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DESTAQUES 

 

Senadores querem derrubar MP que retira recursos da Ciência 

Poder Legislativo | 26/10/2022 – 17h26min 

 

Os senadores Jean Paul Prates (PT-RN) e Izalci Lucas (PSDB-DF) anunciaram durante 

reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) na quarta-feira (26), que buscarão ampliar 

a articulação para que a MP 1136/2022, que reduz recursos do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), seja derrubada. Izalci deixou claro que o 

ideal seria que a MP fosse devolvida ao governo. Mas como isso não ocorreu, a CCT deve 

atuar para que a MP seja rejeitada, ou que seu prazo de validade termine sem ser votada. Na 

reunião, Prates deu números que demonstram o desmonte que o setor de ciência e tecnologia 

(C&T) tem sofrido nos últimos anos, agravado pelo novo corte de recursos na MP 1136. Fonte: 

Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

RNP lança chamada para startups de tecnologia 

Mercado | 26/10/2022 

 

Com o objetivo de promover a inovação aberta, a RNP abriu uma chamada pública 

para ampliar seu banco de fornecedores qualificados em tecnologia. O foco são as pequenas 

empresas especializadas, ou seja, organizações relativamente jovens, com grande potencial de 

inovação e não necessariamente com um modelo de negócios completamente estabelecido. 

Uma vez aprovadas no processo de qualificação, elas passarão a fazer parte de um cadastro e 

poderão desenvolver diversas soluções em TIC em conjunto com a RNP.  “Dentre as inúmeras 

intenções, estamos buscando nos aproximar e aquecer o ecossistema de startups, visando 

cocriar soluções inovadoras e de altíssima qualidade, focadas na entrega de valor aos clientes 

da RNP. Acreditamos que esta jornada poderá se tornar um grande celeiro de oportunidades 

para ambas as partes”, ressalta Marcello de Jesus, diretor-adjunto da Unidade de Serviços 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/10/26/senadores-querem-derrubar-mp-que-retira-recursos-da-ciencia
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/10/26/senadores-querem-derrubar-mp-que-retira-recursos-da-ciencia
https://www.rnp.br/qualificacao-startups/chamada


 
 
 
Digitais Especializados da RNP. Fonte: RNP 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

RNP assina o Termo de Adesão ao Consórcio CoNCienciA 

Mercado | 26/10/2022 

 

A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) assinou o termo de adesão ao acordo de 

cooperação do Consórcio Nacional para a Ciência Aberta (CoNCienciA), que estabelece bases 

de cooperação técnica e operacional visando à promoção de atividades de incentivo à prática 

da Ciência Aberta. O CoNCiencia foi lançado em março desse ano pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e tecnológico (CNPq). A iniciativa é fruto de um compromisso entre 

CNPq, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict), Fundação Oswaldo 

Cruz (Fiocruz), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e Centro Brasileiro 

de Pesquisas Físicas (CBPF), que foi estabelecido durante a execução do Marco 5 do 

compromisso 3 do 4º Plano de Ação Nacional em Governo Aberto. O item envolve a articulação 

com agências de fomento para a implantação de ações de apoio à Ciência Aberta, com o 

objetivo de estabelecer mecanismos de governança de dados científicos para o avanço da 

ciência aberta no Brasil. Fonte: RNP 
Leia mais 
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Brasil lidera uso de inteligência artificial na América Latina, aponta pesquisa 

Mercado | 27/10/2022 

 

O Brasil é o país que mais usa inteligência artificial (IA) na América Latina. No território 

nacional, 63% das empresas utilizam aplicações baseadas nessa tecnologia, ante uma média 

de 47% em toda a região. Os setores mais avançados em soluções de IA são o financeiro, o 

varejo e o de manufaturas. Além disso, 90% das companhias brasileiras investem em dados e 

ferramentas de analytics com o objetivo de identificar tendências e padrões de consumo. O 

percentual, novamente, é superior à média da América Latina, de 60%. Os dados são do 

estudo “Avanços na cultura organizacional baseada em dados, analytics e IA”, do SAS, feito 

pelo IDC. A pesquisa ouviu líderes de Tecnologia da Informação (TI) – de chefe a diretores, 

incluindo posições de gerência – de 333 empresas latino-americanas, de maio a julho deste 

ano, distribuídas por Argentina, Chile, Colômbia, México, Peru, Costa Rica e República 

