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DESTAQUES 

 

ABNT lança norma de acessibilidade em aplicativos de celular 

Mercado | 26/10/2022 – 15h09min 

 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) lançou na quarta-feira (26) norma 

que estabelece requisitos de acessibilidade em telefones celulares. Elaborada pela Comissão 

de Estudo de Acessibilidade para a Inclusão Digital da entidade, com a colaboração de mais de 

90 especialistas, a Norma nº 17.060 visa a facilitar o acesso de pessoas com necessidades 

especiais aos ambientes virtuais. “Esta norma é uma ferramenta de grande importância para 

que as pessoas com alguma deficiência possam romper barreiras e ter amplo acesso à 

comunicação”, disse o presidente da associação, Mario William Esper, ao afirmar que os 

dispositivos legais que já estabeleciam critérios mínimos de acessibilidade tecnológica são 

frequentemente ignorados. “O país tem muitos instrumentos legais que, infelizmente, não são 

cumpridos”, acrescentou Esper, referindo-se à chamada Lei de Acessibilidade (nº 10.098 em 

vigor desde dezembro de 2000, e a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, de julho de 

2015. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 17,3 milhões 

de pessoas a partir dos dois anos de idade que viviam no país em 2019 apresentam algum tipo 

de necessidade especial. Destes, cerca de 6,9 milhões declararam ter algum grau de 

deficiência visual, enxergando com muita dificuldade ou não vendo nada de forma alguma. Fonte: 

Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ANPD vira autarquia independente e ganha status de agência reguladora 

Poder Executivo | 26/10/2022 

 

O Diário Oficial da União de quarta, 26/10, traz a Lei 14.460/22, pela qual a Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados é transformada em autarquia de natureza especial, portanto 

com status de agência reguladora e independência o Executivo. Segundo a própria ANPD, "a 

promulgação da Lei fortalece a proteção de dados pessoais no País. Devido à sua natureza 

especial, a Autoridade preservará a sua autonomia técnica e decisória em relação à 

administração pública direta e, assim como as demais autarquias, terá gestão administrativa e 

financeira descentralizadas". A Lei também faz os ajustes burocráticos. O cargo de Diretor-

Presidente foi convertido em Cargo de Natureza Especial, sem aumento de despesa. Há, 

ainda, a previsão na Lei de que sejam alocados na instituição servidores ingressantes da 

carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, observado o disposto 

na Lei nº 7.834, de 6 de outubro de 1989. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

STF faz nova audiência de conciliação sobre cobrança do ICMS 

Poder Judiciário | 25/10/2022 – 22h21min 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) realizou na terça (25) mais uma audiência da 

comissão que busca conciliação entre estados e o governo federal sobre a compensação do 

Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre produtos essenciais, como 

combustíveis, energia elétrica, comunicações e transportes coletivos. Na audiência desta terça-

feira, representantes dos estados e da União debateram a competência legal para estabelecer 

parâmetros da cobrança do imposto. Os trabalhos da comissão deverão ir até 4 de novembro 

deste ano. O prazo poderá ser prorrogado a pedido do governo federal. A comissão também é 
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composta por representantes do Senado, da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas 

da União (TCU). Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

MCom e RNP abrem nova chamada para conexão de escolas por provedores 

Poder Executivo | 25/10/2022 – 19h34min 

 

O Ministério das Comunicações (MCom) e a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 

(RNP) abriram nova chamada para provedores de banda larga interessados na conexão de 

escolas da rede pública. Mais de 6,9 mil instituições de ensino sem conexão adequada fazem 

parte do processo. Propostas devem ser submetidas até 24 de novembro e serão analisadas 

individualmente, por escola, mas empresas poderão selecionar um conjunto de instituições por 

estado ou município. As credenciadas serão responsáveis pela instalação, ativação, operação 

e manutenção das conexões pelo prazo de 12 meses. Os acessos devem ser 

preferencialmente em fibra, mas locais sem a opção poderão contar com provedores via rádio, 

cabo, 5G, ou satélite. Neste último caso, o custo do equipamento necessário para a conexão 

das escolas deve ser incluído nas mensalidades. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Anatel amplia poderes da superintendência de planejamento e regulamentação 

Poder Executivo | 25/10/2022 

 

