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DESTAQUES 

 

Comissão presidida pelo ministro Cueva divulga calendário de audiências públicas 

sobre inteligência artificial 



 
 
 

Poder Judiciário | 25/04/2022 – 18h30min 

 

A comissão de juristas que auxiliará o Senado Federal na redação de substitutivo para 

a regulamentação da inteligência artificial no Brasil – presidida pelo ministro do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) Villas Bôas Cueva – divulgou a sua programação de audiências 

públicas, marcadas para os dias 28 e 29 de abril e 12 e 13 de maio. As sessões poderão ser 

acompanhadas por meio do canal do Senado no YouTube. A partir dos trabalhos da comissão 

– que tem o prazo de 120 dias para concluir as suas atividades, contado da data de instalação 

–, os senadores vão elaborar substitutivo para os Projetos de Lei 5.051/2019, 21/2020 e 

872/2021, que têm como objetivo estabelecer princípios, regras, diretrizes e fundamentos para 

regular o desenvolvimento e a aplicação da inteligência artificial no Brasil. Composta por 18 

juristas, a comissão deverá considerar as novidades da legislação brasileira em relação à 

proteção de dados, além dos exemplos internacionais de diretrizes para o uso ético da 

inteligência artificial – como no âmbito da União Europeia e da Organização para a Cooperação 

e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). Fonte: ASCOM STJ 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Anatel credencia IQA para atuar na certificação de equipamentos para veículo 

Poder Executivo | 25/04/2022 –20h49min 

 

Com a chegada do 5G, a Anatel vai preparando terreno para as futuras aplicações com 

tecnologia móvel, incluindo a comunicação para veículos. A agência designou o Instituto de 

Qualidade Automotiva (IQA) como um "organismo de certificação designado" (OCD) para atuar 

na certificação obrigatória de produtos destinados ao setor automobilístico. De acordo com o 

IQA na segunda-feira, 25, a entidade agora pode atender fabricantes e importadores de 

produtos que necessitem a homologação para "mais de 40 produtos" de telecomunicações 

voltados ao setor automobilístico. Esses equipamentos incluem acumuladores de energia 

(baterias); carregadores para celular e baterias de lítio; equipamentos de radiofrequência 

(antenas), exceto os de radiodifusão; e equipamentos terminais IP (com ou sem fio). Fonte: 

Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Empresas brasileiras projetam adoção do 5G no médio prazo, aponta Logicalis 

Mercado | 25/04/2022 –20h57min 

 

Uma pesquisa realizada pela empresa de soluções e serviços Logicalis apontou que a 

maior parte das empresas brasileiras (e latino-americanas) vislumbra a adoção do 5G nas 

operações apenas no médio prazo – ou em um intervalo de três a cinco anos. O levantamento 

ouviu 255 executivos da região; no Brasil, 76% reportaram o intervalo de pelo menos 36 meses 

como horizonte para adoção, contra 69% nos demais países da América Latina. Ao mesmo 

tempo, somente 40% dos brasileiros reportaram expectativa de adoção imediata da nova 

geração nos negócios. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 
 

Coalizões indicam nomes para o Conselho Gestor do Fust 

Poder Executivo | 26/04/2022 –12h09min 

 

Dois coletivos de representantes da sociedade civil enviaram na terça-feira, 26, as 

respectivas listas tríplices para integrar o Conselho Gestor do Fust, colegiado presidido pelo 

Ministério das Comunicações que coordenará a aplicação dos recursos do fundo de 

universalização. Foram elas a Coalizão Direitos na Rede (CDR), rede de entidades que 



 
 
 
congrega cerca de 50 organizações que atuam na defesa de direitos digitais; e a Coalizão de 

Tecnologia na Educação, composta por entidades que atuam no uso de tecnologias focadas 

para a educação. A CDR apresentou os nomes de Flavia Lefèvre, Carlos Alberto Afonso e 

Mariana Gomes da Silva Soares em sua lista tríplice para uma das vagas destinadas à 

representantes da sociedade civil. Na suplência foram indicados, respectivamente, Marcelo 