Dominicana, além do Brasil. Fonte: Telesíntese 
Leia mais 
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Operadoras estão cumprindo cautelar para repasse de redução ICMS, diz Anatel 

Poder Executivo | 26/10/2022 – 18h25min 

 

Segundo informações da Anatel, as operadoras têm cumprido a medida cautelar da 

agência que obriga as operadoras a repassar imediatamente a seus consumidores a redução 

das alíquotas de ICMS realizada pelos estados a partir da vigência da Lei Complementar 

194/2022, que classificou que telecomunicações é serviço essencial. Mas a agência informa 

haver relatos que mostram uma certa dificuldade de obtenção do benefício por parte dos 

usuários, e ainda nesta semana ela deverá notificar as empresas envolvidas. "Após a decisão 

cautelar de setembro, os dados preliminares que têm chegado à Anatel – especialmente por 

meio do monitoramento das reclamações registradas nos canais da agência – indicam que a 

cautelar vem sendo cumprida", disse o órgão ao TELETIME. Fonte: Teletime 
Leia mais 
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ANCINE cria unidade de Corregedoria e renomeia Secretarias 

Poder Executivo | 26/10/2022 

 

A Diretoria Colegiada da ANCINE aprovou uma revisão no Regimento Interno da 

Agência. O documento, publicado no Diário Oficial da União da quarta-feira, 26 de outubro, traz 

como destaque a criação de uma unidade de Corregedoria e do cargo de Corregedor na 

estrutura organizacional da ANCINE. Entre as atribuições da nova unidade, que vem reforçar a 

integridade institucional da ANCINE, estão as de planejar, dirigir, orientar, supervisionar, avaliar 

e controlar as atividades de correição no âmbito da agência; atuar como Unidade de Gestão da 

Integridade na Agência, coordenando a estruturação e execução do seu Programa de 

Integridade, incluindo a orientação e treinamento dos servidores em relação ao tema; e 

instaurar procedimentos correcionais destinados a apurar responsabilidade por irregularidades 

praticadas, incluindo processos de sindicância, disciplinares e de responsabilização de 

pessoas jurídicas. Fonte: ASCOM ANCINE 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Tesouro: Governo central tem superávit primário de quase R$ 11 bi em setembro 

Poder Executivo | 27/10/2022 – 14h49min 

 

O governo central registrou superávit primário de R$ 10,954 bilhões em setembro, 

conforme divulgado na quinta-feira pelo Tesouro Nacional. Já o superávit acumulado em 12 

meses ficou em R$ 84,9 bilhões, o equivalente a 1,01% do Produto Interno Bruto (PIB). Os 

dados levam em conta Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central (BC) e excluem 

despesas com a dívida pública. Em setembro de 2021, as contas ficaram positivas em R$ 590 

milhões. Em 2021 como um todo, por sua vez, houve déficit, de R$ 35 bilhões (0,4% do PIB). O 

resultado de setembro foi formado por superávit de R$ 29 bilhões do Tesouro, déficit de R$ 

17,979 bilhões da Previdência Social e déficit de R$ 67 milhões do BC. No ano até setembro, o 

Tesouro teve superávit de R$ 266,803 bilhões, a Previdência teve déficit de R$ 232,717 bilhões 

e o BC teve déficit de R$ 311 milhões. Assim, o governo central registrou superávit de R$ 

33,775 bilhões. Fonte: Valor Econômico  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Paulo Guedes reitera que salário mínimo e aposentadorias terão aumentos de acordo 

com a inflação 

Poder Executivo | 26/10/2022 – 18h55min 

 

Em entrevista coletiva após evento na Federação das Indústrias do Estado de Minas 

Gerais (Fiemg), em Belo Horizonte, e em entrevista à Rádio Itatiaia, o ministro da Economia, 

Paulo Guedes, reforçou na quarta-feira (26/10) postura já externada em notas oficiais do 