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) publicou no Diário Oficial de terça-

feira, 25, resolução interna pela qual amplia os poderes da Superintendência de Planejamento 

e Regulamentação (SPR). A partir de agora, a SPR terá função de aprovar os valores de 

compromissos de investimentos assumidos pelas empresas do setor para cumprir obrigações 

relacionadas a políticas públicas de telecomunicações. Até segunda-feira (24), a SPR, 

comandada pelo servidor Nilo Pasquali, já tinha competência para aprovar os valores mínimos 

relativos ao preço público pela outorga e expedição de concessão, permissão e autorização 

para exploração de serviços de telecomunicações, pela autorização de uso de radiofrequência, 

pela autorização de uso de numeração e pelo direito de exploração de satélite. Fonte: Telesíntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

AGRONEGÓCIO 

 

Transformação digital no agro será assunto de Câmara Temática do Mapa 

Poder Executivo | 26/10/2022 – 10h03min 

 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) criou a Câmara Temática 

de Inovação Agrodigital do Mapa, que será um fórum estratégico para discutir e pensar a 

transformação digital da agropecuária. A portaria Nº 504 que institui a medida foi publicada no 

Diário Oficial da União de quarta-feira (26). O objetivo do novo fórum, que irá funcionar aos 

moldes das câmaras setoriais e temáticas do Mapa, é discutir e propor subsídios para políticas 

públicas baseadas na transformação digital do agro brasileiro. A Câmara Temática de Inovação 

Agrodigital será um órgão consultivo, composto por representantes das principais entidades 

privadas e públicas dos diversos setores de âmbito nacional, bem como por órgãos do governo 

federal e permitirá a participação da sociedade civil organizada em suas reuniões. A 

transformação digital da agropecuária ganhou força nos últimos anos, com mais tecnologias 

sendo desenvolvidas e chegando aos produtores rurais. Esse processo também tem 

fomentado o ecossistema de inovação fazendo com que novas empresas de base tecnológica 

sejam criadas para contribuir com o desenvolvimento da agropecuária brasileira. Fonte: ASCOM 

MAPA 
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Leia mais 

Retorno ao índice 

 

CONSUMIDOR 

 

Metaverso: O próximo passo do CX 

Mercado | 25/10/2022 

 

Em uma era em que as experiências ditam o consumo e a escolha das marcas por 

parte do consumidor, torna-se mais do que natural que as vivências híbridas e imersivas sejam 

uma das grandes apostas das companhias para conquistar novos consumidores e fidelizar os 

atuais. Segundo previsão do Gartner, até 2026, cerca de uma em cada três empresas terá 

produtos e serviços no Metaverso e 25% das pessoas passarão pelo menos uma hora neste 

ambiente, seja trabalhando, comprando ou em atividades sociais, educacionais ou de 

entretenimento. Este cenário digital, no qual as pessoas se conectam em altíssimo grau de 

realidade, ganhou espaço na pauta estratégica das organizações, que passaram a debater 

sobre investimentos neste modelo de experiências, acessado por meio de realidade virtual 

(VR) e outras interfaces de ponta. Estamos na era phigital. Iniciativas inovadoras de interação 

já estão acontecendo em diferentes indústrias, conquistando cada vez mais espaço e 

desdobrando-se inclusive para fora dos muros cibernéticos — como, por exemplo, 

consumidores que fazem compras no ambiente do multiverso e recebem o produto no “mundo 

real”. Nesse formato de relacionamento, o consumidor estabelece suas prioridades, 

escolhendo os próprios caminhos de interação dentro do ambiente virtual, com a percepção de 

ter algo único e não em escala, e movimentando uma nova economia. De acordo com o portal 

Bolsamanía, está previsto que as cifras alcancem 13 trilhões de dólares até o ano 2030. Fonte: 

ABMED  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

É preciso mais tempo para saber quantas empresas fecharam as portas em 2020, diz 

IBGE 

Poder Executivo | 26/10/2022 – 10h28min 

 

Será preciso um período maior de tempo para saber com exatidão quantas empresas 

realmente fecharam as portas em 2020, devido à crise na economia, causada pela pandemia. 

A avaliação é do pesquisador do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Thiego 

Ferreira, gerente da pesquisa Demografia das Empresas e Estatísticas de Empreendedorismo, 

veiculada na quarta-feira (26) pelo instituto. Ele fez a observação ao notar que, no estudo, o 

número de empresas que fecharam as portas em 2020 caiu em relação a 2019 – o que soa 

como contrassenso, tendo em vista o baque da covid-19 nos negócios, principalmente 

presenciais, naquele ano. No estudo, o IBGE apurou um volume total de cerca de 4,9 milhões 

de companhias, no ano em que a pandemia começou. Ao aprofundar detalhes sobre 

movimento de saída e de entrada de empresas no mercado brasileiro, os pesquisadores do 

instituto calcularam que 634.439 fecharam as portas em 2020 - o que equivale a 13% do total. 