Saldanha, Cristiana Gonzalez e Fabro Boaz Steibel. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TSE espera que compra do Twitter por Musk não afete acordos contra fake news na 

eleição 

Poder Judiciário | 25/04/2022 – 20h41min 

 

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) avalia que a compra do Twitter pelo bilionário Elon 

Musk não deve afetar os acordos feitos entre a Corte e a plataforma para o combate à 

desinformação na eleição. Os entendimentos firmados até o momento são mais no sentido da 

cooperação e não preveem alterações significativas que ensejariam numa mudança de formato 

em uma nova gestão. Além disso, especialistas na área avaliam que a compra só deve ser 

concretizada no final do ano, ou seja, após as eleições no Brasil. A aquisição precisa ser 

aprovada pelo regulador americano e passar por ritos de controle acionário, o que deve 

demorar. Fonte: Valor Econômico  

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Campos Neto afirma que falta de 'autonomia ampla' resulta em dificuldades para o BC 

Poder Executivo | 26/04/2022 – 12h49min 

 

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, criticou na terça-feira (26) a 

falta de uma autonomia "mais ampla" para a instituição e disse que essa condição se traduz em 

dificuldades cotidianas para geri-la. A declaração acontece em meio à greve de servidores do 

Banco Central, apenas suspensa temporariamente até o início do próximo mês para aprofundar 

negociações. A chamada "operação padrão" está mantida. A decisão foi tomada depois de 

reunião de líderes do movimento com o presidente do BC, na segunda (18), quando Roberto 

Campos Neto afirmou aos representantes sindicais que o reajuste linear de 5% para todo o 

funcionalismo público é consenso entre os ministros e chancelado pelo presidente Jair 

Bolsonaro (PL). Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Boletim Focus: mercado passa a ver inflação de 7,65% em 2022 e Selic a 13,25% 

Mercado | 26/04/2022 – 09h20min 

 

Em quatro semanas, a projeção do mercado financeiro para a inflação em 2022 

avançou de 6,86%, no fim de março, para 7,65%, esta semana. Há uma semana, previsão era 

de 7,46%. Esta foi a 15ª alta seguida na estimativa. O número, divulgado na terça-feira (26), 

atualiza as estimativas do mercado financeiro após o Banco Central passar três semanas sem 

publicar o Boletim Focus por conta da greve dos servidores da instituição. A última edição do 

documento tinha sido publicada dia 28 de março. O documento reúne a estimativa de mais de 

100 instituições do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos e, 

tradicionalmente, costuma ser publicado às 8h25 de toda segunda-feira. Fonte: CNN Brasil 
Leia mais 



 
 
 

Retorno ao índice 

 

Nova lei cambial: Mercado tem pressa por regulamentação e teme atrasos por 

paralisação de servidores 

Mercado | 25/04/2022 – 23h15min 

 

A nova lei cambial foi comemorada pelo mercado no fim do ano passado, que agora 

tem pressa pela regulamentação. O Banco Central prometeu soltar a consulta pública para 

ouvir os interessados entre abril e o início de maio, com previsão de publicação das regras 

finais no segundo semestre. Mas o movimento dos servidores da autarquia traz receios de 

atrasos, já que o prazo é apertado - a lei entra em vigor em 30 de dezembro de 2022.Tratada 

como "revolução" no mercado cambial pelo BC, o novo marco consolida e atualiza dispositivos 

legais que começaram a ser editados há cerca de 100 anos e dá mais poder para o BC. A 

maioria dos pontos, porém, depende de regulamentação da autarquia. Por isso, o mercado 

está ansioso pela publicação da consulta pública e das regras finais, para poder adaptar os 

processos e sistemas a tempo. Há também uma pressão de competição, pois, como as novas 

normas devem facilitar e baratear a operação, quem largar na frente, poderá ganhar mais 

clientes. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Guedes e Mourão devem participar do Fórum Econômico Mundial em Davos 

Poder Executivo | 25/04/2022 – 22h30min 

 

