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DESTAQUES 

 

Conselho regulamenta a telemedicina no país 

Poder Legislativo | 05/05/2022 –07h59min 

 

O CFM (Conselho Federal de Medicina) definiu e regulamentou o uso da telemedicina 

no Brasil. As regras entram em vigor na 5ª feira (5.mai.2022). Resolução sobre o tema foi 

publicada no Diário Oficial da União, também na 5ª. O texto estabelece que os planos de saúde 

poderão optar por oferecer ou não teleconsultas. Da mesma forma, os médicos poderão 

escolher o tipo de atendimento que consideram mais adequado para cada paciente. O debate 

sobre a regulamentação da telemedicina começou em 2018. Em 2020, estimulada pela 

pandemia de covid-19, a discussão ganhou corpo. A telemedicina é definida como a 

“transmissão segura de dados e informações médicas, por meio de texto, som, imagens ou 

outras formas necessárias para prevenção, diagnóstico, tratamento –incluindo prescrição 

medicamentosa e acompanhamento de pacientes”. Fonte: Poder 360 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Implantação do 5G pode fazer do país um hub tecnológico, diz ministro 

Poder Executivo | 05/05/2022 – 13h42min 

 

A celeridade dada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para viabilizar 

a implantação da internet de quinta geração (5G) no Brasil poderá fazer do país um hub de 

tecnologias que posteriormente serão utilizadas por outros países. A afirmação foi feita pelo 

ministro das Comunicações, Fábio Faria, durante a solenidade de posse de Carlos Baigorri na 

presidência da Anatel, em Brasília. Segundo o ministro, o feito é ainda mais relevante levando 

em conta as dificuldades e burocracias naturais do setor público brasileiro. “Temos muita 

burocracia [no setor público] e um tempo diferente do [habitual no] setor privado”, disse Faria. 

“No privado, basta apenas tomar uma decisão. Aqui, temos de passar pelo convencimento”, 

acrescentou ao comentar sobre os desafios observados durante os processos de planejamento 

e implantação do 5G no país. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 
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Comissão ouvirá Aneel, Anatel e setor de telecom sobre entraves para implantar o 5G 

Poder Legislativo | 04/05/2022 – 18h37min 

 

A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados quer ouvir entidades 

empresariais e operadoras de telecomunicações sobre os problemas logísticos e de 

infraestrutura que podem se tornar entraves para a implementação do 5G. Dentre eles, está o 

compartilhamento de postes. Segundo a deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC), autora do 

requerimento aprovado na Comissão que pede a realização de audiência pública para discutir 

estes problemas, é preciso saber como andam as emissões das autorizações municipais para 

instalação das antenas das operadoras e os entraves para que se crie um novo regulamento 

de compartilhamento de postes entre os diversos setores e empresas provedoras de internet. 
Fonte: Teletime  

Leia mais 
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Anatel vai exigir requisitos de cibersegurança para certificar equipamentos 

Poder Executivo | 04/05/2022 

 

A Anatel indicou na quarta-feira (4), ao participar do 10º Cyber Security, promovido pela 

Network Eventos, que vai dar um novo aperto nas medidas de proteção às redes de 
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telecomunicações. Segundo Vanessa Cravo, especialista da agência que atua no Grupo 

Técnico criado sobre o tema, a discussão com fabricantes e fornecedores dentro desse GT 

evolui para tornar obrigatórios alguns requisitos de segurança que atualmente são voluntários.  

“Na questão da segurança cibernética, a Anatel atua na regulamentação, na certificação de 

equipamentos e na conscientização dos usuários. A agência editou um regulamento em 

dezembro de 2020, que foi o segundo marco setorial com regulação própria para 

infraestruturas críticas [o primeiro foi do Banco Central]. E um ponto muito importante é olhar 

par aa cadeia de fornecedores”, destacou a especialista da Anatel. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

CCTCI aprova convite para MCTI e MCom apresentarem planos de trabalho 

Poder Legislativo | 04/05/2022 – 17h14min 

 

Na reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia (CCTCI) da Câmara dos Deputados 

que aconteceu na quarta-feira (4), diversos requerimentos de audiência foram aprovados. 