Esse número é menor do que o observado em 2019, quando totalizou 656.372, ou 14% do 

total. O número de entradas de empresas, no mercado, também diminuiu, acrescentaram ainda 

os pesquisadores, passando de 947.311 para 826.4040 entre 2019 e 2020. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Copom define hoje a taxa básica de juros da economia, a Selic 

Poder Executivo | 26/10/2022 – 09h44min 

 

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias-2022/transformacao-digital-no-agro-sera-assunto-de-camara-tematica-do-mapa
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias-2022/transformacao-digital-no-agro-sera-assunto-de-camara-tematica-do-mapa
https://abemd.org.br/noticia/metaverso-o-proximo-passo-do-cx/
https://abemd.org.br/noticia/metaverso-o-proximo-passo-do-cx/
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/10/26/preciso-mais-tempo-para-saber-quantas-empresas-fecharam-as-portas-em-2020-diz-ibge.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/10/26/preciso-mais-tempo-para-saber-quantas-empresas-fecharam-as-portas-em-2020-diz-ibge.ghtml


 
 
 

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) define na quarta-feira 

(26) a taxa básica de juros, a Selic. O anúncio será feito ao fim da tarde. Segundo a edição 

mais recente do boletim Focus, pesquisa semanal feita com analistas de mercado, a Selic 

deverá ser mantida em 13,75% ao ano pela segunda vez seguida. Os analistas esperam que a 

taxa permaneça nesse nível até meados de 2023. Na ata da última reunião, os membros do 

Copom indicaram que pretendiam manter a Selic, mas não excluíram a possibilidade de novos 

reajustes, caso a inflação persista no médio prazo. No menor nível da história até março de 

2021, quando estava em 2% ao ano, a Selic foi reajustada sucessivamente até chegar a 

13,75% ao ano em agosto. Em setembro, a taxa foi mantida nesse nível. Depois de altas nos 

últimos meses, as expectativas de inflação têm caído. A última edição do Focus reduziu a 

previsão de inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 

5,62% para 5,6% em 2022. Em junho, as projeções para o IPCA chegaram a 9%. Fonte: Agência 

Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Desempenho da economia deve ajudar resultados no 3º trimestre 

Mercado | 26/10/2022 – 05h02min 

 

O desempenho da economia brasileira deve impulsionar o resultado das empresas que 

atuam no mercado doméstico durante o terceiro trimestre, apesar de ainda ser incerto o real 

impacto das medidas de estímulo no período. Analistas acreditam que o varejo voltado à alta 

renda vai se manter resiliente, enquanto as dúvidas residem no de baixa e média renda. Já 

para as commodities, minério e aço desvalorizados devem ter impacto negativo nos números.  

“No geral, o que estamos vendo é uma temporada levemente positiva tanto na comparação 

trimestral quanto na anual para alguns setores da economia doméstica, além do que 

esperávamos anteriormente”, diz Gabriela Joubert, analista-chefe do Inter. Ela destaca que o 

arrefecimento da inflação e a atividade econômica acima do esperado devem impulsionar os 

números. Fonte: Valor Econômico  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Taxa de sobrevivência de PMEs cai para 21,3% 

Mercado | 26/10/2022 

 

Em 2020, ano em que a pandemia começou, as empresas brasileiras registraram a 

menor taxa de sobrevivência por década, apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). De acordo com a pesquisa Demografia das Empresas e Estatísticas de 

Empreendedorismo, apenas 21,3% das empresas fundadas em 2011 mantinham suas portas 

abertas em 2020. Para o gerente da pesquisa, Thiego Ferreira, “a entrada e saída de firmas no 

mercado é um processo natural na dinâmica empresarial, no qual diversos fatores determinam 

a sobrevivência das empresas”, disse. “Desde condições macroeconômicas em que o país se 

encontra, a aspectos microeconômicos, como ambiente concorrencial no setor regulatório, 

capacidade de acesso a crédito, capital humano tanto do empresário como de seus 

empregados, dentre outros fatores”, afirmou ele. Outro aspecto detectado pelos especialistas 

do instituto é que, na média, empresas de menor porte, com número mais reduzido de 

empregados, têm menor probabilidade de sobreviver, afirmou Ferreira. Fonte: Abranet 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministro nega fim de dedução de saúde e educação no imposto de renda 