O vice-presidente Hamilton Mourão, o ministro Paulo Guedes (Economia) e o 

presidente do BNDES, Gustavo Montezano, estão confirmados no Fórum Econômico Mundial, 

que será realizado em Davos, na Suíça. O evento, que ocorre em janeiro, foi adiado este ano 

para 22 a 26 de maio, por causa da ômicron. O último encontro presencial do fórum foi em 

janeiro de 2020, meses antes de países do mundo inteiro estabelecerem políticas de 

distanciamento social para controlar a pandemia do coronavírus. O primeiro encontro 

presencial do fórum desde o início da pandemia será sob o tema "Trabalhando juntos, 

restaurando a confiança". O presidente Jair Bolsonaro (PL) não participou dos encontros 

virtuais —o último em que esteve foi o presencial, de 2020. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ELEIÇÕES 2022 

 

Federação entre PT, PC do B e PV defende revogar teto de gastos, fim da reforma 

trabalhista e propõe taxação de fortunas 

Poder Executivo | 26/04/2022 –02h57min 

 

A federação criada entre PT, PC do B e PV inclui propostas como revogar o teto de 

gastos, a reforma trabalhista e a criação da taxação de fortunas. O acordo vale por quatro 

anos. O texto não é o plano de governo de Lula, pois as discussões para a construção deste 

documento ainda não começaram. Exemplo disso é o fato do PSB, que terá Geraldo Alckmin 

como vice na chapa, não assinar o texto do programa --válido para os deputados federais 

integrantes da federação, eleição para qual as propostas são sugeridas. O conjunto de 

propostas foi divulgado pelos partidos no último dia 19, um dia após a formalização da parceria 

entre as siglas e o registro do estatuto e do programa. O documento define como “tarefa 

emergencial combater a fome, gerar empregos, aumentar salários e aposentadorias e acabar 

com a inflação” através de um programa “amplo e robusto” de transferência de renda. Fonte:G1 

Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 



 
 
 

 

Chapa única será definida por presidentes das siglas, diz Tebet 

Poder Executivo | 25/04/2022 –20h07min 

 

A pré-candidata à presidência da República Simone Tebet (MDB-MS) disse na 2ª feira 

(25.abr.2022) que serão os presidentes dos partidos de centro que definirão a chapa única do 

grupo. A senadora disputa a cabeça da chapa com Luciano Bivar (UB-PE) e João Doria 

(PSDB-SP). A fala foi depois de Tebet e Bivar cancelarem ida a jantar do ex-governador 

paulista. “O critério para escolher esse pré-candidato, essa pré-candidata, serão os presidentes 

de partido que vão estabelecer. Então, no meu caso, eu dei uma procuração em branco para o 

presidente do MDB, Baleia Rossi, que é quem tem a legitimidade de, junto com os demais 

partidos, escolherem um critério”, disse em entrevista à RedeTV. Fonte; Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Temer diz que terceira via é única solução para o país 

Poder Executivo | 25/04/2022 – 22h30min 

 

O ex-presidente Michel Temer (MDB) diz ter a "convicção de que a terceira via é a 

única solução para se combater a divisão e a intolerância" no Brasil. Segundo ele, a senadora 

Simone Tebet (MDB-MS) "é o melhor nome para assumir a candidatura, pela conjunção de 

alguns atributos fundamentais para o momento: sensibilidade da visão feminina, coragem e 

competência”. Como mostrou o Painel, Temer tem dito que, em eventual segundo turno entre 

Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), optaria pelo atual presidente, por enxergar 

nele a preservação de reformas aprovadas em seu mandato, como o teto de gastos e a 

reforma trabalhista. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

Defesa de Daniel Silveira deve se manifestar em 48h sobre descumprimento de medidas 

cautelares, decide relator 

Poder Judiciário | 26/04/2022 – 10h55min 

 

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que 

a defesa do deputado federal Daniel Silveira se manifeste em 48 horas sobre o 

descumprimento de medidas cautelares impostas pelo STF, como irregularidades na 

tornozeleira eletrônica, presença em eventos e concessão de entrevista. Ele determinou, ainda, 

que a defesa inclua na Ação Penal (AP) 1044 o decreto do presidente Jair Bolsonaro que 

concedeu graça ao parlamentar. No último dia 20, Silveira foi condenado pelo Plenário do STF 

a oito anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, por crimes de ameaça ao 

Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. O relator disse que a juntada 

do ato é necessária para a decisão de duas questões de competência privativa do STF: a 

possibilidade ou não de extinção de punibilidade, antes da publicação do acórdão 

condenatório, ou mesmo, antes do trânsito em julgado, e a definição dos reflexos do decreto 

nos efeitos secundários da condenação. Fonte: ASCOM STF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Fux convida todos os ministros do STF para encontro em meio à crise com Bolsonaro 

Poder Judiciário | 26/04/2022 – 09h13min 

 

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, convidou todos os 



 
 
 
ministros para um almoço na Corte na terça (26). Os convites foram disparados na noite 

anterior, e o pretexto para o encontro é celebrar o aniversário do magistrado, que completa 69 

anos. A reunião de todos os ministros juntos, fora do plenário, é rara, e ocorrerá justamente em 

um dos momentos de maior tensão na relação entre o tribunal e Jair Bolsonaro (PL). Na 

semana passada, o presidente concedeu indulto ao deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), que foi 

condenado a 8 anos e 9 meses de prisão pelo STF por ataques aos integrantes do tribunal. O 

ato pegou o Supremo de surpresa, e os ministros ainda discutem que reação tomar. Fonte: Folha de 

S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Comissão do TSE aprova plano para ampliar transparência no processo eleitoral 

Poder Judiciário | 25/04/2022 –17h41min 

 

A Comissão de Transparência das Eleições do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 

aprovou na segunda-feira (25) um plano com dez medidas que vão ampliar a transparência do 

processo eleitoral. As ações vão desde avaliação dos códigos das urnas eletrônicas até a 

fiscalização da apuração dos votos em cada equipamento. A comissão de Transparência das 

Eleições é formada por representantes de diversas instituições, entre elas, de universidades, 

do Congresso, das Forças Armadas e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Rosa Weber dá prazo para Bolsonaro prestar informações sobre perdão a Daniel Silveira 

Poder Judiciário | 26/04/2022 –02h57min 

 

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o presidente 

Jair Bolsonaro preste informações, em dez dias, sobre o perdão concedido ao deputado 

bolsonarista Daniel Silveira (PTB-RJ). O decreto do presidente foi editado na quinta-feira (21), 

um dia depois de o Supremo condenar o deputado a oito anos e nove meses de prisão por 

estímulo a atos antidemocráticos e ataques a ministros do tribunal e instituições como o próprio 

STF. Ele também foi condenado à perda do mandato, à suspensão dos direitos políticos e ao 

pagamento de multa de R$ 212 mil. No texto, o presidente não estabeleceu condições para 

que Silveira tenha direito ao benefício. Na prática, a graça impede a aplicação da pena de 

prisão e o pagamento de multa, mas os efeitos secundários da condenação permanecem - a 

inelegibilidade e a perda do mandato. Fonte:G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Sergio Pinto Martins é nomeado ministro do TST 

Poder Judiciário | 25/04/2022 

 

Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) de segunda-feira (25) o decreto do 

presidente da República, Jair Bolsonaro, que nomeia o desembargador Sergio Pinto Martins, 

do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP), como ministro do Tribunal Superior do 

Trabalho (TST). Ele ocupará a vaga decorrente da aposentadoria do ministro Alberto Bresciani. 

A sessão solene de posse será realizada no dia 19/5, juntamente com a ministra Morgana de 

Almeida Richa e os ministros Amaury Rodrigues Pinto Júnior e Alberto Balazeiro, que já 

tomaram posse administrativamente. Fonte: ASCOM TST 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Em propaganda do PSDB gaúcho, Leite mantém tom de presidenciável 



 
 
 

Poder Executivo | 26/04/2022 – 14h06min 

 

Apesar do aceno de apoio à pré-candidatura de João Doria (PSDB) à presidência da 

República, Eduardo Leite (PSDB) manterá o tom de postulante ao Palácio do Planalto em 

propagandas partidárias do PSDB do Rio Grande do Sul que começaram a ser exibidas 

segunda à noite. Além de pregar a união nacional, o gaúcho defendeu que o modelo de gestão 

adotado por ele à frente do Palácio Piratini seja replicado nacionalmente. “Tem gente que é 

anti-Bolsonaro. Eu entendo. Tem gente que é anti-Lula. Eu entendo também. Mas sabe do que 

o Brasil precisa agora? De gente como você, que é anti-miséria, anti-desemprego, anti-inflação, 

antiviolência, anti-desmatamento. Foi assim que nós do PSDB viramos o jogo aqui no estado. 