Dentre eles, estão os que, conforme antecipado pelo TELETIME, convidam os ministros da 

Ciência e Tecnologia (MCTI), Paulo Alvim, e o das Comunicações, Fabio Faria, para 

apresentarem os planos de trabalho de 2022 das duas pastas aos deputados. Na ocasião, o 

deputado Cezinha Madureira pediu para também incluir no convite o presidente da Telebrás, 

Jarbas Valente. Ainda não há data para a realização das audiências. Segundo Milton Coelho 

(PSB-PE), presidente da Comissão e autor dos requerimentos, isso ainda será discutido com 

os integrantes do colegiado. Fonte: Teletime  

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

76% das empresas brasileiras esperam implementar 5G nos negócios em até cinco anos 

Mercado | 04/05/2022 

 

De acordo com o IoT Snapshot 2022, estudo da Logicalis, empresa global de soluções 

e serviços de TIC, 76% das empresas brasileiras têm interesse de implementar o 5G em até 

cinco anos. O índice nacional é maior que a média a América Latina, com 69%. Segundo o 

estudo, a disseminação da nova rede tem capacidade para potencializar soluções de Internet 

das Coisas (IoT) para os mais diversos setores e aspectos da estratégia corporativa. A 

pesquisa, realizada entre agosto e setembro de 2021 com 255 executivos da América Latina, 

revela que as expectativas com o 5G são maiores no médio prazo, já que apenas 49% das 

empresas da região enxergam a possibilidade de adotá-la agora – no Brasil, o índice é de 40%. 
Fonte: Tinside  

Leia mais 
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Coimbra, novo conselheiro da ANATEL, quer esperar arbitragem para resolver bens 

reversíveis 

Poder Executivo | 05/05/2022 

 

Artur Coimbra, novo conselheiro da Anatel, disse na quinta-feira (5), que pretende 

coordenar o processo de migração da concessão, e, consequentemente, o valor dos bens 

reversíveis, juntamente com o processo de arbitragem que foi aberto pela Anatel a pedido da 

Telefônica, Oi e Sercomtel para buscar uma solução única à questão.” É um tema que 

queremos tratar o mais rapidamente possível, e vamos tentar coordenar juntamente com o 

processo de arbitragem, para nos certificarmos de que conseguiremos avançar em ambos os 

processos e garantir que não dê errado”, disse ao Tele.Síntese, durante a solenidade de 

posse. Fonte: Telesintese 
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Governo anuncia nomes para conselho e ouvidoria da ANATEL 

Poder Executivo | 05/05/2022 

 

O governo publicou, na quinta-feira (5), os nomes dos novos integrantes do Conselho 

Consultivo da Anatel e do titular da Ouvidoria da agência. A atual secretária de 

Telecomunicações, do Ministério das Comunicações, Nathália Lobo, que havia sido nomeada 

para o colegiado em março, renunciou ao cargo e foi substituída por Gabirella Nascimento 

Santos, subchefe adjunta para Análise de Atos de Pessoal da Secretária-geral da Presidência 

da República, com mandato até fevereiro de 2025. Luiz Eduardo Lemos de Almeida, integrante 

do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul com atribuições para a Proteção e 

Defesa do Consumidor ocupará a vaga das entidades representativas da sociedade, com 

mandato até 16 de fevereiro de 2023, em substituição a Leonardo Almeida Bortoletto. O 

empresário, entretanto, volta ao colegiado como representante do Senado, com mandato até 

fevereiro de 2025, escapando assim de uma recondução, que é proibida pelo estatuto do 

conselho. Fonte: Telesintese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TCU decide comunicar ao TSE contratação de pesquisas pelo Ministério das 

Comunicações 

Poder Legislativo | 04/05/2022 –19h40min 

 

O Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu dar ciência ao Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE) sobre o risco de utilização indevida de pesquisas de opinião contratadas pelo Ministério 

das Comunicações para avaliar a percepção da sociedade sobre políticas, programas e ações 

desenvolvidas pelo governo. Segundo o ministro Walton Alencar Rodrigues, relator do 

processo, o risco é de uso indevido dessas pesquisas para subsidiar a campanha de reeleição 

do presidente Jair Bolsonaro. A lei das eleições veda o uso indevido de recursos públicos para 

financiamento ou subsídio a campanhas eleitorais, bem como a utilização, por agentes 

públicos, de bens e serviços em favor de determinados concorrentes. "Assim, considero que, 

dado o momento de realização da contratação, no último ano do atual governo, e suas 

características, não é possível afastar o risco de que os resultados das pesquisas sejam 

utilizados de forma indevida, para subsidiar a campanha eleitoral do Presidente da República, 

que é, notoriamente, candidato à reeleição", escreveu Rodrigues. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

 Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Balança comercial brasileira tem superávit de US$ 8,1 bilhões em abril, queda de 13,9% 

Poder Executivo | 05/05/2022 – 15h13min 

 

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 8,148 bilhões em abril, queda 

de 13,9% em relação ao mesmo mês de 2021, variação sempre calculada pela média diária. 

Os números foram divulgados na quinta-feira (5) pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) 

do Ministério da Economia.Com isso, nos primeiros quatro meses do ano, a balança acumulou 

saldo positivo de US$ 19,947 bilhões, aumento de 10,5% sobre o mesmo período de 2021.As 

exportações somaram US$ 28,902 bilhões no mês passado, com aumento de 16,7% sobre o 

desempenho do mesmo mês de 2021. Já as importações alcançaram US$ 20,754 bilhões e 

tiveram aumento de 35,7% sobre abril do ano passado. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Copom eleva taxa básica de juros para 12,75% ao ano 

Poder Executivo | 04/05/2022 –19h46min 

 

Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) 

decidiu elevar, na quarta-feira (4), a taxa Selic, os juros básicos da economia, em um ponto 

percentual. Com isso, a Selic passou de 11,75% para 12,75% ao ano. Esta é a 10ª alta 

consecutiva da Selic. O atual ciclo de alta dos juros básicos teve início em março de 2021. No 

último boletim Focus, em que o BC mede a expectativa do mercado financeiro, a projeção é de 

que a taxa básica encerre 2022 em 13,25% ao ano. Em comunicado, o BC avaliou que o 

ambiente externo seguiu se deteriorando e que as pressões inflacionárias decorrentes da 

pandemia se intensificaram com problemas de oferta advindos da nova onda de covid-19 na 

China e da guerra na Ucrânia. O Copom indicou que, para a próxima reunião, deverá manter o 

aperto monetário, mas com reajuste de menor magnitude, ou seja, inferior a 1%. Fonte: Agência 

Brasil 
Leia mais 
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Câmara muda estratégia e Refis de grandes empresas pode entrar em reforma do IR no 

Senado 

Pode Legislativo | 04/05/2022 – 18h38min 

 

O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (Progressistas-PR), disse ao 

Estadão/Broadcast na quarta-feira, 4, que a estratégia para aprovar no Congresso o Refis 

(parcelamento de débitos tributários) de médias e grandes empresas mudou e a ideia agora é 

incluir a medida na reforma do Imposto de Renda que tramita no Senado.  Antes, o presidente 

da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), articulava colocar o programa em uma medida 

provisória (MP). A ideia é que neste programa também seja incluída a negociação de dívidas 

de pessoas físicas, incluindo débitos trabalhistas do e-Social. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

EDUCAÇÃO 

 

MPF vai à Justiça para que governo volte a divulgar dados detalhados do Enem 

Poder Executivo | 05/05/2022 – 12h57min 

 

O MPF (Ministério Público Federal) ingressou com uma ação civil pública para que o 

governo Jair Bolsonaro (PL) retome a divulgação dos dados detalhados do Enem, do Censo 

Escolar, bem como das informações referente a outros exames e pesquisas. O governo havia 

restringido o acesso às informações, o que gerou crítica de especialistas. Em fevereiro, o Inep 

(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) deixou de divulgar parte dos 

chamados microdados relacionados ao Enem 2020 e ao Censo da Educação Básica de 

2021.Os microdados reúnem todas as informações detalhadas desses instrumentos, como 

recortes de renda e cor de pele, e são base para pesquisas acadêmicas e reportagens. Fonte: 

Folha de S. Paulo 
Leia mais 
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Brasil é o único país a implementar Parceria Público-Privada no Sistema Socioeducativo 

