas, a apresentação 

de um documento final está de acordo com o "Plano de Trabalho em vigor, e que as despesas 

correspondentes se restringem a pagamentos de diárias e passagens, custeadas com os 

recursos próprios do Ministério da Defesa, na Ação Orçamentária 2000". "A emissão de um 

relatório parcial, baseado em fragmentos de informação, pode resultar-se inconsistente com as 



 
 
 
conclusões finais do trabalho, razão pela qual não foi emitido", diz a nota técnica. Fonte: O Globo 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

Não há litisconsórcio passivo necessário entre rede social e autor de conteúdo ofensivo, 

decide Terceira Turma 

Poder Judiciário | 20/10/2022 – 08h45min 

 

Em demanda que objetiva a remoção de publicação ofensiva em rede social e o 

fornecimento de registros de acesso e conexão, a Terceira Turma do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) entende que não há litisconsórcio passivo necessário entre o provedor de 

aplicação e o autor do conteúdo publicado on-line. Com esse entendimento, o colegiado deu 

provimento a recurso especial para determinar a remoção de postagens ofensivas divulgadas 

no Facebook, envolvendo uma rede de restaurantes. O recurso se originou de ação ajuizada 

pelo estabelecimento comercial contra o Facebook, devido à publicação em que um dos seus 

funcionários acusou a empresa de fornecer refeições a seus colaboradores em sacos plásticos. 

A publicação se espalhou na rede social e foi compartilhada por diversos usuários. Além da 

remoção do conteúdo, a empresa pediu que o Facebook fosse obrigado a fornecer os dados de 

conexão e acesso da conta do responsável pela mensagem. Fonte: ASCOM STJ 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Critério de relevância do recurso especial só será exigido após vigência da futura lei 

regulamentadora 

Poder Judiciário | 19/10/2022 – 20h28min 

 

O Pleno do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aprovou, na quarta-feira (19), o 

Enunciado Administrativo 8, cuja redação é a seguinte: "A indicação, no recurso especial, dos 

fundamentos de relevância da questão de direito federal infraconstitucional somente será 

exigida em recursos interpostos contra acórdãos publicados após a data de entrada em vigor 

da lei regulamentadora prevista no artigo 105, parágrafo 2º, da Constituição Federal". A 

arguição de relevância da questão federal para admissão do recurso especial – conhecida 

como filtro de relevância – foi incluída na Constituição pela Emenda Constitucional 125/2022. A 

proposta da lei regulamentadora da alteração constitucional será elaborada pelo STJ e 

remetida ao Congresso Nacional para apresentação e deliberação. Fonte: ASCOM STJ 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

CNJ recebe sugestões sobre Metas Nacionais para 2023 até domingo (23) 

Poder Judiciário | 19/10/2022 – 19h09min 

 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) recebe, até domingo (23), sugestões para a 

consolidação das propostas das Metas Nacionais do Poder Judiciário para 2023. A consulta 

pública está aberta a todos os interessados em formulário disponível no portal do CNJ. Das 10 

propostas de metas apresentadas na consulta, nove estão abertas para incorporação de 

sugestões da sociedade e, em especial, de órgãos que integram o Sistema de Justiça, como a 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o Ministério Público e as Defensorias Públicas. A Meta 

1 (julgar mais processos que os distribuídos) é considerada de monitoramento contínuo da 

Estratégia Nacional 2021-2026, e não entra na consulta pública. Fonte: ASCOM TST 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ORÇAMENTO 



 
 
 

 

Proposta amplia prazo para créditos adicionais no Orçamento deste ano 

Poder Legislativo | 20/10/2022 – 08h24min 

 

O Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) 39/22, do Poder Executivo, altera a 

atual Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para permitir até 30 de novembro o envio ao Poder 

Legislativo de propostas para abertura de créditos suplementares e créditos especiais. 

Tradicionalmente, esse prazo termina em 15 de outubro. “O relatório de avaliação de receitas e 

despesas primárias do quinto bimestre trará com maior precisão a necessidade de atendimento 

de despesas primárias obrigatórias”, argumentou o Ministério da Economia ao defender a 

mudança. Créditos adicionais são o instrumento para alteração das normas orçamentárias a 

fim de corrigir as eventuais distorções durante a execução do Orçamento, bem como as 

possíveis imperfeições em razão de falha no planejamento das despesas. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

IFI chama atenção para efeitos fiscais do Auxílio Brasil 

Poder Legislativo | 19/10/2022 – 18h25min 

 

A manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600 poderá contribuir para um cenário de déficit 

fiscal em 2023, de acordo com o Relatório de Acompanhamento Fiscal (RAF) publicado na 

quarta-feira (19) pela Instituição Fiscal Independente (IFI) no âmbito do Senado. O documento 

estima que manter o benefício com o valor atual implicaria uma despesa adicional de R$ 51,8 

bilhões. “Considerando ainda os efeitos do enfraquecimento da economia e das desonerações 

de tributos contidas no Ploa [Projeto de Lei Orçamentária Anual de] 2023, o resultado primário 

do governo central poderá passar de superávit de 0,5% do PIB em 2022 para déficit de 1,0% 

do PIB [Produto Interno Bruto] no próximo ano”, diz o estudo. O fim do ciclo de elevação da 

taxa Selic, que estava em curso desde março de 2021, deverá se refletir em estabilidade nos 

juros — atualmente em 13,75 ao ano — e o início de um ciclo de cortes em meados de 2023. A 

taxa Selic, segundo o documento, deverá terminar o próximo ano em 11%. Fonte: Agência Senado  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Ex-ministro Salles se movimenta para presidir CCJ ou Comissão de Meio Ambiente 

Poder Legislativo | 20/10/2022 – 11h30min 

 

Quarto candidato a deputado federal mais votado em São Paulo, o ex-ministro Ricardo 

Salles fez chegar à cúpula de seu partido, o PL, que tem interesse em presidir uma comissão 

importante na Câmara a partir do ano que vem. Ele citou como possibilidades a de Constituição 

e Justiça, uma vez que é advogado, e a de Meio Ambiente, pasta que ocupou no atual 

governo. Ele deixou o cargo no ano passado, após sofrer desgastes por críticas de 

ambientalistas e investigações da Polícia Federal. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministro da CGU admite que Portal da Transparência do governo não tem dados sobre 

orçamento secreto 

Poder Executivo | 20/10/2022 – 09h13min 

 

O ministro-chefe da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário, admitiu que 

o Portal da Transparência não tem informações sobre os autores das emendas do orçamento 

secreto. Respondendo a um internauta no Twitter, Rosário reconheceu que o Portal da 



 
 
 
Transparência não permite identificar quem são os deputados e senadores que indicaram o 

destino do dinheiro público. Rosário foi questionado sobre o tema ao postar um vídeo 

mostrando como pesquisar informações sobre emendas parlamentares no Portal da 

Transparência. O ministro tentava mostra que o “orçamento secreto” está todo exposto de 

forma clara no site do governo que contém dados sobre gastos públicos. “As emendas de 

relator, apelidadas de orçamento secreto, são alterações realizadas pelo relator do orçamento 

na proposta orçamentária encaminhada pelo Governo Federal. Vc sabia que elas estão todas 

detalhadas no portal da transparência ? Assista o vídeo e fiscalize!”, escreveu Rosário. Fonte: O 

Estado de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

MDB, PSDB, Cidadania e Podemos iniciam diálogo por federação 

Poder Legislativo | 20/10/2022 – 07h 

 

De olho na possível aliança entre União Brasil e PP, outros partidos começaram a se 

movimentar para continuar no jogo e fazer frente aos adversários no Congresso a partir do 

próximo ano. Na quarta-feira (19), os presidentes do MDB, PSDB, Cidadania e Podemos se 

reuniram para discutir uma possível federação entre eles. A conversa foi considerada 

preliminar e vai depender do resultado do segundo turno e das articulações de outras siglas 

para avançar. Na visão de lideranças dos partidos envolvidos, a federação entre PSDB, MDB, 

Cidadania e Podemos tem mais chance de vingar em caso de vitória do ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva (PT). A avaliação é que, com a eventual reeleição de Jair Bolsonaro (PL), 

faria mais sentido para o PSDB, por exemplo, se manter mais próximo ao bolsonarismo do que 

fechar aliança com os emedebistas. Fonte: O Estado de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PL tenta ampliar bancada para a disputa da presidência do Senado  

Poder Legislativo | 20/10/2022 – 05h01min 

 

Partido do presidente Jair Bolsonaro, o PL está em uma forte ofensiva para aumentar 

ainda mais sua bancada no Senado para 2023. Dirigentes e parlamentares da sigla 

começaram a se movimentar nos bastidores visando atrair senadores de outras legendas e, 

com isso, ganhar ainda mais força para a disputa da presidência da Casa, prevista para 

fevereiro. A bancada do PL terá 14 senadores no ano que vem, mas está mirando em ao 

menos outros três nomes para fortalecer o grupo do presidente. Segundo interlocutores do 

partido, a lista de “desejos” do PL é encabeçada, principalmente, pela senadora eleita Tereza 