Atacando os problemas, e não as pessoas. Fizemos só um Rio Grande. Agora, é hora de fazer 

um só Brasil”, diz Leite em uma das peças publicitárias. Fonte: Valor Econômico  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lira elogia mudança na lei da improbidade administrativa e Pacheco manda recado ao 

Judiciário e MP 

Poder Legislativo | 26/04/2022 – 12h27min 

 

Em claro recado ao Ministério Público, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), 

fez elogios na terça-feira (26) ao projeto que revisou a lei de improbidade administrativa, 

aprovada no ano passado pelo Congresso, que, em sua avaliação, deu oportunidade para 

“homens e mulheres de bem entrarem e permanecerem na política” e estabeleceu regras para 

evitar que prefeitos sejam perseguidos por qualquer erro administrativo. A fala foi feita na 

abertura da Marcha dos Prefeitos em Brasília, que também contou com a presença do 

presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), do presidente Jair Bolsonaro e de 18 dos 

23 ministros de Estado. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Diante de Prefeitos, Lira defende “Orçamento Secreto” e compara repasse de verbas 

Poder Legislativo | 26/04/2022 –11h34min 

 

Durante a Marcha dos Prefeitos, da qual participou na terça-feira (26) ao lado o 

presidente Jair Bolsonaro (PL) e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o 

comandante da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), defendeu a continuidade das emendas 

do relator, apelidadas de orçamento secreto devido à falta de transparência na sua alocação. 

Ele também convocou os participantes a compararem os recursos recebidos nos dois últimos 

anos do governo Bolsonaro com os repasses da gestão anterior. “É importante que a amanhã 

gente discuta sobre o orçamento dito como secreto, os custeios para saúde que entram direto 

na conta dos municípios O que seria da atenção básica no Brasil se não tivesse esses recursos 

para a saúde que não têm placa de inauguração, que não têm festa de inauguração, mas que 

todas as prefeitas e prefeitos sabem o quanto é importante”, disse durante a cerimônia. Fonte: 

Congresso em Foco 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Lira quer votar nesta semana projeto que regulamenta atividades das associações de 

municípios  

Poder Legislativo | 26/04/2022 – 10h52min 

 

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que vai propor 

aos líderes partidários a votação da proposta que regulamenta a criação e o funcionamento 

das associações de municípios (PL 4576/21). Ele discursou na abertura da 23ª Marcha a 

Brasília em defesa dos Municípios e defendeu pautas de interesse dos prefeitos. Lira quer que 



 
 
 
a proposta seja votada nesta semana, em razão da presença dos gestores municipais em 

Brasília. Conforme o projeto, as associações seriam destinadas a representar e defender os 

interesses políticos, econômicos, educacionais, culturais e sociais dos municípios. As 

associações poderão se constituir como entidades de direito público ou privado e ter 

abrangência nacional, estadual ou microrregional. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Alinhamento de Nunes Marques com Planalto irrita ministros 

Poder Executivo | 26/04/2022 – 05h 

 

O voto do ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), pela 

absolvição do deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) acentuou as críticas internas das quais ele já 

vinha sendo alvo nos bastidores da Corte. Entre os ministros mais antigos, havia uma 

expectativa de que a chegada do ministro André Mendonça, mais próximo do presidente Jair 

Bolsonaro, tirasse de Marques a pecha de voz governista dentro do tribunal, mas isso não 

ocorreu. Enquanto Mendonça surpreendeu ao votar pela condenação de Silveira, frustrando o 

bolsonarismo que depositava nele a esperança de um pedido de vista, Nunes Marques 

manifestou-se no sentido de livrar o parlamentar da punição. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Com pauta trancada, Congresso tem 24 vetos pendentes de votação 

Poder Legislativo | 25/04/2022 –16h37min 

 

São 24 os vetos presidenciais que aguardam deliberação do Congresso Nacional. 