Poder Executivo | 05/05/2022 – 11h10min 

 

O Projeto Novo Socioeducativo, coordenado pelo Ministério da Mulher, da Família e 

dos Direitos Humanos (MMFDH), foi um dos destaques do 6º Fórum Internacional de Parcerias 

Público-Privadas (PPP), que teve início na segunda-feira (2), em Barcelona, na Espanha. A 
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iniciativa do Governo Federal é a única entre as cerca de 400 propostas debatidas que têm o 

foco no atendimento, gestão e infraestrutura de novos centros socioeducativos de internação 

com objetivo de promover a reinserção dos adolescentes na sociedade. O evento ocorre até 

sexta-feira (6) e é organizado pela Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa 

(UNECE) e pelo "Instituto de Estudios Superiores de la Empresa" (IESE), com o apoio da 

Câmara Municipal de Barcelona. Na quarta-feira (4), o secretário Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, Maurício Cunha, apresentou a iniciativa aos participantes 

estrangeiros, que foi bem recebida. Fonte:ASCOM MDH 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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TSE fecha cadastro e comemora alistamento alto para as Eleições 2022 

Poder Judiciário | 05/05/2022 – 11h43min 

 

Após o fechamento do cadastro eleitoral para as Eleições 2022, na quinta-feira (5), o 

presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministrou Edson Fachin, antecipou e 

comemorou alguns dados sobre o alistamento de eleitores, durante sessão plenária da Corte. 

Nos últimos 31 dias, foram registrados 8.951.527 pedidos relativos ao título de eleitor, seja de 

forma presencial nos cartórios, pelo sistema Elo, ou de forma virtual pelo Título Net, informou 

Fachin. "A Justiça Eleitoral mostrou toda a força que tem nessa reta final do cadastro eleitoral 

para as Eleições 2022, encerrado no dia de quarta-feira", disse o ministro. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 
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Em um país sem imprensa livre, Constituição é mera 'folha de papel', diz Fux 

Poder Judiciário | 05/05/2022 – 11h37min 

 

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, disse na quinta-

feira (5) que, em um país sem imprensa livre, a Constituição é "mera folha de papel”. Fux fez 

discurso durante visita a uma exposição, no museu do STF, sobre liberdade de imprensa e o 

papel do jornalismo livre e profissional na democracia. “Num país onde a imprensa não é livre, 

é intimidada, é amordaçada, é regulada, sendo a imprensa um dos pilares da democracia, 

nesse país, a democracia é uma mentira, e a Constituição é uma mera folha de papel”, afirmou 

Fux. O presidente do STF destacou a importância da imprensa profissional para o combate as 

informações falsas, as chamadas fakes news, em ano eleitoral. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 
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Presidente do Supremo defende Judiciário forte e independente 

Poder Judiciário| 04/05/2022 –18h02min 

 

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, disse na quarta-

feira (4) que Poder Judiciário deve ser forte e independente para manter a paz social no país. 

As declarações foram feitas na abertura de sessão de quarta-feira. No discurso, Fux relatou 

aos colegas encontro que teve terça-feira (3) com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e 

o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. “Abordamos a necessidade de termos um 

Judiciário forte, independente e responsável para manutenção da paz social e dos direitos 

fundamentais dos brasileiros. Em suma: a reunião foi deveras proveitosa", afirmou.  Na mesma 

sessão, o ministro Edson Fachin, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE), discursou e defendeu o respeito às instituições. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 
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ORÇAMENTO 

 

Deputado defende teto de gastos em Orçamento que deve passar de R$ 5 trilhões 

Poder Legislativo |05/05/2022 –15h01min 

 

O presidente da Comissão Mista de Orçamento, deputado Celso Sabino (União-PA), 

defendeu o teto de gastos para o Orçamento do ano que vem. No projeto da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) encaminhado pelo governo, o teto é de R$ 1,711 trilhão no ano que vem. 