Poder Executivo | 25/10/2022 – 20h15min 

 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, negou na terça (25) que o governo pretenda 

acabar com as deduções de gastos com saúde e educação do imposto de renda. Em evento 
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da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), ele disse que o governo não pretende fazer 

pacotes que afetem empresários e a classe média. De acordo com o ministro, a ideia chegou a 

ser estudada durante as discussões da reforma tributária, mas foi descartada. Ele afirmou que 

o governo estuda corrigir a tabela do imposto de renda (IR) e aumentar as isenções para as 

classes mais baixas. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

BNDES e Economia fecham proposta de devolução de recursos ao Tesouro após nova 

recomendação do TCU 

Poder Executivo | 25/10/2022 

 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Ministério da 

Economia fecharam proposta para um novo cronograma de devolução de passivos junto ao 

Tesouro Nacional, no âmbito do Acórdão nº 56/2021 do Tribunal de Contas da União. Do valor 

ainda devido de R$ R$ 69.077.953.932,91, o Banco irá pagar R$ 45 bilhões até 30 de 

novembro de 2022 (em torno de 65%) e quitar a dívida remanescente (R$ 24.077.953.932,91) 

até 30 de novembro de 2023. A decisão aprovada pelo Conselho de Administração do Banco 

foi construída em respeito às condições definidas pelos acórdãos do TCU que indicam o não 

comprometimento da estabilidade da instituição financeira, entre outras ressalvas. Fonte: ASCOM 

BNDES 
Leia mais 
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ELEIÇÕES 2022 

 

Lula diz que chegou hora de taxar grandes fortunas, mas não vê maioria no Congresso 

para isso 

Poder Executivo | 26/10/2022 – 14h01min 

 

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse na quarta-feira (26) que chegou a 

hora de taxar as grandes fortunas e os bancos, mas reconheceu que não há maioria no 

Congresso Nacional para avançar nessas propostas, pois, na visão dele, o Legislativo é 

composto por uma maioria de pessoas ricas que não querem ter seus recursos taxados. Em 

entrevista à rádio Mix, de Manaus, Lula voltou a defender uma política tributária mais 

progressiva, na qual os que ganham mais pagam mais e os que ganham menos pagam menos, 

e foi perguntado se está na hora de cobrar impostos sobre grandes fortunas e dos bancos. "Eu 

acho que chegou a hora, sempre é a hora", respondeu o petista, que lidera as pesquisas de 

intenção de voto para o segundo turno da eleição presidencial no domingo (30). Fonte: Folha de S. 

Paulo 
Leia mais 
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TSE multa campanha de Bolsonaro por descumprir decisão sobre canal ‘Lulaflix’ 

Poder Judiciário | 26/10/2022 – 13h07min 

 

A ministra Maria Claudia Bucchianeri do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu 

multar a campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) por descumprir decisão judicial em 

relação ao canal "Lulaflix", com críticas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao 

todo, foram três multas: uma de R$ 60 mil por violar as regras que tratam de impulsionamento 

de conteúdo na internet; outra de R$ 5 mil por desrespeito às regras de propaganda eleitoral; e 

uma de R$ 10 mil por descumprimento de decisão judicial. Na decisão de terça-feira (25), a 

ministra determinou novamente a proibição do impulsionamento do conteúdo. Maria Claudia já 

havia dado uma decisão semelhante em setembro, apontando que a legislação eleitoral proíbe 

o impulsionamento de conteúdo negativo contra adversários. Ela também afirmou que a 
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coligação de Bolsonaro não comunicou ao TSE que a página pertence à campanha, como já 

havia sido determinado pelo TSE. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Gabinete de Moraes no TSE vê atuação política e exonera assessor, que vai à PF e faz 

denúncia 

Poder Judiciário | 26/10/2022 – 12h38min 

 

Um assessor do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) foi exonerado na quarta-feira (26) 

após o gabinete de Alexandre de Moraes interpretar que ele estava tomando atitudes com falta 

de isenção e com aparência de atuação política em sua função, além de atrapalhar os 

trabalhos na corte. Alexandre Gomes Machado trabalhava na Secretaria Judiciária, da 

Secretaria-Geral da Presidência. Ele procurou a Polícia Federal para prestar depoimento dando 

sua versão sobre a demissão. Segundo integrantes do tribunal, o gabinete de Moraes já tinha 

interesse em demiti-lo por questões ligadas ao desempenho no trabalho e por causa da relação 

com colegas. Ainda assim, Machado vinha sendo mantido no cargo, pois o presidente do TSE 

planejava realizar uma troca mais ampla na equipe apenas após as eleições. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Direito de resposta é melhor que remover conteúdo, diz Moraes 

Poder Judiciário | 26/10/2022 – 08h41min 

 