Destes, 20 estão trancando a pauta de votações, ou seja, precisam ser votados antes de 

outras matérias. O Congresso deve ter sessão conjunta na quinta-feira (28), a partir das 10h, 

mas a lista de itens a serem votados ainda não foi divulgada. O Veto 33/2021, por exemplo, 

cancelou integralmente o PLS 293/2009, do senador Paulo Paim (PT-RS), que inclui os lúpus e 

a epilepsia na lista de doenças que estariam dispensadas do prazo de carência para 

concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, concedidos pelo 

INSS. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Deputado apresenta Projeto que define que decisão sobre cassações será sempre da 

Câmara 

Poder Legislativo | 25/04/2022 –16h15min 

 

Diante da tensão entre governo e Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a 

possibilidade de cassação do mandato do deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), o deputado 

Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder da Frente Parlamentar Evangélica, protocolou um Projeto 

de Resolução para que se estabeleça, no regimento interno da Câmara dos Deputados, o rito 

de cassação de um parlamentar. Conforme estabelecido no texto, a cassação do mandato fica 

a critério do Plenário da Câmara, não podendo a decisão ficar a cargo do Poder Judiciário. 

Para que a remoção do parlamentar seja aprovada, torna-se necessária a obtenção de 340 

votos favoráveis, valor que representa dois terços dos deputados. Com isso, torna-se uma 

decisão equivalente a um processo de impeachment. Fonte: Congresso em Foco 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

RELAÇÕES EXTERIORES 

 

EUA buscam estreitar laços com o Brasil em momento de turbulência e guerra, diz 



 
 
 

autoridade americana 

Mercado | 25/04/2022 – 22h15min 

 

Autoridades do Departamento de Estado americano realizaram suas primeiras 

conversas de alto nível com o governo brasileiro desde 2019 na segunda-feira (25), reforçando 

os laços entre os dois países, apesar de suas diferenças sobre a guerra na Ucrânia. Embora o 

presidente Jair Bolsonaro não tenha condenado a invasão russa da Ucrânia, a subsecretária de 

Estado para Assuntos Políticos dos Estados Unidos, Victoria Nuland, em visita ao Brasil, 

agradeceu aos diplomatas brasileiros por votarem com os EUA no Conselho de Segurança das 

Nações Unidas. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Itamaraty recebe visita do ministro de Negócios da Turquia 

Poder Executivo| 25/04/2022 –18h59min 

 

O Itamaraty recebeu segunda-feira (25) a visita do ministro dos Negócios Estrangeiros 

da Turquia, Mevlüt Çavuşoğlu, para uma reunião bilateral. Durante encontro com o ministro das 

Relações Exteriores, Carlos Alberto França, foram discutidas iniciativas de cooperação nos 

setores de defesa, turismo, cultura, educação e investimentos. A questão da guerra na Ucrânia 

também foi tratada. e acordo com o Itamaraty, a visita do ministro turco foi primeira de alto nível 

diplomático entre os dois países desde a visita do presidente Recep Tayyip Erdogan, em 2010. 

Mevlüt Çavuşoğlu também se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro. O Brasil é o principal 

parceiro comercial da Turquia na América do Sul. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 
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Cresce depósito de patentes no Brasil de máquinas e equipamentos que usam IA 

Poder Executivo | 26/04/2022 – 12h48min 

 

Divulgado no Dia Mundial da Propriedade Intelectual, celebrado em 26 de abril, o 

estudo "Inteligência Artificial em Máquinas e Equipamentos", elaborado pelo Núcleo de 

Inteligência em Propriedade Industrial (NIPI), mostra que o número de depósitos de patentes 

no país de máquinas e equipamentos com inteligência artificial (IA) apresentou crescimento 

exponencial a partir de 2009, um aumento de 188,9% no período até 2013. Se considerados 

apenas os depósitos de residentes nacionais, o aumento mais significativo ocorreu a partir de 

2015, chegando a triplicar entre os anos de 2015 e 2019, de 30 para 94 registros 

anuais.Acesse o estudo aqui.Fonte: ASCOM INPI 
Leia mais 
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Sequestro de contas em redes sociais poderá ser considerado crime 

Poder Legislativo| 26/04/2022 –08h40min 

 

