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DESTAQUES 

 

Inteligência artificial já tem 'esboço' de regulação 

Poder Legislativo | 20/10/2022 – 17h39min 

 

A comissão temporária de juristas que está encarregada de apresentar um anteprojeto 

para regular a inteligência artificial no Brasil apresentou na quinta-feira (20) as linhas gerais de 

seu texto final e um cronograma para os últimos meses de funcionamento do colegiado, cujos 

trabalhos acabam em 7 de dezembro. O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Ricardo 

Villas Bôas Cueva, presidente da comissão temporária, conduziu a reunião e registrou que o 

colegiado trabalha na proposta de um texto substitutivo para subsidiar a análise de vários 

projetos de lei relativos ao tema (PL 5.051/2019, PL 21/2020 e PL 872/2021). Segundo ele, o 

Legislativo busca “estabelecer princípios, regras, diretrizes e fundamentos para regular o 

desenvolvimento e a aplicação da inteligência artificial no Brasil”. Fonte: Agência Senado  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Projeto prevê proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais 

Poder Legislativo | 20/10/2022 – 17h40min 

 

O senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) apresentou um projeto que visa proteger 

crianças e adolescentes em ambientes digitais (PL 2.628/2022). O projeto estabelece regras 

para que os aplicativos, produtos e serviços considerem o melhor interesse de crianças e 

adolescentes, desde a concepção dos produtos. A proposta proíbe, por exemplo, caixas de 

recompensa (loot boxes) em games, consideradas jogos de azar.. Fonte: Agência Senado  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 



 
 
 

Licitações da rede privada do governo começam no 1º semestre de 2023 

Mercado | 20/10/2022  

 

As primeiras licitações para a construção da rede privada do governo - que deverá ser 

em 4G LTE por conta da banda estreita - 5MHz para downlink e 5MHz para uplink na faixa de 

700 MHz - vão sair até o final do primeiro semestre de 2023. Caberá à Amdocs, selecionada 

em uma concorrência que envolveu nove outras empresas, fazer todo o planejamento e definir 

a arquitetura e a topologia das redes móvel, no Distrito Federal, e das 27 redes fixas nas 

capitais brasileiras. "O planejamento é fundamental para que a rede privada do governo saia do 

papel e possa entregar o que ser quer dela. A Amdocs vai nos auxiliar com toda a experiência 

dela em infraestrutura", observou o presidente da EAF, Leandro Guerra. Para o diretor de 

vendas Latam da Amdocs, Ralf Souza, há desafios a serem superados. "No caso da rede 

móvel, a banda é estreita: são 5Mhz para downlink e 5MHz para o uplink em 700 MHz, então 

muito provável a rede será 4G LTE, mas já preparada para o 5G standalone", antecipou. Fonte: 

Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

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. Fonte: Abranet 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

CONSUMIDOR 

 

Mudança do consumidor: Como a transformação digital altera o novo varejo? 

Mercado | 20/10/2022 – 22h 

 

Pós pandemia, muito se fala em como os negócios podem mudar a forma de atuação 

das empresas e como elas podem aderir às práticas mais adequadas ao novo perfil do 

consumidor. O varejo percebeu que a jornada de compra mudou e agora é híbrida, com cliente 

tendo mais possibilidades de adquirir um produto, podendo iniciar a sua jornada no ambiente 

digital e concluí-la na loja física, por exemplo. Claro que, com as mudanças, é preciso realizar 

adaptações e, neste momento, a transformação digital vem para ajudar no atendimento ao 

novo consumidor. Segundo o estudo “Transformação Digital no Varejo Brasileiro” da SBVC 

(Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo), em parceria com OasisLab Innovation Space, 

87% das empresas afirmam ter ações de transformação digital em seus negócios. Ou seja, em 

um mercado que está em constante mudança, é importante que os varejistas compreendam e 

se adaptem ao novo formato. Ainda segundo o estudo, aqueles que aderirem à transformação 

digital conquistam muitos benefícios, como constatado na pesquisa: aumento das vendas 

(87%), aumento do engajamento dos clientes (76%) e a expansão do tráfego web/mobile 