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Alexandre de Moraes, 

avaliou que os direitos de resposta que a Corte Eleitoral tem concedido às campanhas do 

presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) são mais 

efetivos no combate às fake news do que remoção do conteúdo ou aplicação de multa. De 

acordo com Moraes, as medidas contribuem para o “abrandamento das propagandas de rádio 

e televisão” ao transferirem o tempo de exposição do candidato para seu adversário. “Nós 

verificamos que esta composição [do TSE], nesta eleição de 2022, está analisando 

celeremente todas as questões, inclusive os direitos de resposta, que se mostraram e se 

mostram, talvez, o mais importante mecanismo de combate às fake news eleitorais, mais até 

do que a retirada de conteúdo e aplicação de multa”, disse Moraes em audiência da Corte na 

terça (25). Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Genial/Quaest: Lula tem 53% dos votos válidos; Bolsonaro, 47% 

Poder Executivo | 26/10/2022 – 07h26min 

 

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 53% dos votos válidos para o 2º 

turno das eleições presidenciais, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada na quarta (26). O 

petista aparece à frente do atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL), com 47%. O 

resultado em votos válidos inclui só as intenções atribuídas a um candidato, excluindo-se os 

votos em branco e nulos. Em votos totais, o ex-presidente aparece com 48%, enquanto o atual 

chefe do Executivo e candidato à reeleição tem 42%. Eleitores indecisos são 5%, e 5% 

manifestaram a intenção de votar em branco ou anular. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Pedidos de direitos de resposta do 1º turno ainda valem entre os dois candidatos do 2º 

Poder Judiciário | 25/10/2022 – 23h09min 

 

O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por maioria, definiu, durante a sessão 
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plenária de terça-feira (25), que continuam valendo para os dois concorrentes do segundo 

turno os pedidos de direito de resposta não analisados que foram apresentados contra um ou 

outro durante a campanha do primeiro turno. A decisão, que muda a jurisprudência até então 

vigente na Corte Eleitoral, foi dada na análise de recursos apresentados pelas coligações Novo 

tempo para Sergipe e Sergipe da Esperança, que concorrem ao governo estadual. “No meu 

entender, mesmo já encerrado o primeiro turno das Eleições de 2022, não haveria prejuízo na 

análise do presente apelo, porquanto as partes permanecem na disputa pelo cargo de 

governador, situação que possibilitaria a concessão de direito de resposta”, disse o relator do 

processo, ministro Carlos Horbach ao iniciar o voto. Fonte: ASCOM TSE 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Inelegibilidade superveniente deve ser analisada por instâncias ordinárias, reafirma TSE 

Poder Judiciário | 25/10/2022 – 22h57min 

 

O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve na sessão de terça-feira (25), 

por unanimidade, o indeferimento do registro de candidatura ao cargo de deputado federal pelo 

Rio de Janeiro de Elderson Ferreira da Silva, conhecido como “Samuca Silva”, do União Brasil. 

A decisão da Corte foi tomada com base no entendimento de que a inelegibilidade 

superveniente deve ser analisada pelas instâncias ordinárias, no caso, pelo Tribunal Regional 

Eleitoral do Rio (TRE-RJ). De acordo com os autos, depois de apresentar o requerimento de 

registro de candidatura, o político foi condenado pelo TRE do Rio pela prática de abuso do 

poder político no período em que foi prefeito do município de Volta Redonda (RJ). A 

condenação superveniente tornou o candidato inelegível por oito anos depois da constatação 

de realização de boca de urna nas Eleições de 2020. Fonte: ASCOM TSE 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Plenário do STF mantém resolução do TSE sobre combate à desinformação  

Poder Judiciário | 25/10/2022 – 21h15min 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) referendou decisão do ministro Edson Fachin que 

negou pedido para suspender dispositivos de resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 

editada para enfrentar a desinformação no âmbito do processo eleitoral. O pedido de 

suspensão de dispositivos da Resolução 23.714/2022, formulado pelo procurador-geral da 

República, Augusto Aras, na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7261, havia sido 

indeferido no sábado (22) pelo relator, ministro Edson Fachin, e foi submetido a referendo em 

sessão virtual extraordinária que terminou às 23h59 de terça-feira (25) Além do relator, os 

ministros Luís Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Alexandre 

de Moraes e Luiz Fux e as ministras Cármen Lúcia e Rosa Weber (presidente) referendaram a 

decisão. O ministro Nunes Marques divergiu e votou pela concessão da liminar. Já o ministro 

André Mendonça votou pelo deferimento parcial do pedido. Fonte: ASCOM STF 
Leia mais 
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Candidatura de Lula apresenta 13 propostas para transformação digital 