Ministério de que não há qualquer plano para alterar regras de reajustes do salário mínimo e 

aposentadorias. Durante conversa com jornalistas, Guedes afirmou que salários, pensões e 

aposentadorias vão subir de acordo com a inflação. Ele também negou alterações nas regras 

de deduções com gastos em Saúde e Educação no Imposto de Renda da Pessoa Física 

(IRPF). A respeito de notícias sobre um eventual plano para mudar deduções no imposto de 

renda, Guedes lembra que refutou tal possibilidade há mais de dois anos, à época das 

discussões envolvendo a reforma tributária (PL nº 2.337/21) – que foi aprovada na Câmara dos 

Deputados e aguarda apreciação pelo Senado. Fonte: ASCOM ME 
Leia mais 
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ELEIÇÕES 2022 

 

Em última sessão antes do 2º turno, presidente do TSE pede eleições tranquilas e 

seguras 

Poder Judiciário | 27/10/2022 – 12h47min 

 

Ao encerrar a sessão de julgamentos de quinta-feira (27), o presidente do Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, convocou as brasileiras e os brasileiros 

aptos a votar a comparecerem às urnas com tranquilidade e segurança no domingo (30). Neste 

segundo turno das Eleições 2022, haverá a escolha para presidente da República em todo o 

país e também eleição para governadores em 12 estados. Moraes reafirmou a importância de 

todos fazerem suas escolhas com total liberdade, uma vez que ninguém pode ser coagido a 

votar em determinado candidato. “Todos devem denunciar eventuais assédios, pois isso é 

crime e o momento do voto é inviolável”, destacou, ao lembrar que o Ministério Público realiza 

um grande trabalho de combate ao assédio eleitoral no pleito deste ano. Ele agradeceu ainda 

aos ministros que integram o TSE, que trabalharam incessantemente para possibilitar as 

melhores condições para que eleitoras e eleitores possam votar. Fonte: ASCOM TSE 
Leia mais 
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TSE acelera retirada de fake news na reta final da disputa entre Lula e Bolsonaro 

Poder Judiciário | 27/10/2022 – 12h33min 

 

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ampliou o número de decisões tomadas contra 

conteúdos considerados falsos ou descontextualizados nas últimas semanas antes do segundo 

turno das eleições. A partir de pedidos das campanhas do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do 

ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os ministros têm ordenado a exclusão de 

publicações das redes sociais ou a interrupção de propagandas com ofensas, além daquelas 

que apresentam informações falsas ou distorcidas sobre o adversário. A maior parte dos 

conteúdos vetados pelos ministros da corte ataca Lula. Fonte: Folha de S. Paulo  
Leia mais 
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“Lula é ficha limpa”, diz idealizador da lei ao declarar voto no petista 

Poder Executivo | 14/10/2022 – 10h14min 

 

Idealizador da Lei da Ficha Limpa, o ex-juiz eleitoral Márlon Reis declarou apoio ao ex-

presidente Lula (PT) na quinta-feira (27). Em publicação no Twitter, o ex-juiz afirmou que votará 

por suas filhas e “pelas vítimas de todo tipo de ódio e preconceito”. “Não compactuo com 

fascismo, racismo, aporofobia [aversão a pobres], machismo, culto ao ódio, misoginia, 

LGBTfobia, desprezo pelo meio ambiente e pelas crianças. Pela paz, voto Lula Presidente”, 

escreveu. Reconhecido por sua atuação no campo do direito eleitoral e defesa das minorias, 

Márlon afirma escolher Lula para defender a democracia e lutar em favor das pessoas em 

situação de vulnerabilidade. “Eu escolho o lado da democracia, pela busca do Estado 

Democrático de Direitos. A diferença é clara”, disse. Fonte: Congresso em Foco 
Leia mais 
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Lula diz que ministro da Economia terá de ter responsabilidade fiscal e social 

Poder Executivo | 27/10/2022 – 10h12min 

 