Cristina (PP-MS), que é vista como um nome forte para concorrer contra o atual presidente do 

Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), na eleição interna. A ex-ministra da Agricultura está hoje 

no PP, partido que não terá uma das bancadas mais numerosas da Casa, fator que costuma 

ser decisivo para a eleição no Senado. Sua possível ida para o PL a credencia, porém, como 

possível candidata. Isso porque o Partido Liberal será a maior sigla do Senado no ano que 

vem. Fonte: Valor Econômico  
Leia mais 
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RELAÇÕES EXTERIORES 

 

Cepal eleva para 2,6% previsão de crescimento para o Brasil este ano 

Mercado | 19/10/2022 – 17h49min 

 

A economia brasileira deverá crescer mais que o inicialmente previsto este ano, mas 

desacelerará a partir do próximo ano, divulgou na quarta-feira (19) a Comissão Econômica 



 
 
 
para a América Latina e o Caribe (Cepal). Neste ano, o Produto Interno Bruto (PIB, soma dos 

bens e serviços produzidos no país) crescerá 2,6%, contra estimativa anterior de 1,6%. Em 

2023, o Brasil deverá crescer 1%, no mesmo ritmo da Argentina. Uma das cinco comissões 

econômicas regionais das Nações Unidas, a Cepal revisou as projeções para 2022 para as 

economias da latino-americanas e caribenhas, apresentadas em agosto, e divulgou as 

estimativas para 2023. A economia da região se expandirá 3,2% este ano, contra previsão 

anterior de 2,7%. Para 2023, o crescimento ficará em apenas 1,4%. Conforme as estimativas 

da Cepal, o crescimento da economia brasileira ficará abaixo da média regional no próximo 

ano. Na América do Sul, o Brasil só deverá registrar desempenho melhor que o Chile, cuja 

economia deverá se expandir 0,9% no próximo ano. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 
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TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Painel da ANPD no Futurecom 2022 fala sobre a nova fase da LGPD no Brasil 

Poder Executivo | 20/10/2022 – 14h58min 

 

Na quarta-feira (19/10), a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), 

participou do evento de tecnologia, transformação digital e telecomunicações da América 

Latina, o Futurecom. O Diretor-Presidente, Waldermar Gonçalves, moderou o painel 

"Privacidade e tratamento de dados: os desafios intrínsecos para uma economia super-

conectada", tema diretamente relacionado à missão institucional e às atribuições da 

Autoridade. Em sua exposição, o Diretor-Presidente abordou os impactos positivos da 

priorização dos serviços digitais e da crescente demanda por celeridade na entrega de 

informações, produtos e serviços. Entre os benefícios, estão o aumento da produtividade por 

conta da eliminação de burocracias desnecessárias e a redução de custos para o negócio, 

fruto de investimentos mais sustentáveis. Ponderou, entretanto, que essa economia super-

conectada traz inúmeros desafios, especialmente no que tange a direitos e garantias 

fundamentais. Fonte: ASCOM ANPD  
Leia mais 
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Anatel realiza Conecta Brasil 2022 

Poder Executivo | 20/10/2022 – 14h18min 

 

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) realiza na quarta-feira, 26 de 

outubro, a partir das 14h30, o Conecta Brasil 2022. A edição deste ano terá como tema 

“Compartilhamento de Postes”. Realizado desde 2017, o Conecta Brasil tem como objetivos 

apresentar e discutir temas de interesse das Prestadoras de Pequeno Porte (PPPs). O evento 

é presencial, aberto a todos os interessados, e será realizado no miniauditório da Agência, em 

Brasília/DF (SAUS Qd. 6, Bloco E, 2º andar). O número de vagas é limitado, devido à 

capacidade do auditório. Inscrições devem ser realizadas por meio de formulário específico. 
Fonte: ASCOM ANATEL  
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Inteligência artificial permite prever performance de cana-de-açúcar em campo 

Mercado | 20/10/2022 – 13h 

 

Em termos de acurácia, na comparação com as técnicas tradicionais de melhoramento, 

a metodologia desenvolvida com apoio da FAPESP apresenta um ganho de 50% na 

capacidade preditiva. É a primeira vez que o método baseado em aprendizado de máquina foi 

proposto para plantas poliploides (nas quais as células possuem mais de dois pares de 

cromossomos), como é o caso das gramíneas estudadas, viabilizando sua seleção genômica 



 
 
 
com alta eficiência. Aprendizado de máquina é uma subárea da ciência da computação que 

envolve métodos de estatística e otimização. Com inúmeras aplicações, seu objetivo é criar 

algoritmos que consigam extrair de maneira automática padrões de um conjunto de dados. 