Poder Executivo | 25/10/2022 – 16h30min 

 

A campanha de Luís Inácio Lula da Silva à presidência publicou na terça-feira, 25, 

documento em que apresenta 13 medidas para o que chamam de "Transformação Digital 

Brasileira com Inclusão Social". Confira a íntegra do documento aqui. A primeira delas, aponta 

para a inclusão digital com a garantia de uma Internet de qualidade para todos os brasileiros. A 

proposta, inclusive, foi citada pelo candidato Lula (PT) no seu programa eleitoral veiculado na 

terça (25). Lula pretende criar um Sistema Nacional de Inclusão Digital, utilizando rede privada 
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e pública de telecomunicações para todos os municípios brasileiros, "levando internet de 

qualidade para todas as escolas públicas, para que estas funcionem como centro para 

conectividade do seu entorno, para o sistema público de saúde, segurança, órgãos públicos e o 

ecossistema de cultura e outras atividades comunitárias". Outra proposta apresentada pela 

candidatura de Lula foca na literacia digital, com a criação de um "sistema nacional integrado 

por União, estados e municípios, para que professores, alunos e pessoas nas comunidades da 

periferia das cidades, quilombolas, indígenas, rurais, entre outros, desenvolvam suas 

habilidades no uso das ferramentas digitais para produção de conteúdo próprio". Fonte: Teletime 
Leia mais 
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POLÍTICA 

 

Pacheco diz que vota repatriação de recursos em novembro 

Poder Legislativo | 25/10/2022 – 21h43min 

 

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se comprometeu, na sessão de 

terça (25), a votar o PL (projeto de lei) 798 de 2021 de repatriação dos recursos no exterior. A 

proposta, relatada pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL) é uma das 4 possibilidades para 

custear o piso da enfermagem, suspenso pelo STF (Supremo Tribunal Federal). “Posso 

garantir à enfermagem que nós votaremos esse projeto. O senhor [Carlos Portinho (PL-RJ)] 

está nesse trabalho, juntamente com o relator. Já na próxima semana, na reunião de Líderes, 

nós vamos fazer uma programação em que esse projeto estará já, na primeira quinzena de 

novembro, acredito eu, sendo apreciado pelo Senado Federal para que possa ser um dos 

pilares das fontes de custeio para a fixação definitiva do piso nacional da enfermagem“, disse 

Pacheco. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Meirelles defende ultrapassar “excepcionalmente” teto de gastos 

Mercado | 25/10/2022 – 20h26min 

 

O ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles 

defendeu na terça (25) a continuidade do Auxílio Brasil no valor de R$ 600 e afirmou que 

superar “excepcionalmente” o teto de gastos seria uma alternativa para viabilizar o custeio do 

benefício social, assim como outros investimentos do governo. “Criar, primeiro, a 

excepcionalidade para 2023, aquilo que o mercado chama de waiver [licença temporária das 

atuais regras fiscais]. Criar uma excepcionalidade dizendo o seguinte: ‘Em 2023, nós vamos 

excepcionalmente superar o teto ‘em tanto’ e cumprir aquilo'”, afirmou Meirelles, durante uma 

live da empresa Kinea Investimentos, do banco Itaú. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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Bolsonaristas do Senado tentam emplacar decreto para sustar ‘poderes extraordinários’ 

de Moraes 

Poder Legislativo | 25/10/2022 – 18h19min 

 

Faltando cinco dias para o segundo turno das eleições presidenciais, senadores 

ligados ao presidente Jair Bolsonaro (PL) tentam colocar em votação, ainda na terça-feira (24), 

um projeto de decreto legislativo para derrubar os efeitos da resolução editada na quinta-feira 

pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que amplia o poder de polícia da Corte Eleitoral no 

combate às fake news nas eleições de 2022. O TSE é presidido pelo ministro Alexandre de 

Moraes, alvo de críticas e pedidos de impeachment de bolsonaristas. O autor do projeto de 

decreto é o senador Lasier Martins (Podemos-RS). O líder do governo no Senado, Carlos 
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Portinho (PL-RJ), apresentou um requerimento de urgência à matéria, com a intenção de que a 

votação ocorra ainda na terça-feira (25), extrapauta. “Não é admissível que, em pleno século 

XXI, o Brasil esteja novamente sob a ameaça de ações autoritárias, ilegais, inconstitucionais e, 

pasme, promovidas por agentes púbicos que têm o dever primordial de zelar pelas garantias e 

direitos fundamentais previstos na Constituição. Nesse quesito, não há que se distinguir aqui 

nenhum tipo de preferência política ou ideológica, mas apenas a defesa intransigente das 

nossas liberdades”, anotou Lasier no projeto de decreto. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Rodrigo Pacheco dá aval a CPI do Assédio Eleitoral 

Poder Legislativo | 25/10/2022 – 17h41min 

 

Rodrigo Pacheco confirmou em plenário na terça-feira (25) que fará a leitura para a 

instalação da CPI do Assédio Eleitoral, requerida por Alexandre Silveira, tão logo a mesa 

confira as assinaturas recolhidas para a instalação da comissão parlamentar de inquérito. 