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse na quinta-feira (27) que, se vencer 

o segundo turno da eleição presidencial no domingo, seu ministro da Economia será alguém 

https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Outubro/em-ultima-sessao-antes-do-2o-turno-presidente-do-tse-pede-eleicoes-tranquilas-e-seguras
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que tenha responsabilidade fiscal, mas também responsabilidade social. Em entrevista a um 

grupo de emissoras de rádios, Lula também afirmou que, em eventual terceiro mandato, o 

titular da pasta da Economia será alguém que tenha "muita inteligência política". "O meu 

ministro da Economia será o perfil de um cara que tenha muita inteligência política, será uma 

pessoa que tenha muito compromisso social. É uma pessoa que tem que pensar na 

responsabilidade fiscal, mas tem que pensar também na responsabilidade social", disse o 

petista durante a entrevista. Fonte: Folha de S. Paulo  
Leia mais 
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Lula fará governo responsável na economia, diz Meirelles  

Poder Executivo | 27/10/2022 –08h41min 

 

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

disse na quarta-feira (26) confiar que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará um 

governo responsável do ponto de vista econômico caso vença as eleições. O petista disputa o 

2º turno com o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL). “Eu participei do governo Lula por 

8 anos”, disse Meirelles em entrevista à CNN Brasil, referindo-se ao tempo em que esteve à 

frente do BC, de 2002 a 2010. “O que eu vi durante esse período com ele foi um governo que 

manteve a responsabilidade fiscal, que também manteve a independência do Banco Central, 

pudemos cumprir as metas de inflação, e tudo isso junto gerou crescimento e geração de 

emprego.” Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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Bolsonaro deixa “bomba-relógio” para os pobres, diz Paes 

Poder Executivo | 27/10/2022 –08h29min 

 

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), disse em vídeo publicado nas suas 

redes sociais na quarta-feira (26) que o presidente Jair Bolsonaro (PL) está deixando uma 

“bomba-relógio” para os mais pobres pagarem em 2023. “Essa conta vai chegar e quem vai 

pagar é você. O governo vai estar afundado, cheio de dívida. Você já sabe como é que o 

Bolsonaro faz quando o dinheiro acaba. Ele não mexe com o rico. Ele vai tirar dos pobres como 

sempre fez”, falou. Filiado ao PSD, Paes tem feito campanha para o ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva (PT) no Rio. Declarou o seu apoio em julho, durante encontro com integrantes do 

Partido dos Trabalhadores. Ele citou no vídeo que não é nem nunca foi filiado ao PT, “mas 

esse momento exige de todos nós responsabilidade”. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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Haddad defende reforma tributária estadual em São Paulo 

Poder Executivo | 26/10/2022 – 21h01min 

 

O candidato do PT ao governo do estado de São Paulo, Fernando Haddad, defendeu 

quarta-feira (26) uma reforma tributária estadual. Segundo o candidato, a intenção é aumentar 

os empregos, renda, e retomar a industrialização em São Paulo. “Nós temos que fazer uma 

reforma tributária em São Paulo até para pressionar o Congresso Nacional a fazer o mesmo. 

Estamos perdendo empregos e precisamos de uma renda básica de cidadania para quem está 

abaixo da linha da pobreza. Pressionar a população mais pobre não é a solução. Temos que 

dar condições para que ela volte a consumir e, assim, com uma economia aquecida, todos se 

desenvolvam”, afirmou Haddad em sabatina para o UOL e o jornal Folha de São Paulo, na 

capital paulista. Haddad disse também que, se eleito, todas as Escolas Técnica (Etecs) 

passarão a oferecer opções de cursos superiores e garantiu ainda que levará a Universidade 

Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) para todo o estado. Fonte: Agência Brasil 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/10/lula-diz-que-ministro-da-economia-tera-de-ter-responsabilidade-fiscal-e-social.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/10/lula-diz-que-ministro-da-economia-tera-de-ter-responsabilidade-fiscal-e-social.shtml
https://www.poder360.com.br/eleicoes/lula-fara-governo-responsavel-na-economia-diz-meirelles/
https://www.poder360.com.br/eleicoes/lula-fara-governo-responsavel-na-economia-diz-meirelles/
https://www.poder360.com.br/eleicoes/bolsonaro-deixa-bomba-relogio-para-os-pobres-diz-paes/
https://www.poder360.com.br/eleicoes/bolsonaro-deixa-bomba-relogio-para-os-pobres-diz-paes/


