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DESTAQUES 

 

Artur Coimbra e Carlos Baigorri tomam posse no Conselho Diretor da Anatel 

Poder Executivo| 05/05/2022 –18h10min 

 

O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Carlos Manuel 

Baigorri, e o conselheiro Artur Coimbra de Oliveira tomaram posse durante cerimônia realizada 

na manhã de quinta-feira (5), na sede da Agência, em Brasília/DF. Ambos foram indicados 

pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e sabatinados no Senado Federal. Baigorri 

responderá pela presidência do Conselho Diretor ao longo dos próximos cinco anos. Já 

Coimbra, ex-secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações (MCom), ficará 

no Conselho Diretor até novembro de 2024.O ministro das Comunicações, Fábio Faria, 

destacou durante a cerimônia a excelência do quadro técnico da Anatel e falou sobre a 

importância da implementação do 5G no País. "O que é novo hoje será obsoleto amanhã e, 

se a gente atrasar, ficará para trás", enfatizou. A solenidade também contou com a presença 



 
 
 
de autoridades como os ministros da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim; o 

Advogado-Geral da União, Bruno Bianco Leal; e o ex-conselheiro da Anatel e membro do 

Conselho Nacional do Ministério Público, Otavio Luiz Rodrigues Junior. Fonte: ASCOM MCom 
Leia mais 

Retorno ao índice 

Câmara obriga cartórios a digitalizarem serviços 

Poder Legislativo | 06/05/2022 – 05h02min 

 

A Câmara dos Deputados aprovou ontem medida provisória (MP) que obriga todos os 

cartórios a aderirem até fevereiro de 2023 ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos 

(Serp), uma entidade privada que concentrará na internet as informações dos registros. O 

projeto seguirá para votação no Senado, que precisa aprová-lo até 1º de junho. Os deputados 

defenderam mudanças no projeto, mas a base do governo acabou fazendo um acordo para 

que a proposta fosse aprovada sem nenhuma alteração por causa do prazo exíguo - se não 

for aprovada até o fim do mês pelas duas Casas, o texto perde a validade. A oposição 

protestou contra partes do projeto. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Embaixador da União Europeia no Brasil participa de reunião com ministro do MCTI 

Poder Executivo| 05/05/2022 –18h20min 

 

O embaixador da União Europeia no Brasil, Ignácio Ibañez, participou na quinta-feira 

(5) de uma reunião com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim.  Também 

estiveram presentes secretários, assessores da pasta, e o ministro-conselheiro chefe do Setor 

de Economia, Indústria, Mercado Digital e Mobilidade da União Europeia no Brasil, Carlos 

Oliveira. O encontro tratou de assuntos importantes, como o Acordo Bilateral de Cooperação 

Científica e Tecnológica entre a União Europeia e o Brasil. A expectativa é de que esse acordo 

seja concretizado até 8 de agosto. Foi reforçado pelo ministro a importante relação entre o 

Brasil e a União Europeia, onde todos ganham na aplicação do conhecimento científico e 

tecnológico, sendo o Brasil um ponto focal para o desenvolvimento sustentável. Paulo Alvim 

destacou os trabalhos que estão em andamento no MCTI envolvendo as tecnologias digitais, 

biodiversidade, clima, sustentabilidade e energias renováveis. Fonte: ASCOM MCTI 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Com anuência da Anatel, venda do controle detido pela Oi inicia nova fase na V.tal 

Mercado | 05/05/2022 – 17h28min 

 

A anuência prévia dada pelo Conselho Diretor da Anatel na quinta-feira, 5, para a 

operação de transferência do controle da Oi na V.tal para os fundos geridos pelo BTG Pactual 

foi comemorada pela operadora e empresa de rede neutra. Apesar de já ter as aprovações 

regulatórias necessárias (o Cade já havia aprovado), a conclusão da operação ainda deverá 

depender do cumprimento de condição para a anuência prévia e a finalização de detalhes 

entre as partes envolvidas. O presidente da Oi, Rodrigo Abreu, destacou que a transação é 

uma etapa fundamental no processo de reestruturação da companhia, iniciada com o 

aditamento ao plano da recuperação judicial em 2020. E lembrou ainda que a proposta de 

rede neutra de grande porte deverá ajudar no 5G e a tornar a operadora uma empresa menos 

focada em ativos. Porém, não falou na questão financeira da operação, que teve valor total de 

R$ 12,9 bilhões em julho do ano passado. Fonte:Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Estados dos EUA acusam Biden de “conluio” com big techs  

Poder Executivo | 06/05/2022 – 14h11min 
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Os procuradores-gerais dos Estados norte-americanos de Missouri e Lousiana 

acusam o presidente Joe Biden e outras autoridades do governo de “conluio” com as big techs. 