Aliado de Lula, o senador mineiro conseguiu recolher o número mínimo de apoios necessários 

(27) para a abertura da investigação. Apesar da leitura, há um acordo entre líderes de que 

nenhuma CPI será aberta antes do segundo turno das eleições. Ou seja, as indicações para as 

comissões só serão feitas após domingo. A CPI do Assédio Eleitoral quer investigar denúncias 

de assédio eleitoral envolvendo empresários e agentes públicos supostamente em favor de Jair 

Bolsonaro durante o processo eleitoral. Fonte: O Globo 
Leia mais 
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UE se diz 'totalmente comprometida' com acordo do Mercosul à medida que região entra 

em foco  

Mercado | 25/10/2022 

 

A UE está 'totalmente comprometida' em avançar com o estagnado acordo de livre 

comércio do Mercosul com o bloco sul-americano e deve fazê-lo antes que "outros atores 

intervenham", disse o diplomata-chefe da UE, Josep Borrell, na segunda-feira (24). Falando 

durante uma visita a Montevidéu no Uruguai, Borrell disse que “mesmo para a proteção dos 

ecossistemas, é melhor ter obrigações mútuas do que nenhuma obrigação – um acordo é 

melhor do que nenhum acordo”. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 
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TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Em Buenos Aires, MCTI apresenta experiência brasileira com cidades sustentáveis 

Poder Executivo | 26/10/2022 – 14h27min 

 

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) apresentou na terça-feira (25), 

em Buenos Aires, na Argentina, a experiência brasileira para promover a sustentabilidade nas 

cidades brasileiras por meio de tecnologias inovadoras e planejamento urbano integrado. A 

exposição sobre o projeto multilateral CITinova, que tem ações nas cidades de Brasília, Recife, 

Belém, Teresina e Florianópolis, foi realizada na Academia de Cidades - UrbanShift. O 

treinamento com foco em planejamento urbano reúne cerca de 50 participantes de 6 países da 

América Latina e do Caribe. O crescimento desordenado das cidades é um desafio para a 

sustentabilidade ambiental global. Dados indicam que as cidades ocupam em torno de 3% da 

superfície terrestre.  No entanto, abrigam 53% das pessoas no mundo, ou seja, mais de 4 
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bilhões de habitantes, consomem mais de dois terços do fornecimento global de energia e 

estão associadas a mais de 70% das emissões globais de carbono. Fonte: ASCOM MCTI 
Leia mais 
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55% das empresas da indústria sofreram sequestro de dados em 2021 

Mercado | 26/10/2022 – 11h30min 

 

Um levantamento da britânica de cibersegurança Sophos mostrou que 55% das 

empresas industriais sofreram sequestro de dados em 2021. Essa taxa representa um aumento 

de 52% em relação ao ano anterior, quando o índice registrado na produção e manufatura foi 

de 36%. Segundo o relatório, a maioria das empresas impactadas (57%) relatou que os 

criminosos criptografaram seus dados e a minoria (38%) conseguiu interromper o ataque antes 

da ação. No entanto, quase todas as consultadas conseguiram reaver os dados que foram 

roubados. Para André Carneiro, diretor geral da Sophos no Brasil, o cenário de pandemia 

contribuiu para o crescimento do sequestro de dados. Isso porque muitas companhias tiveram 

de desmembrar suas operações para viabilizar o trabalho remoto aos funcionários e, com isso, 

algumas dessas organizações acabaram perdendo controle sobre parte de suas informações. 
Fonte: Infomoney 
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Cartilha orienta sobre proteção de dados no celular em caso de roubos e furtos 

Mercado | 26/10/2022 

 

O Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil 

(CERT.br) disponibilizou, gratuitamente, na internet, uma publicação com dicas de segurança e 

orientações sobre o que fazer em caso de furto ou roubo de telefones celulares. Lançado na 

terça-feira,25/10, o fascículo Furto de Celular integra a Cartilha de Segurança para a Internet e 

orienta os usuários a configurar seus aparelhos de forma a dificultar o acesso de terceiros a 

dados sensíveis armazenados na memória do telefone, como senhas de acesso a bancos e 

redes sociais.   As recomendações vão do uso de senha para proteger o chip e da ativação da 

geolocalização à lembrança da importância de quem tem seu aparelho furtado, roubado ou 

extraviado solicitar à operadora telefônica que desative e bloqueie o telefone, além de fazer um 

boletim de ocorrência, notificar as instituições financeiras cujos aplicativos tenham sido 

instalados no aparelho. Fonte: Convergência Digital  
Leia mais 
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Vulnerabilidades do Internet Explorer afetam o Windows, mesmo sem o browser 

Mercado | 26/10/2022 

 

Pesquisadores da Varonis divulgaram a descoberta de vulnerabilidades no sistema 

operacional Windows, da Microsoft, ligadas ao Internet Explorer, que estão sendo chamadas 

de "Logging Dead". Embora a fabricante tenha já publicado um patch parcial para uma das 

vulnerabilidades descobertas, ainda há risco de danos, segundo a empresa. A Microsoft 

encerrou o suporte ao Internet Explorer em 15 de junho de 2022. No entanto, a profunda 

integração do IE ao ecossistema do Windows afeta a segurança e a estabilidade dos sistemas 

operacionais mais atuais. Essa integração está correlacionada ao um log de eventos específico 

do navegador, que ainda está presente em todos os sistemas operacionais Microsoft. Esse log 

de eventos específico do IE tem um conjunto específico de permissões que permite a 

criminosos entrarem e explorarem computadores com Windows. São eles: LogCrusher, que 

permite a qualquer usuário travar remotamente o aplicativo Event Log de qualquer máquina 

Windows – no mesmo domínio. Fonte: TI Inside 
Leia mais 
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MCTI implanta sistema de medição de maturidade tecnológica de projetos 

Poder Executivo | 25/10/2022 – 17h26min 

 

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) instituiu, em cerimônia 

realizada na terça-feira (25), o Sistema de Medição e Identificação do Nível de Maturidade 

Tecnológica de projetos desenvolvidos no MCTI e nas unidades vinculadas. O sistema de 

medição tem como objetivo avaliar a maturidade tecnológica dos projetos de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação (P,D&I) do MCTI e das unidades vinculadas, permitindo assim 

diferenciais estratégicos na avaliação, na execução de ações e alocação de recursos. Outro 

foco é aumentar a capacidade institucional das unidades vinculadas na captação de recursos 

financeiros não orçamentários por meio da classificação dos projetos, segundo suas 

características e natureza de apoio mais adequado. Fonte: ASCOM MCTI 
Leia mais 
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Seleção de empresas para ofertar internet para 6,9 mil escolas está aberta 

Poder Executivo | 25/10/2022 – 17h18min 

 

Está aberto o prazo para apresentação de propostas para o fornecimento de internet 

para 6.927 escolas da rede pública de ensino Fundamental e Médio em todos o País. A 

iniciativa é do Ministério das Comunicações (MCom) e a execução será coordenada pela Rede 

Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). As empresas provedoras deverão incluir a instalação, 

ativação, operação e manutenção de conexões de acesso à Internet para as instituições que 

não possuem conexão adequada para gestão integral de suas ações na educação. As 

propostas devem ser submetidas até 24 de novembro. As propostas serão analisadas 

individualmente, por escola. Para facilitar o processo de submissão, as proponentes poderão 

selecionar um conjunto de instituições por estado ou município e então inserir as informações 

de suas propostas para aquele conjunto. Fonte: ASCOM MCTI 
Leia mais 
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Repetitivo definirá se incide contribuição previdenciária sobre 13º proporcional ao aviso 

prévio indenizado 

Poder Judiciário | 26/10/2022 – 08h40min 

 

Sob o rito dos recursos especiais repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) vai definir se "é cabível a incidência de contribuição previdenciária sobre os 

valores pagos a empregado a título de 13º salário proporcional referente ao aviso prévio 

indenizado". Foram selecionados quatro recursos como representativos da controvérsia, 

cadastrada como Tema 1.170: os Recursos Especiais 1.974.197, 2.000.020, 2.003.967 e 

2.006.644. A relatoria é do desembargador convocado Manoel Erhardt. O colegiado determinou 

a suspensão da tramitação dos recursos especiais e agravos em recurso especial cujos objetos 

coincidam com a matéria afetada, segundo o disposto no artigo 1.037, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Fonte: ASCOM STJ 
Leia mais 
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