Pode ser útil para predizer a performance de uma planta -- por exemplo, se ela é resistente ou 

tolerante a algum tipo de estresse biótico (pragas e doenças causadas por insetos, 

nematoides, fungos ou bactérias) ou abiótico (frio, déficit hídrico, alta salinidade ou deficiência 

nutricional do solo). Fonte: Portal do Agronegócio 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

5G: empresas terão benefícios da tecnologia antes dos consumidores, dizem executivos 

Mercado | 20/10/2022 – 09h13min 

 

O 5G já é realidade nas capitais brasileiras, mas os seus benefícios serão sentidos 

pela população de forma, digamos, mais indireta. A internet de quinta geração vai acelerar, nos 

primeiros anos de sua implantação, os processos das empresas, o que vai melhorar a 

qualidade de produtos e serviços ofertados ao consumidor. Esse é o entendimento de 

executivos do setor presentes em painel promovido pelo Futurecom, evento de 

telecomunicações e tecnologia que é realizado esta semana em São Paulo. As empresas vão 

largar na frente, na opinião dos executivos, porque elas agregam hoje as oportunidades de 

monetização mais concretas. “O mercado consumidor é o que dá escala ao 5G, mas a 

rentabilidade vem do B2B, ou seja, em plantas fabris, áreas de mineração e agronegócio”, 

afirmou Ari Lopes, gestor sênior da consultoria de tecnologia Omdia. Fonte: Infomoney  
Leia mais 
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Eduardo Neger: Questões regulatórias precisam ser tratadas para eficiência da cadeia da 

Internet 

Mercado | 20/10/2022 

 

O presidente da Abranet, Eduardo Neger, diz que as empresas da cadeia de Internet 

têm questões a serem tratadas do ponto de vista regulatório - regras de competição e aspecto 

tributário; observa o momento delicado para a entrega de equipamentos para a expansão dos 

negócios por conta da crise global de semicondutores e da necessidade de os provedores 

ficarem atentos ao cenário de fusões e aquisições. "Estamos sofrendo com o prazo muito 

dilatado dos fornecedores para a entrega dos equipamentos e isso deixa as empresas 

reticentes com planos futuros", ressaltou Eduardo Neger, em entrevista ao site da Abranet. O 

executivo fez ainda um balanço da participação da entidade no Futurecom 2022, onde mais 

uma vez, as aplicações tiveram destaque especial. Assistam a entrevista com Eduardo Neger. 
Fonte: ABRANET 
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Mercado de ISPs não vai acabar com a chegada do 5G 

Mercado | 20/10/2022 

 

O alcance do mercado de ISPs no Brasil está estimado em 60 milhões de casas 

atendidas, tendo expandido especialmente durante a pandemia. Com a volta do trabalho 

presencial e híbrido (home office e online), houve um recuo da expansão, agravado pela 

fragilidade econômica que comprometeu grande parte da renda do consumidor. Em entrevista 

à CDTV, o vice-presidente da Abranet, Eduardo Parajo, alerta para um período de transição, 

mas que logo irá se recuperar com a melhora da economia. Ele avalia que haverá certamente 

consolidação nesse mercado, com muitas fusões e aquisições, mas para isso os pequenos 

ISPs precisam estar atentos à profissionalização e se mostrarem atraentes diante das grandes 

operadoras. Fonte: ABRANET 
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Embratel vê parcerias e integração com 5G como o futuro de produtos corporativos 

Poder Executivo | 19/10/2022 – 18h55min 

 

A Embratel, braço de B2B do grupo Claro, adotou uma abordagem diferente durante a 

sua participação na Futurecom 2022, que acontece esta semana em São Paulo. "Em vez de 

um estande em que a gente mostra o portfólio de produtos tradicionais, como links e 

datacenters, a gente quis mostrar para onde os serviços corporativos estão indo", disse ao 

TELETIME o CEO da companhia, José Formoso. E de fato as demonstrações eram todas 

focadas no modelo de parcerias para soluções digitais avançadas, como automação industrial, 

segurança e monitoramento, cidades inteligentes e demonstrações de casos em que as redes 

5G podem fortalecer o desenvolvimento de aplicações específicas para redes corporativas. "Os 

nossos clientes chegam com um problema para resolver, e o nosso papel é integrar parceiros 

para solucionar esse problema", explica Formoso. "Com isso, a gente vende conectividade, 

vende cloud, vende segurança e vende 5G". Fonte: Teletime 
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Meta avança em projeto de tradutor de voz universal e automático 