Segundo o processo, apoiadores agiram com empresas de mídia para suprimir informações 

do debate político “sob pretexto de combater a desinformação”. As informações são da Fox 

News. O processo foi aberto na quinta-feira (5) no Tribunal Distrital de Lousiana. Em seu site, 

o procurador de Missouri, Erick Schmitt, divulgou a petição enviada à Justiça norte-americana. 
Fonte: Poder 360 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Governo federal determina retorno de servidores e empregados públicos ao trabalho 

presencial 

Poder Executivo | 06/05/2022 – 08h24min 

 

O governo federal determinou o retorno às atividades presenciais de servidores e 

empregados públicos da administração federal. A regra está prevista em instrução normativa, 

da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, do Ministério da Economia, publicada no 

Diário Oficial da União (DOU) de sexta-feira (6). Segundo o texto, a medida começa a valer 

em 6 de junho. Desde 2020, por conta da pandemia de Covid-19, parte dos servidores federais 

exercia as atividades de forma remota. A instrução normativa afirma que os órgãos e entidades 

integrantes do governo federal poderão "utilizar o Programa de Gestão, nos termos da 

Instrução Normativa nº 65, de 30 de julho de 2020, para permitir a continuidade ou execução 

de atividades em regime não presencial". Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

CONSUMIDOR 

 

Operadora de telefonia é multada em R$ 800 mil por cortar internet “ilimitada” 

Mercado | 06/05/2022 –11h40min 

 

A operadora Oi teve recurso negado e terá que desembolsar R$ 800 mil em multa 

após realizar cortes de internet dos clientes que adquiriram plano anunciado como ilimitado. A 

decisão é da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) que entendeu como falta de 

clareza de informações aos usuários, o que caracteriza propaganda abusiva. O valor deve ser 

pago em até 30 dias e não é mais possível reverter a sentença. “A população tem direito à 

informação e de forma clara, como é previsto no Código de Defesa do Consumidor. Estamos 

atentos e trabalhando para garantir transparência nas relações de consumo”, destacou o 

ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. Fonte: ASCOM MJSP 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Investidores latinos estão mais interessados no tema ESG, mas ainda faltam dados 

para decisões 

Mercado | 06/05/2022 – 06h01min 

 

Em relatório enviado a clientes na sexta-feira (05) a que o Prática ESG teve acesso 

com exclusividade, o Bank Of America (BofA) destaca como a temática ESG, sigla em inglês 

usada para se referir a questões sociais, ambientais e de governança corporativa, está 
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avançando na América Latina. Chamado de “ESG Primer: 2022 edition - ESG Matter in LatAm”, 

o foco do estudo está em analisar como anda o fluxo de capital para investimentos 

sustentáveis, como fundos sustentáveis, além de averiguar o nível de maturidade e de 

disponibilidade de dados das empresas da região, que são analisadas por investidores na hora 

de decidir onde alocar seu capital. Também foi avaliada a evolução da regulação na região. 
Fonte: Valor Econômico 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Para equipe econômica, prejuízo para imagem do país está dado 

Mercado | 06/05/2022 – 05h02min 

 

O governo, o setor privado e fontes da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 

reagiram ontem à sinalização do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), 

segundo a qual os parlamentares irão pressionar o órgão regulador a rever os reajustes 

autorizados na conta de luz. Para eles, isso pode afetar a percepção de risco do investidor em 

relação ao Brasil, além de desorganizar o setor. Uma das reações mais contundentes partiu 

do fórum de associações do setor. A organização, que reúne 27 entidades, enviou carta a Lira 

pedindo a manutenção dos reajustes. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

EDUCAÇÃO 

 

Número de alunos em cursos técnicos pode crescer 25% com oferta em faculdades 

privadas 

Poder Executivo | 06/05/2022 – 12h58min 

 

As instituições de ensino superior privado estimam um incremento de cerca de 25% 

no volume de alunos matriculados em cursos técnicos com a recente portaria do Ministério da 

Educação (MEC) que permite a oferta dessa modalidade pelo setor particular. Em 2019, havia 

cerca de 1,8 milhão de alunos matriculados nessa modalidade de curso, que tem duração de 

um ano. “É diferente do Pronatec, não há previsão de financiamento por parte do governo. 