"O teto de gastos foi uma conquista histórica e muito importante para aqueles que defendem a 

austeridade orçamentária, dos recursos públicos. Nós vamos perseguir de forma veemente, 

esgotar todas as possibilidades que tivermos sobre a mesa antes de pensarmos em avançar 

com este teto em qualquer centímetro", apontou Celso Sabino. O presidente da comissão 

reconhece as pressões por mais gastos. Segundo seus cálculos, o total das despesas do 

Orçamento do ano que vem deve ultrapassar R$ 5 trilhões. O Orçamento deste ano é de R$ 

4,823 trilhões, o que significa um aumento projetado de quase R$ 200 bilhões. Fonte: Agência 

Câmara  
Leia mais 
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Cacique do MDB não quer fundo partidário para Tebet: ‘Sem viabilidade’ 

Poder Executivo | 05/05/2022 – 05h 

 

Eunício Oliveira, ex-presidente do Senado e que tentará uma vaga de deputado federal 

pelo MDB do Ceará, é contra seu partido investir na candidatura de Simone Tebet. Para ele, 

recursos da sigla devem ser investidos na eleição de deputados. “Vamos colocar o dinheiro do 

fundo eleitoral (R$ 417 milhões) para ter 0,5% dos votos, uma candidatura que não tem 

viabilidade? Vai acabar com a bancada do MDB, virar um nanico”, diz. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 
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Relator do Orçamento de 2023 defende retirar Auxílio Brasil do teto de gastos  

Poder Legislativo | 04/05/2022 – 20h42min 

 

O senador Marcelo Castro (MDB-PI), escolhido como relator-geral do Orçamento de 

2023 no Congresso, defendeu excluir as despesas do Auxílio Brasil do teto de gastos públicos, 

a regra constitucional que limita o crescimento das despesas à inflação. Em entrevista coletiva 

após a instalação da Comissão Mista de Orçamento, o parlamentar afirmou que apoia a 

proposta também defendida pelo governo Jair Bolsonaro, como revelou o Estadão. "A minha 

posição, que sempre foi uma posição favorável à manutenção do teto de gastos, eu acho que 

nesses casos nós poderíamos fazer uma exceção em favor de salvar vidas, de melhorar a vida 

das pessoas e até de salvar pessoas que estão passando fome", afirmou Castro. Fonte: O Estado de 

S. Paulo 
Leia mais 
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CMO promete responsabilidade fiscal em Orçamento com poucos investimentos 

Poder Legislativo |04/05/2022 –19h25min 

 

Em sua reunião de instalação, na quarta-feira (4), a Comissão Mista de Orçamento 

elegeu o deputado Celso Sabino (União-PA) presidente do colegiado no ano. O senador 

Marcelo Castro (MDB-PI) foi designado o relator-geral do Orçamento para o ano que vem. 

Marcelo Castro alertou que a Comissão deve aumentar o cuidado com os recursos públicos 

diante de um momento de crise. "É uma responsabilidade fazer um Orçamento para nosso país 

em um momento de grande dificuldade que estamos passando, quando investimentos públicos 

tão necessários são ano a ano cada vez mais escassos. Talvez seja este o Orçamento mais 
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exíguo, mais curto, de menos investimento da nossa História", disse. Fonte: Agência Senado 

Leia mais 
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Saída do União Brasil da 3ª via motiva ala “pró-Bolsonaro” do partido 

Poder Executivo | 05/05/2022 – 14h17min 

 

Integrantes do União Brasil ouvidos pela CNN defendem que, após a saída do partido 

das discussões da chamada “3ª via”, a legenda se aproxime do presidente Jair Bolsonaro (PL) 

e de sua campanha à reeleição. Na quarta-feira (4), o presidente do partido, Luciano Bivar, 

confirmou em vídeo o fim das conversas com o PSDB, o MDB e o Cidadania para tentar lançar 

uma candidatura única à Presidência e afirmou que a legenda terá nome próprio ao Planalto. A 

leitura desse grupo mostra que o União Brasil não está unido em torno da candidatura de Bivar. 