Mercado | 19/10/2022 – 18h45min 

 

A Meta, dona do Facebook e do Instagram, anunciou, na quarta-feira (19), que 

desenvolveu um sistema de tradução do taiwanês, que não possui escrita padronizada, na 

primeira etapa do projeto de uma ferramenta de tradução de voz, automática e em tempo real, 

para todos os idiomas. "Esta tecnologia permite que aqueles que falam taiwanês conversem 

com pessoas que falam inglês", disse o grupo californiano em um comunicado à imprensa. O 

software não está pronto e nesta etapa só permite traduzir uma frase de cada vez, mas "é um 

primeiro passo para um futuro onde será possível a tradução simultânea de idiomas", disse a 

empresa. Fonte: Folha de S. Paulo  
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70% dos usuários de smartphone no brasil pretendem migrar para o 5G nos próximos 12 

meses 

Mercado | 19/10/2022 

 

A possibilidade de contar com uma internet mais rápida e estável, além de utilizar 

aplicativos mais imersivos, deve atrair muitos consumidores à conexão 5G nos próximos anos. 

No Brasil, 69% dos usuários de smartphone planejam migrar para a quinta geração móvel nos 

próximos 12 meses. Além disso, apesar de o País estar no estágio inicial do lançamento do 5G 

– o sinal foi ligado, em todas as capitais, entre julho e outubro deste ano –, 32% dos primeiros 

usuários apontam que passam mais de 50% do tempo conectados à nova frequência de dados. 

As informações são de um estudo da Ericsson ConsumerLab, braço especializado em 

comportamento do consumidor da fabricante de equipamentos de telefonia fixa e móvel. A 

pesquisa também aponta que mais da metade dos pioneiros do 5G no Brasil utilizam mais de 

três serviços digitais na atualidade. Contudo, seis em cada dez consumidores móveis querem 

recursos personalizados para necessidades específicas de planos 5G. Fonte: TeleSíntese 
Leia mais 
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5G é nova oportunidade para rentabilizar o setor, diz Ericsson 

Mercado | 19/10/2022 

 



 
 
 

O setor de telecomunicações investiu muito nos últimos anos, mas gerou pouca 

rentabilidade para os acionistas e esse quadro tende a se reverter com a chegada do 5G. “A 

monetização dos serviços prestados com a tecnologia é uma nova oportunidade de mudar 

essa escrita”, afirmou o CEO da Ericsson, Rodrigo Dienstmann, durante painel sobre 5G, na 

Futurecom, na quarta-feira, 19. O consenso entre os painelistas é de que os serviços prestados 

para a indústria (B2B) é que trarão mais rentabilidade ao negócio. Porém, há ainda uma 

indefinição sobre os casos de usos que poderão monetizar a nova tecnologia. Para o diretor de 

Marketing da Embratel, Alexandre Gomes, a implantação das redes ainda está no início e há 

poucos projetos de redes privativas rodando, por isso defende a experimentação de modelos 

de uso. “Nosso papel é estar ao lado do cliente”, disse. Fonte: TeleSíntese 
Leia mais 
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TRABALHISTA 

 

Comissão aprova projeto que desvincula valor máximo de indenização a salário do 

trabalhador 

Poder Legislativo | 20/10/2022 – 15h42min 

 

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos 

Deputados aprovou projeto de lei que revoga trechos da reforma trabalhista relacionados à 

reparação de danos extrapatrimoniais. Com a reforma trabalhista, passou-se a considerar 

como danos extrapatrimoniais aqueles causados pela ação ou omissão que ofenda o 

empregado, moral ou existencialmente. Isso engloba também casos de agressão a intimidade 

ou a vida privada do profissional. O relator do projeto, deputado André Figueiredo (PDT-CE), 

apresentou um substitutivo reunindo alterações previstas no PL 8544/17, do deputado Cleber 

Verde (Republicanos-MA), e nos apensados PL 9204/17, PL 614/19 e PL 913/19. O texto 

aprovado exclui da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) trecho que estabelece valores 

máximos para as indenizações por danos extrapatrimoniais com base no salário do 

empregado. “Essa limitação é evidentemente inconstitucional, pois fere o direito à reparação 

integral do dano e o princípio da igualdade, ambos consagrados no artigo 5º da Constituição 

Federal”, observou Figueiredo. O substitutivo também revoga trecho final de um artigo da CLT 

que, segundo o relator, poderia restringir o direito de reparação apenas à vítima, excluindo 

herdeiros e outros legitimados. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 
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