Muitas instituições de ensino já têm infraestrutura para oferecer cursos técnicos”, disse Celso 

Niskier, presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes), 

durante o XIV Congresso Brasileiro da Educação Superior Particular (CBESP). Fonte: Valor 

Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministro da Educação anuncia política de recuperação da aprendizagem 

Poder Executivo | 05/05/2022 –19h35min 

 

O ministro da Educação, Victor Godoy, disse na quinta-feira (5), que será lançada 

ainda este mês uma política nacional de recuperação das aprendizagens. O Ministério da 

Educação (MEC) vem sendo criticado pela falta de apoio às redes de ensino para garantir a 

aprendizagem dos estudantes durante a pandemia. Na quarentena imposta pela pandemia 

para reduzir a transmissão da covid-19, escolas em todo o País foram fechadas. Parte dos 

alunos não teve acesso às classes remotas e houve prejuízo à aprendizagem em várias 

etapas. O MEC, à época sob o comando do pastor Milton Ribeiro, vetou um projeto para 

garantir conectividade nas escolas. Especialistas e gestores afirmam que houve omissão do 

ministério para resolver a crise educacional. Segundo Godoy, o cenário exigirá "esforço 

adicional" para superar os desafios. Ele afirmou que a política terá três frentes: além da 

recuperação das aprendizagens, o combate à evasão e o incentivo à inovação e tecnologia. 
Fonte: O Estado de S. Paulo 

Leia mais 
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Alckmin está com covid e fará participação virtual em ato de lançamento de pré-

candidatura de Lula 

Poder Executivo | 06/05/2022 – 13h52min 

 

Provável vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-governador de 

São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) foi diagnosticado com covid-19 e deve participar 

virtualmente do evento de lançamento da pré-candidatura presidencial do PT no sábado (7), 

em São Paulo. A assessoria de Lula afirmou que evento de sábado (7) está mantido e que o 

ex-governador deverá participar por vídeo. O ato para oficializar a pré-candidatura está 

previsto para ocorrer no centro de eventos e exposições Expo Center Norte, na capital paulista. 

São esperadas cerca de 4 mil pessoas, entre políticos, militantes e demais apoiadores. Fonte: 

Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TSE diz que partidos podem auditar eleição 

Poder Judiciário | 06/05/2022 – 07h38min 

 

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) voltou a dizer, na quinta-feira (5), que os partidos 

políticos podem auditar as eleições. Declaração foi divulgada depois de o presidente Jair 

Bolsonaro (PL) dizer que seu partido contratará uma empresa para fazer o serviço. “A 

fiscalização das eleições está prevista nos artigos 65 a 72 da Lei nº 9.504 de 30 de setembro 

de 1997, conhecida como Lei das Eleições. Os partidos políticos podem fazer suas próprias 

auditorias pelo Registro Digital do Voto (RDV)”, afirmou a Corte em nova oficial. O tribunal 

também cita que “qualquer cidadão pode fazer sua própria auditoria” por meio do Boletim de 

Urna. O documento é “emitido pelo mesário ao final da votação e divulgado nas seções 

eleitorais e no site do TSE”, explicou. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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Em jantar com bancada do PSDB, Doria pede tempo para subir nas pesquisas 

Poder Executivo | 05/05/2022 – 19h43min 

 

O ex-governador João Doria (PSDB) se reuniu, na quarta-feira (06), com deputados 

federais do PSDB. Em tom de desabafo, lamentou ainda enfrentar obstáculos internos e pediu 

que os correligionários deem tempo para subir nas pesquisas de intenção de voto. O 

movimento representa nova tentativa do tucano de reunificar o partido em torno de sua pré-

candidatura à presidência da República. Pouco mais de metade da bancada de 23 deputados 

federais compareceu ao encontro organizado pelo líder do PSDB na Câmara, Adolfo Viana 

(BA). Um dos principais desafetos de Doria, o deputado Aécio Neves (PSDB-MG) não 

participou do encontro. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Tebet diz que MDB terá candidato com ou sem PSDB e Cidadania 

Poder Executivo | 05/05/2022 – 18h01min 

 

A senadora e pré-candidata à presidência da República pelo MDB, Simone Tebet, 

disse na quarta-feira (5) que a sigla terá candidato próprio mesmo sem o apoio do Cidadania 

ou do PSDB. Os partidos, junto com o União Brasil, anunciariam uma chapa única ao pleito no 

dia 18 de maio. Mas, na quarta-feira (4), o União Brasil comunicou a saída do grupo para ter 
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candidatura própria ao Planalto. “Nós teremos o dia 18 como data final mesmo. De ver se o 