(50%). Importante dizer que, com o novo perfil de cliente, é preciso entender que a 

transformação digital faz parte do momento atual, e para se conquistar bons resultados é 



 
 
 
preciso aderi-la. Fonte: Olhar Digital 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Após repercussão negativa, Guedes diz que reajuste do salário mínimo será “pelo 

menos igual à inflação” 

Poder Executivo | 21/10/2022 – 10h07min 

 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, teve de explicar, na quinta-feira (20), a 

informação de que o governo pretenderia acabar com o reajuste do salário mínimo e das 

aposentadorias com base na inflação. A notícia circulou nas redes sociais e foi utilizada, 

inclusive, por aliados do candidato ao PT ao Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva, para atacar o 

presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo Guedes, que participou de um encontro com 

empresários na sede da Confederação Nacional do Comércio (CNC), no Rio de Janeiro, está 

em discussão no governo a possibilidade de desvincular o reajuste do salário mínimo e das 

aposentadorias do índice de inflação do ano anterior – mas isso não significa que os 

trabalhadores e pensionistas teriam ganho real menor. “É claro que vai ter o aumento do 

salário mínimo e aposentadorias pelo menos igual à inflação, mas pode ser até que seja mais. 

Quando se fala em desindexar, as pessoas geralmente pensam que vai ser menos que a 

inflação, mas pode ser o contrário”, afirmou Guedes. Fonte: Infomoney 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

EDUCAÇÃO 

 

Câmara aprova convite para ministro da Educação explicar solicitação de verba forjada 

Poder Legislativo | 20/10/2022 – 23h 

 

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou um convite para o 

ministro da Educação, Victor Godoy, comparecer ao colegiado a fim de explicar pedido do 

FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) para uma prefeitura enviar ofício de 

solicitação de verba para uma obra já liberada. O órgão, vinculado ao MEC e controlado pelo 

centrão, também solicitou que o documento fosse preenchido com data retroativa à autorização 

do recurso, contrariando os procedimentos padrões. O presidente da comissão, Kim Kataguiri 

(União-SP), também requereu que o ministro dê explicações sobre o pedido para o município 

forjar o e-mail com a solicitação da verba. Além disso, o parlamentar enviou uma 

representação ao Núcleo de Combate ao Crime e à Improbidade Administrativa da 

Procuradoria da República no Distrito Federal para que o caso seja investigado. O deputado 

havia apresentado um pedido de convocação do ministro da Educação, mas o requerimento foi 

transformado em um convite. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministério da Educação marca presença em evento do MPF sobre os desafios da 

educação no Brasil 

Poder Executivo | 20/10/2022 – 19h19min 

 

O ministro da Educação, Victor Godoy, apresentou, na quinta-feira (20), as 

perspectivas e os desafios da área educacional durante evento da 1ª Câmara de Coordenação 

e Revisão (Direitos Sociais e Atos Administrativos em geral) do Ministério Público Federal. O 

ministro pontuou os principais programas e ações desenvolvidos pelo MEC, como a Política de 

Recuperação de Aprendizagens, mundialmente reconhecida pelo Banco Mundial e utilizada 



 
 
 
como um modelo de referência para vários outros países. Realizado em Canela (RS), o intuito 

do evento foi reunir representantes de todo o país para debater a situação da educação no 

Brasil e buscar formas de aprimorar a atuação do MPF na temática. Esta é a segunda edição 

da série de encontros “1ª Câmara em Foco”. O primeiro evento, realizado em Florianópolis 

(SC), em agosto deste ano, debateu as temáticas de saúde e previdência. Fonte: ASCOM ME 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ELEIÇÕES 2022 

 

TSE aprova direito de resposta de Lula no Twitter de Bolsonaro  

Poder Judiciário | 21/10/2022 – 12h57min 

 

Os ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) concederam na quinta-feira (20) 

direito de resposta ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que deve ser publicado no 

perfil do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Twitter. O petista irá rebater acusações de ter 

relação com o PCC, facção criminosa paulista. Por maioria, o tribunal decidiu que Lula foi 

ofendido por Bolsonaro e poderá se manifestar na mesma rede social. O TSE ainda não havia 

aprovado direito de resposta, nas eleições de 2022, para ser publicado na conta do chefe do 