O presidente, segundo os parlamentares, tem prestígio dentro do partido, mas não tem 

expressão eleitoral suficiente para, sozinho, disputar a Presidência. O ex-juiz Sergio Moro, que 

é do União, é tratado como nome inviável para encabeçar a chapa. Fonte: CNN Brasil 
Leia mais 
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Câmara aprova projeto que cria quadro de servidores próprios da Defensoria Pública 

Poder Legislativo | 05/05/2022 – 13h51min 

 

A Câmara dos Deputados aprovou na quinta-feira (05), por 294 a 10, o projeto que cria 

o quadro de servidores próprios da Defensoria Pública da União (DPU) e institui o plano de 

carreira e cargos do órgão. Entre os partidos, apenas o Novo orientou contra o avanço da 

proposta. O texto segue para análise do Senado. O projeto prevê a criação de 410 cargos de 

analista da Defensoria Pública e de 401 vagas de técnico do órgão. Além disso, há a previsão 

de redistribuição de cargos de nível superior e intermediário oriundos de outros órgãos do 

governo federal para a Defensoria. Em seu parecer, a relatora Celina Leão (PP-DF) destacou 

que a Defensoria Pública foi criada sem cargos e que seus servidores eram oriundos de outros 

órgãos da União. Segundo ela, o projeto proporcionará a reorganização do órgão. Fonte: Valor 

Econômico  
Leia mais 
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Presidente da Câmara volta a defender adoção semipresidencialismo 

Poder Legislativo | 05/05/2022 – 13h39min 

 

Em audiência na quinta-feira (5) com o presidente da Assembleia da República de 

Portugal, Augusto Santos Silva, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), 

voltou a defender o debate sobre a adoção do semipresidencialismo no Brasil. Lira pediu o 

apoio de Santos Silva para que representantes de Portugal, país que adota sistema político 

semelhante, ajudem com o debate no Brasil. No semipresidencialismo português, o presidente 

é eleito pelo voto popular e representa o Estado. Há ainda a figura do primeiro-ministro, líder do 

partido mais votado em cada eleição para o Legislativo, que é nomeado pelo presidente da 

República. Câmara dos Deputados instituiu um grupo de trabalho que está debruçado na 

proposta que, se for aprovada, teria vigência apenas em 2030. “Vamos precisar fazer essa 

discussão da mudança de sistema no Brasil. É um tema polêmico, porque todos os candidatos 

de agora enxergam uma perda de poder. O Brasil é muito peculiar, nós temos distâncias 

geográfica entre a capital do Amazonas e do Rio Grande do Sul, a distância de Lisboa a 

Moscou”, disse Lira ao lado do português. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 
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Lula: vamos brigar para evitar privatização da Eletrobras, Correios e Banco do Brasil 

Poder Executivo | 05/05/2022 – 13h30min 

 

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na quarta-feira (5), em visita a 

uma ocupação em Sumaré (SP), que se esforçará para que instituições como Banco do Brasil, 

Correios e Eletrobras não sejam privatizadas. “Quero cumprimentar os companheiros dos 

Correios. Nós vamos brigar, vamos tentar evitar que os Correios sejam privatizados, vamos 

evitar que a Eletrobras seja privatizada, que o Banco do Brasil seja privatizado. Vamos 

recuperar a Petrobras para o povo brasileiro”, afirmou Lula. A fala do pré-candidato ocorreu 

durante uma visita à ocupação Vila Soma, na cidade do interior de São Paulo. O ex-presidente 

estava acompanhado de aliados como os petistas Fernando Haddad, Jilmar Tatto e Alexandre 

Padilha e Guilherme Boulos (PSOL). Fonte: CNN Brasil 
Leia mais 
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Reforma do Imposto de Renda: Senado pode retomar projeto que tributa dividendos, diz 

Pacheco 

Poder Legislativo | 04/05/2022 – 20h41min 

 

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), está articulando para que o 

projeto que altera as regras do Imposto de Renda (IR) volte a tramitar na Casa, mas focado 

apenas no imposto das empresas e na tributação de dividendos. Para isso, o projeto pode 

trocar de relatoria, já que o relator, Ângelo Coronel (PSD-BA), rejeitou as mudanças do IRPJ 

que foram aprovadas na Câmara e apresentou novo texto apenas com a atualização da tabela 

do IR das pessoas físicas. Pacheco disse que tem conversado com o presidente da Câmara, 

Arthur Lira (PP-AL), e que é sensível ao apelo para que algum projeto de reforma tributária 

avance. Nesse caso, há convergência entre as duas casas sobre a importância de se aprovar 

uma proposta que reduza a carga tributária das empresas. Fonte: O Globo 
Leia mais 
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Cancelada sessão de análise de vetos presidenciais 

Poder Legislativo | 04/05/2022 –15h59min 

 

Foi cancelada a sessão do Congresso Nacional que havia sido convocada para 

analisar 16 vetos presidenciais. Entre os dispositivos que estavam na pauta está o veto parcial 

ao projeto de lei de conversão que modificou a MP de privatização da Eletrobras (MP 1031/21). 