 
 
 

Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Presidente do TSE extingue petição da coligação Pelo Bem do Brasil sobre inserções de 

rádio 

Poder Judiciário | 26/10/2022 – 20h22min 

 

Em decisão assinada na quarta-feira (26), o presidente do Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE), ministro Alexandre de Moraes, indeferiu petição apresentada pela coligação Pelo Bem 

do Brasil para suspender a veiculação de peças de propaganda eleitoral da coligação Brasil da 

Esperança no rádio e extinguiu o processo sem julgamento do mérito. O ministro também 

determinou notificação à Procuradoria-Geral Eleitoral para que seja investigado possível crime 

eleitoral com a finalidade de tumultuar o segundo turno das Eleições 2022 em sua última 

semana. Ainda conforme a decisão, deverá ser instaurado procedimento administrativo no 

âmbito do TSE para apuração de responsabilidade em possível desvio de finalidade na 

utilização de recursos do Fundo Partidário por parte dos autores da petição. Nas conclusões do 

presidente do TSE, “não restam dúvidas de que os autores – que deveriam ter realizado sua 

atribuição de fiscalizar as inserções de rádio e televisão de sua campanha – apontaram uma 

suposta fraude eleitoral às vésperas do segundo turno do pleito sem base documental crível, 

ausente, portanto, qualquer indício mínimo de prova”, o que viola a legislação eleitoral. Fonte: 

ASCOM TSE 
Leia mais 
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Moraes nega pedido para investigar inserções nas rádios e diz que campanha de 

Bolsonaro pode ter agido para 'tumultuar' as eleições 

Poder Judiciário | 26/10/2022 – 19h08min 

 

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

noite de quarta-feira (26) pedido da campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) para 

investigar a alegação de irregularidades em inserções eleitorais por emissoras de rádios. A 

campanha de Bolsonaro alegou no TSE, na segunda-feira (24), que rádios deixaram de exibir 

inserções da propaganda eleitoral do candidato. A campanha pediu a investigação da denúncia 

e também que, para compensar, que propagandas do rival, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva (PT), deixassem de ser exibidas. Ao negar o pedido, Moraes afirmou que a campanha 

levantou suposta fraude às vésperas da eleição "sem base documental crível, ausente, 

portanto, qualquer indício mínimo de prova". Fonte: G1 Notícias 
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‘Você dá dinheiro para mil brasileiros e um vai tomar pinga. Às vezes, vira presidente’, 

diz Guedes 

Poder Executivo | 26/10/2022 – 18h 

 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse na quarta-feira, 26, que o governo está 

“botando dinheiro na veia de pobre” e que beneficiários de programas sociais podem escolher 

usar os recursos para “tomar uma pinga” e até “virar presidente”, em uma crítica indireta ao ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), adversário do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas 

eleições deste ano. “Nós estamos botando o dinheiro na veia, é pobre, dá para ele na mão. 

‘Não, mas ele pode beber’. Você quer monitorar, é o Estado babá? Você vai tomar conta do 

cara? Você dá dinheiro para mil brasileirinhos e 999 vão fazer a coisa certa. Um vai tomar uma 

pinga. Às vezes, até vira presidente”, disse Guedes, durante participação em evento da Fucape 

Business School, em Vitória (ES). O ministro afirmou que o Auxílio Brasil é três vezes maior do 

que outros programas sociais e garantiu que “a turma mais vulnerável está protegida”. “Era 

0,4% do PIB que eles davam em transferência de recursos com o Bolsa Família, nós fizemos o 
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Auxílio Brasil, que é 1,5% do PIB, então é três vezes mais”, disse Guedes. Fonte: O Estado de S. Paulo  
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Líder do PL é pressionado para manter comando da sigla sobre comissões 

Poder Legislativo | 27/10/2022 – 05h 

 