Executivo. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

TSE vai analisar no plenário virtual a partir de meia-noite decisão que deu 164 inserções 

para Lula nas propagandas de Bolsonaro  

Poder Judiciário| 21/10/2022 – 12h52min 

 

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai analisar no plenário virtual, a partir da meia-

noite de sábado (22), a decisão da ministra Maria Bucchianeri que concedeu, como direito de 

resposta, 164 inserções de 30 segundos para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 

propagandas eleitorais do presidente Jair Bolsonaro (PL). A ministra havia concedido a decisão 

favorável à campanha de Lula na quarta-feira (19). Na ocasião, ela entendeu que a campanha 

de Bolsonaro divulgou desinformação sobre o candidato petista em 164 inserções. Por isso, ela 

determinou o direito de resposta em igual medida. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Plano de militares para fiscalização de urnas prevê 8 etapas e fim só em janeiro  

Poder Executivo | 21/10/2022 – 12h12min 

 

O trabalho de fiscalização do processo eleitoral feito pelas Forças Armadas prevê uma 

última etapa de análise de dados sobre as urnas eletrônicas que deve ocorrer até dois meses 

após as eleições, com término previsto para 5 de janeiro de 2023. A última fase está detalhada 

no plano de trabalho produzido pelas Forças Armadas, documento ao qual a Folha teve 

acesso. No texto, os militares destacam que a fiscalização das eleições foi dividida em oito 

etapas. A última, que será realizada após o pleito, envolve a "coleta e análise de artefatos 

relacionados às urnas". Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Grupos acionam TSE e acusam irregularidades na votação do 1º turno brasileiro nos 

EUA  

Poder Executivo | 21/10/2022 – 10h02min 

 

Grupos brasileiros de esquerda nos Estados Unidos acionaram na quinta-feira (20) o 



 
 
 
TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e consulados no país para denunciar irregularidades nos 

locais de votação do primeiro turno da eleição presidencial, no último dia 2. Foram elencados 

atos de violência verbal e física por parte de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), 

ameaças, transporte irregular de eleitores, restrição de fiscais nas seções e a presença de 

carros de som nos colégios eleitorais, entre outros pontos. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula critica Guedes e diz que aumentará salário mínimo 

Poder Executivo | 20/10/2022 – 22h23min 

 

O candidato do PT ao Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva, criticou na quinta-

feira (20.out.2022) o ministro da Economia de Jair Bolsonaro (PL), Paulo Guedes. Também 

afirmou que, se eleito, aumentará o salário mínimo. O motivo da declaração de Lula é 

reportagem do jornal Folha de S. Paulo publicada na noite de quarta-feira (19.out). De acordo 

com o texto, o ministro planeja retirar a obrigatoriedade de reajuste do salário mínimo pelo 

INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que mede a inflação. O plano seria passar a 

corrigir o valor pelas metas de inflação, segundo o jornal. Guedes disse na quinta-feira (20.out) 

que tanto o salário mínimo quanto as aposentadorias terão reajuste. Fonte: Poder 360  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

QG de Bolsonaro estuda estratégia contra decisões do TSE 

Poder Executivo | 20/10/2022 – 21h 

 

A campanha do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL) aguarda uma 

sinalização jurídica para colocar em prática estratégias de comunicação nas redes e nas 

inserções do presidente contra as mais recentes decisões do Tribunal Superior Eleitoral. A 

última ação da Corte foi aprovada na quinta-feira (20.out.2022). A Justiça Eleitoral decidiu 

aumentar os próprios poderes para mandar excluir conteúdos das redes sociais por conta 

própria. Na visão de aliados de Bolsonaro, ampliar o poder da Justiça Eleitoral para acelerar e 

facilitar as remoções de conteúdo considerados falsos ou descontextualizados sobre a eleição 

é censura e perseguição ao chefe do Executivo. Fonte: Poder 360  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TSE rejeita direito de resposta contra Bolsonaro 

Poder Judiciário | 20/10/2022 – 20h23min 

 