O texto foi aprovado pela Câmara em maio do ano passado e transformado na Lei 14.182/21. 

Bolsonaro vetou diversos artigos, como a possibilidade de empregados demitidos após a 

privatização adquirirem ações da empresa com desconto. Para ele, vendas de ações dessa 

forma tipificam conduta ilegal de distorção de práticas de mercado. Também estavam na pauta 

dispositivos relacionados à área da saúde e de violência contra a mulher. Fonte: Agência Câmara  
Leia mais 
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Anatel precisa de ferramentas para o século 21, diz presidente 

Poder Executivo | 05/05/2022 – 13h18min 

 

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) precisa de ferramentas para atuar 

no século 21, afirmou o novo presidente da agência, Carlos Baigorri, em discurso de posse na 

5ª feira (5.mai.2022). Ele mencionou as determinações do STF (Supremo Tribunal Federal) 
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para que a agência suspendesse o aplicativo Telegram e o site do blogueiro Allan dos Santos, 

investigado no inquérito das fake news.Quando determinou o bloqueio ao Telegram, em março, 

o ministro Alexandre de Moraes intimou o presidente interino da Anatel para tomar as medidas 

necessárias para a suspensão do aplicativo por operadoras de telecomunicações e provedores 

de internet, ambos regulados pela agência.De acordo com Baigorri, a Anatel se limitou a 

encaminhar as determinações para os agentes por não ter competência legal para agir como 

reguladora de plataformas. Segundo o presidente, as ferramentas que a agência tem hoje para 

atender “as novas expectativas do século 21 não são mais adequadas”. Seria necessário 

dialogar com a sociedade e Congresso para construir uma nova solução, disse.Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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Ataque hacker custou R$ 230 milhões à Atento Brasil 

Mercado | 05/05/2022 

 

O ataque hacker, realizado no final de outubro do ano passado, causou um forte 

impacto financeiro à Atento, um dos cinco maiores provedores em nível mundial de serviços de 

gestão de relacionamentos com clientes e terceirização de processos de negócios (CRM/BPO), 

e líder na América Latina. O impacto foi contabilizado em US$ 46,1 milhões, ou R$ 230 

milhões, lembrando que o ataque foi direcionado para a operação brasileira. Os dados estão na 

coluna Broadcast, do jornal O Estado de São Paulo. A Atento contabilizou os gastos para 

reverter a ação criminosa e da perda de receita por conta do desligamento dos sistemas a 

partir do incidente cibernético. O impacto foi tão forte que a operação brasileira teria uma alta 

de 6% na sua receita, mas acabou sem crescimento em relação ao ano passado. Fonte: 

Convergência Digital  
Leia mais 
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Expedia lança nova plataforma de tecnologia em evento com parceiros 

Mercado | 04/05/2022 – 18h14min 

 

Em seu evento anual de parceiros, o Explore, o Expedia Group lançou uma estratégia 

de três pilares para redefinir seu lugar nas viagens, incluindo uma nova plataforma de 

tecnologia para impulsionar o setor chamada Expedia Group Open World; um ambiente 

reimaginado que recompensa os parceiros por oferecerem ótimas experiências aos viajantes; e 

foco no desenvolvimento de tecnologia para viajantes que forneça as informações corretas 

para aumentar a confiança nas reservas. “Este não é o Grupo Expedia que éramos há dois 

anos, muito menos há duas décadas”, disse o vice-presidente e CEO, Peter Kern, referindo-se 

ao início da empresa no final da década de 1990 e ao fato de que o Explore foi hospedado pela 