O telefone do líder do PL na Câmara, Altineu Côrtes, não parou na quarta-feira (26), 

após a entrevista de Elmar Nascimento (União-BA) ao Estadão. Os integrantes da sigla, que 

elegeu 99 deputados, não aceitam ficar sem o comando das duas mais importantes comissões 

da Câmara, a de Orçamento e a de Constituição e Justiça. A ala “raiz” do PL, que é Centrão, 

deseja a relatoria do Orçamento de 2024. Já os bolsonaristas querem a CCJ para viabilizar a 

pauta de costumes. Fonte: O Estado de S. Paulo  
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Negativas de Lei de Acesso ficam em 8,7% sob Bolsonaro 

Poder Executivo | 27/10/2022 – 04h 

 

Do início do governo Bolsonaro até quarta-feira (26), os órgãos federais receberam 

420.951 pedidos de informação e concederam acesso a 227.721. Isso significa que 77,9% das 

requisições foram classificadas como “acesso concedido“. O percentual é semelhante ao 

atingido durante o governo Temer, que atendeu 78,7% dos pedidos. Com Dilma Rousseff, o 

percentual havia sido de 78,3%. O levantamento feito pelo Poder360 exclui da conta decisões 

que ainda não tinham classificação (o prazo não havia terminado) e as que eram classificadas 

como “não se trata de solicitação de informação” ou “pergunta duplicada“. O “acesso negado” a 

pedidos de informação também mudou pouco. É de 8,7% no governo Bolsonaro, 0,2 ponto 

percentual a mais do que era sob Temer. Dilma teve mais negativas: 9,9%. Subiu durante o 

governo Bolsonaro a classificação de “parcialmente concedido” (6,1% do total). Fonte: Poder 360 
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Anatel promove encontro sobre compartilhamento de postes 

Poder Executivo | 26/10/2022 – 19h59min 

 

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

outubro, o Conecta Brasil 2022, que teve como tema o compartilhamento de postes. O evento, 

voltado especialmente às prestadoras de pequeno porte, foi uma oportunidade para as 

empresas conhecerem a proposta da Anatel e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 

sobre o assunto, que já foi objeto de consulta pública e será endereçada ao Conselho Diretor 

no momento oportuno. No âmbito do processo de revisão normativa conjunta com a Aneel, a 

Anatel apresentou a proposta a respeito do assunto, que tem como finalidade criar um bom 

ambiente de negócios para a atividade de compartilhamento, com base em solução de 

mercado, mantida a sujeição às regulamentações setoriais e assegurada a faculdade de 

cessão contratual do direito de exploração de espaço em infraestrutura. A proposta atribui 

responsabilidades aos agentes envolvidos: as prestadoras de serviços de telecomunicações 

devem se adequar às normas de compartilhamento; identificar cabos e equipamentos; manter 

distâncias de segurança elétrica e assegurar distâncias à circulação de veículos e pedestres. 

As distribuidoras de energia elétrica, por sua vez, devem monitorar a ocupação e zelar pela 

conformidade; aprovar projetos de compartilhamento; mapear e divulgar a ocupação de postes; 
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e submeter Oferta de Referência de preços. Fonte: ASCOM ANATEL 
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Prefeitura do Rio ainda tem 37 sistemas fora do ar depois de ataque hacker 

Poder Executivo | 26/10/2022  

 

A prefeitura do Rio de Janeiro admitiu, enfim, que sofreu um ataque ransomware e 

ainda tem 37 sistemas fora do ar e sem previsão de retorno, pouco mais de dois meses depois 

do ataque hacker. Os técnicos do município ainda trabalham para restabelecer outros 41 

sistemas nas próximas semanas. De acordo com reportagem do Jornal Extra, o secretário de 

Governo e Integridade Pública, Tony Ferreira Chalita, negou que houve um pedido de resgate 

dos criminosos e a prefeitura investiga qual foi a origem do ataque. As informações foram 

dadas na Câmara de Vereadores. Dos 37 sistemas que ainda não tiveram seu tratamento 

iniciado, 28 deles são sistemas de consulta, réplicas de bases do Governo Federal e outros 

sistemas de uso interno como Consulta de Avisos de Recebimento de Autos de Infração, 

Comunicados de Registro de Imóveis e Consulta à legislação. Fonte: Convergência Digital 
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