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu na quinta-feira (20) rejeitar pedidos de 

direito de resposta e determinar a retirada de postagens nas redes sociais. As decisões 

envolvem as campanhas dos candidatos à Presidência da República Jair Bolsonaro (PL) e Luis 

Inácio Lula da Silva (PT). Durante a sessão plenária, por unanimidade, o plenário negou dois 

pedidos de direito de resposta protocolados pela Coligação Brasil da Esperança, que apoia o 

candidato Lula, contra a coligação Pelo Bem do Brasil, formada para apoiar Bolsonaro. A 

campanha de Lula questionou propagandas no horário eleitoral que associaram o candidato 

aos “altos índices de analfabetismo e pobreza da região Nordeste”. Ao julgar o caso, os 

ministros seguiram o voto do relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que rejeitou o 

pedido por entender que não ficou configurado ataque a honra e a imagem de Lula. Fonte: Agência 

Brasil  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Bolsonaro diz que Brasil está pronto para decolar 

Poder Executivo | 20/10/2022 – 19h34min 



 
 
 

 

O candidato à reeleição à Presidência da República pelo PL, Jair Bolsonaro, recebeu o 

apoio de centenas de vereadores e prefeitos paulistas e do governador de São Paulo, Rodrigo 

Garcia, em um evento na tarde da quinta-feira (20), em um ginásio de esportes. Bolsonaro 

agradeceu a todos e pediu empenho para garantir uma votação mais expressiva no segundo 

turno no estado, que reúne o maior eleitorado nacional, com 22,1% do total. “Chegar à 

Presidência da República é uma missão. Aqui cada um tem uma missão de Deus para cumprir. 

A minha está sendo esta. E creio, se for a vontade de Deus, passando pelas mãos de vocês, a 

gente vai continuar na Presidência da República”, disse Bolsonaro. O candidato disse aos 

presentes que os dias difíceis afetaram o governo nos últimos, com o combate à pandemia de 

covid-19, que causou muitas mortes na população e levou a uma recessão econômica mundial. 

“Vocês sabem o que foram esses 3 anos e 8 meses. O que aconteceu no Brasil, o que tivemos 

pela frente, a pandemia, que lamentavelmente vitimou muita gente e que foi um golpe muito 

forte na economia”. Fonte: Agência Brasil  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lula diz que vai recriar Ministério da Segurança Pública 

Poder Executivo | 20/10/2022 – 17h54min 

 

O candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, disse na quinta-feira (20) 

que pretende criar o Ministério da Segurança Pública com foco no combate ao tráfico de armas 

e drogas na região de fronteira. “Nós vamos ter que construir policiais especiais, uma nova 

polícia nacional que possa dar conta do recado”, disse à imprensa no Rio de Janeiro. Lula 

destacou ainda a necessidade de aumentar o controle sobre a venda de armas. “Nós, com o 

Ministério da Segurança, vamos estabelecer um novo padrão de controle. Não é possível que a 

gente não tenha nenhum controle das armas que são vendidas nesse país”, acrescentou. 

Segundo ele, as medidas que facilitaram o acesso a armas e munições nos últimos anos 

acabaram beneficiando as organizações criminosas. “O que nós estamos vendo é o 

narcotráfico se preparando, se modernizando, com autorização do governo, para poder 

enfrentar não só a polícia, mas a tranquilidade da sociedade brasileira”, enfatizou. Fonte: Agência 

Brasil  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ORÇAMENTO 

 

CMN ajusta texto de resolução sobre limites de crédito de órgãos e entidades do setor 

público 

Poder Executivo | 21/10/2022 – 18h58min 

 

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou um ajuste no texto da resolução que 

trata do limite de exposição e do limite global anual de concessão de crédito a órgãos e 

entidades do setor público. A modificação foi feita no inciso II do artigo 9º da norma, que elenca 

as operações de crédito que não se incluem no limite global anual das novas operações de 

crédito contratadas. Segundo o Ministério da Economia, o objetivo é que essas operações 

tenham maior segurança jurídica e clareza. "A alteração foi necessária porque, ao consolidar 

as normas que tratam sobre o tema, em atendimento ao Decreto 10.139/2019, a Resolução 