O Senado vai analisar um projeto de lei que tipifica crimes digitais como o estelionato 

no ambiente virtual e o sequestro de contas em redes sociais. Apresentado em março pelo 

senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR), o PL 651/2022 altera o Código Penal. De acordo 

com o texto, a pena para aquele que hackear e sequestrar contas em redes sociais com a 

finalidade de obter resgate será de reclusão, de 4 a 10 anos, e multa. A pena para esse tipo de 

extorsão pode ser aumentada de um terço a dois terços, se do crime resultar dano patrimonial 

ao titular da conta. Já a pena para quem cometer estelionato digital será de reclusão, de 4 a 8 

anos. O crime consiste em assumir o controle das redes sociais de um usuário a fim de aplicar 



 
 
 
golpes em seus seguidores, fazendo-se passar pelo titular do perfil. Fonte: Agência Senado 

Leia mais 
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Brasil é segundo principal alvo de novo grupo de ransomware 

Mercado | 26/04/2022 

 

Em um novo relatório, chamado “A bad luck BlackCat”, pesquisadores da empresa de 

segurança digital Kaspersky revelam detalhes de dois incidentes cibernéticos realizados pelo 

grupo de ransomware BlackCat. A complexidade do malware usado, associada à vasta 

experiência dos agentes que estão por trás dele, fazem desse um dos principais grupos de 

cibercriminosos que atacam com ransomware que já adentraram na América Latina. E segundo 

a análise, o Brasil já é o segundo país mais atacado pelo novo grupo de ransomware. Segundo 

a empresa, as ferramentas e técnicas que o grupo implementa durante os ataques confirmam a 

conexão entre o BlackCat e outros perigosos grupos de ransomware, como BlackMatter e 

REvil. O grupo de ransomware BlackCat é um agente de ameaças que opera desde, pelo 

menos, dezembro de 2021. Fonte: convergência Digital 
Leia mais 
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Secretário do MCom participa de feira de radiodifusão nos EUA 

Poder Executivo | 25/04/2022 

 

O Ministério das Comunicações (MCom) participa, até quarta-feira (27), da NAB Show 

2022, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O evento é considerado um dos maiores do setor de 

radiodifusão do mundo. Promovida pela Associação Nacional de Radiodifusores (NAB, na sigla 

em inglês) dos EUA, a feira apresenta inovações tecnológicas e abre oportunidades para os 

encontros com delegações de diversos países. A comitiva brasileira, presente no evento, conta 

com a participação do secretário de Radiodifusão, Maximiliano Martinhão, que ainda fará visita 

técnica à sede da Qualcomm e Viasat, no país. "Acompanharemos de perto os debates sobre a 

evolução da televisão no mundo, em completa integração com a tecnologia 5G", destacou 

Martinhão. O secretário também pontuou a importância da presença brasileira em um evento 

com esse porte, que conta com a participação de 200 mil pessoas por dia. Este ano, a feira 

está recebendo participantes de 154 países e empresas expositoras de 38 nações. O diretor de 

Outorga e Pós-Outorga do MCom, William Zambelli, acompanha o secretário no evento. Fonte: 

ASCOM MCom  
Leia mais 
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ABES apresenta prévia das tendências para o mercado brasileiro de software em 2022 

Mercado | 25/04/2022 

 

A ABES – Associação Brasileira das Empresas de Software apresentou, durante a 

solenidade de posse da nova Diretoria para o Triênio 2022-2024 e de 1/3 de seu Conselho 

Deliberativo, a prévia do Estudo Mercado Brasileiro de Software – Panorama e Tendências 

2022. De acordo com dados da International Data Corporation (IDC) analisados pela ABES, o 

Brasil hoje detém 1,65% dos investimentos em tecnologia em nível global, e 40% dos 

investimentos em toda a América Latina. Considerando o total de investimentos globais em 

tecnologia da informação (software, hardware e serviços) durante o ano de 2021 – que foi de 

US$ 2,79 trilhões –, o Brasil figura na décima posição neste ranking de investimentos, com 

US$ 45,7 bilhões aplicados, e lidera na América Latina, cujo total de investimentos alcançou 

US$ 115 bilhões. Fonte: Tiinside 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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