última vez presencialmente há dois anos. “Passamos os últimos dois anos reimaginando nosso 

potencial e decidimos que era hora de uma mudança muito necessária. Em vez de um 

mercado que se comoditizou em torno do preço, vislumbramos um mundo onde os viajantes 

recebam a opção certa para suas necessidades, com transparência em relação ao valor e às 

expectativas. Estamos empolgados em compartilhar as maneiras pelas quais estamos trazendo 

isso para a vida”, completou. Fonte: Panrotas  
Leia mais 
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Só 11 capitais atualizaram suas leis de antenas, diz organização 

Poder Executivo | 04/05/2022 –16h54min 

 

A 2 meses de o 5G começar a operar no Brasil, só 11 capitais atualizaram suas 

legislações sobre a instalação de antenas. As informações foram divulgadas durante evento de 

1 ano do Movimento Antene-se, na 4ª feira (4). A harmonização das leis municipais à legislação 

federal é uma pauta cara ao setor de telecomunicações porque permite flexibilizar o processo 
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de licenciamento e agiliza a instalação das estruturas. O tema ganha projeção com a 

implementação do 5G a partir de julho nas capitais, uma vez que a tecnologia exige mais 

antenas do que há hoje. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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Brasil tem expectativa maior com a implementação do 5G, diz pesquisa 

Poder Executivo | 04/05/2022 

 

O Brasil tem expectativa maior com a implementação do 5G do que demais países 

latino-americanos. Pesquisa da Logicalis mostra que o 5G tem capacidade para solucionar os 

mais diversos tipos e problemas no mundo corporativo. Segundo a empresa “o estudo 

realizado entre 255 executivos da América Latina, entre agosto e setembro de 2021, aponta 

que as expectativas para a implementação do 5G no Brasil são altas para médio prazo de três 

a cinco anos, com interesse médio e alto totalizando 76% no Brasil e 69% nos demais países, 

frente aos números equivalentes à possibilidade de adoção da tecnologia hoje de 40% e 49%, 

respectivamente”. Fonte: Telesintese 
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Três em quatro internautas no Brasil confiam que suas senhas são seguras na Internet  

Mercado | 04/05/2022 

 

Mais de dois anos após a chegada do Covid-19, a confiança dos internautas em 

relação ao uso e segurança de suas senhas aumentou. No Brasil, quase três em quatro 

internautas confiam que suas senhas não foram expostas na Internet, enquanto cerca de dois 

em dez (18%) admitem que pelo menos uma de suas contas online já foi hackeada, aponta 

investigação da Kaspersky. "Usar a mesma senha em todas as contas pode ser muito 

conveniente, mas é uma prática que pode ter sérias consequências, pois basta um serviço ser 

comprometido para que a pessoa perca o controle de toda sua vida digital. O mesmo ocorre 

quando salvamos as senhas no navegador, escrevemos elas na agenda ou as compartilhamos 

com familiares com o objetivo de recuperá-las caso sejam esquecidas. Outro risco comum é 

usar data de nascimento, endereço ou o nome de nossos filhos para cria senhas, pois essas 

informações estão públicas em cadastros e até mesmo nas nossas redes sociais", comenta 

Fabio Assolini, analista sênior de segurança da Kaspersky no Brasil. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 
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Especialistas aprovam pacote trabalhista, mas criticam mudanças de regras por medida 

provisória 

Poder Executivo | 05/05/2022 – 04h30min 

 

O pacote trabalhista anunciado pelo governo tem algumas ações positivas, mas, 

segundo especialistas ouvidos pelo GLOBO, medidas complexas, que mexem com a rotina das 

empresas e impactam a sociedade, precisam de discussão mais profunda, com a participação 

do Congresso. Não devem, portanto, ser implementadas via medida provisória, mas sim por um 

projeto de lei.Para presidente do Conselho de Emprego e Relações do Trabalho da Fecomercio 

SP, José Pastore, medidas como a liberação do uso do FGTS para pagamento de creche por 

mulheres são importantes e deveriam ser perenes. De modo geral, ele avalia o pacote como 

benéfico para o trabalhador, mas com efeitos que devem se fazer notar ao longo do tempo:— 

No conjunto, acho boas (as medidas) para os trabalhadores porque ampliam as oportunidades 

e a proteção a eles, mas acho que são marginais em termos de geração de emprego. Fonte: O 
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