CMN 4.995 alterou a descrição de uma operação de crédito que não se inclui naquele limite. A 

modificação permitiu que as instituições financeiras interpretassem que a emissão de 

debêntures por empresas estatais também estaria restrita ao limite de contratação de crédito 

junto ao setor público fixado para o sistema financeiro, o que não era a intenção", detalhou em 

nota a pasta "A norma aprovada pelo CMN reformula o texto do inciso II do art. 9° para 

aproximá-lo do conteúdo vigente na norma anterior, esclarecendo que não houve mudança 



 
 
 
regulatória nesse ponto", complementou. Fonte: Valor Econômico 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Deputado diz ter conseguido assinaturas para CPI das pesquisas  

Poder Legislativo| 21/10/2022 – 13h42min 

 

O deputado Carlos Jordy (PL-RJ) disse ao Poder360 na 6ª feira (21.out.2022) que já 

conseguiu 177 assinaturas para uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que pretende 

investigar os institutos de pesquisas eleitorais. A ideia, segundo ele, é protocolar ao longo do 

dia, quando conseguir 181 apoios, uma margem de 10 a mais que o necessário. A leitura 

poderia ser feita em plenário já na próxima semana, de acordo com Jordy. Pela regra, são 

necessárias 171 rubricas, o que corresponde a 1/3 do total de deputados. O projeto de 

resolução para abertura da comissão diz que vai investigar o “uso político” das empresas de 

pesquisas eleitorais “a fim de influenciar o resultado das eleições em favor de determinados 

candidatos, partidos ou espectro político”. Também assinaram a coautoria da proposta os 

deputados Capitão Derrite (PL-SP) e Paulo Eduardo Martins (PL-PR). Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Serviço de inteligência artificial reduz 23% dos custos nas centrais de atendimento  

Mercado | 20/10/2022  

 

A FIS implementou o serviço de atendimento ao cliente com agentes virtuais para 

melhorar a experiência do usuário. O novo sistema já reduziu 23% dos custos nas centrais de 

atendimento dos clientes da FIS com pouco mais de um ano de operação. O case conquistou o 

troféu bronze no XXII PrêmioABT na categoria Inovação Tecnológica (terceirizada), nesta que 

é a maior premiação em relacionamento com o cliente do Brasil. A iniciativa tem o objetivo de 

reconhecer e divulgar as melhores práticas da indústria, transformando os cases vencedores 

em referência para o mercado. O atendimento via agente virtual, implementado em agosto do 

ano passado na FIS, conta com a tecnologia do IBM Watson, recurso de inteligência artificial 

da empresa norte-americana. "A FIS implementou o sistema de agente virtual para realizar a 

transformação digital na experiência para os clientes que contratam nossos serviços e soluções 

do call center", afirma André Campanholo, Chief Operating Officer (COO) para a América 

Latina na FIS. Fonte: TI Inside 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Tecnologia Serpro agiliza check-in de hóspedes 

Mercado | 20/10/2022  

 

A passeio ou a negócios, a rotina é certa: a chegada no hotel é acompanhada de 

cansativos minutos preenchendo à mão uma ficha com dados pessoais, de onde se vem e para 

onde se vai. Mas essa tarefa rotineira também não dispensa o trabalho do hotel, que precisa 

digitalizar os dados preenchidos e enviar para o Ministério do Turismo (MTur). Tais informações 

atendem a Lei do Turismo, que obriga hotéis, hostels e pousadas a registrarem a coleta de 

dados e a movimentação diária dos hóspedes. Felizmente, essa rotina vai mudar. Os dados, 

claro, continuarão sendo coletados, visto que são estratégicos para que o Mtur possa planejar 

suas ações, unificar as informações dos turistas, atrativos turísticos e até mesmo a construção 

de roteiros com guias. A mudança está na captação. O Serpro, empresa de tecnologia do 



 
 
 
governo federal, em parceria com o Ministério do Turismo, lançaram na quinta-feira, 20, o piloto 

do sistema Ficha Nacional de Registro de Hóspede (FNRH), aplicação onde será realizada 

essa coleta de dados. Fonte: TI Inside 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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