PSDB e o Cidadania caminharão conosco ou não, mas independentemente disso o MDB terá 

pré-candidatura e depois candidatura própria”, declarou a senadora durante visita ao Rio 

Grande do Sul. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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STF: ministros votam para derrubar decisões favoráveis aos contribuintes 

Poder Judiciário | 06/05/2022 – 12h56min 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar, na sexta-feira (6), se decisões 

que favorecem os contribuintes perdem o efeito, de forma imediata e automática, quando há 

mudança de jurisprudência na Corte. A discussão é uma das mais importantes da área 

tributária. Tem impacto para todos os processos que discutem pagamento de tributos. O 

julgamento é realizado no Plenário Virtual por meio de duas ações - são os chamados 

"processos da coisa julgada". Uma tem como relator o ministro Luís Roberto Barroso e a outra 

o ministro Edson Fachin. Eles votaram de forma semelhante. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Cármen Lúcia, do STF, manda investigação sobre ex-ministro da Educação para 

primeira instância 

Poder Judiciário | 05/05/2022 – 20h05min 

 

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu ao pedido da 

Procuradoria-Geral da República (PGR) e mandou para a primeira instância o inquérito que 

apura suspeitas contra o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, envolvendo a atuação de 

dois pastores na liberação de recursos do ministério para prefeituras de aliados. A investigação 

contra Ribeiro foi autorizada pelo STF após pedido da Procuradoria-Geral da República. O 

pedido da PGR foi encaminhado à ministra na quinta-feira (5). Para a PGR, o Supremo não é 

mais a instância competente para o processamento do caso, tendo em vista a exoneração de 

Ribeiro do cargo de ministro da Educação. Ele era o único, entre os investigados, com 

prerrogativa de foro junto à Corte. Por isso, a PGR pede para que os autos da investigação 

sejam enviados a uma das Varas Federais Criminais do Distrito Federal. Fonte: O Globo 
Leia mais 
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Lula exalta integração de países latinos e promete trabalhar pelos Brics 

Poder Executivo | 05/05/2022 – 23h39min 

 

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu na quinta-feira (5), durante um 

evento na Unicamp, em Campinas, que, se eleito, irá trabalhar para fortalecer os Brics e o 

Mercosul. Segundo ele, o grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul – iniciais 

de Brics, em inglês – perdeu força nos últimos anos por causa do desinteresse do presidente 

Jair Bolsonaro e, mais recentemente, por causa da guerra na Ucrânia. Mas, fortalecido, é a 

“possibilidade para mudar a ordem econômica mundial”. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Com viagem de Bolsonaro, Pacheco assume Presidência da República 

Poder Executivo | 05/05/2022 – 21h14min 
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O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), assumirá a Presidência da 

República durante o dia de sexta-feira (6). Com as viagens do presidente da República, Jair 

Bolsonaro, do vice-presidente, Hamilton Mourão, e do presidente da Câmara, Arthur Lira, 

todas na sexta-feira (6), o comando da nação recai sobre o presidente do Senado, terceiro na 

linha de sucessão presidencial. “Fui comunicado pela Casa Civil, também pelo GSI [Gabinete 

de Segurança Institucional], a respeito da viagem do senhor presidente da República à Guiana. 

E aí, naturalmente, nessa linha sucessória, também com viagens internacionais do vice-

presidente [da República] e do presidente da Câmara, Arthur Lira, cabe ao presidente do 

Senado fazê-lo. E assim será feito pela presidência do Senado”, disse Pacheco, em rápido 

pronunciamento no Senado, na tarde de quinta-feira (5). Segundo Pacheco, não está prevista 

a assinatura de nenhum ato ou medida. Será apenas, como Pacheco mesmo disse, “o 

cumprimento de uma obrigação constitucional”. Bolsonaro viajará amanhã para a Guiana, com 

previsão de retorno no mesmo dia, à noite. Mourão irá para o Uruguai e Lira viajará para os 

Estados Unidos. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 
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Pacheco convoca esforço concentrado para sabatinar e votar indicações de 

autoridades 

Poder Legislativo | 05/05/2022 – 18h20min 

 

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, convocou esforço concentrado entre os 

dias 10 e 12 de maio para sabatinar e votar a indicação de autoridades. Das 30 matérias em 

tramitação no Senado, 13 estão prontas para deliberação do Plenário e 17 dependem de 

análise das comissões permanentes (veja tabela abaixo). O Plenário pode votar as indicações 

de João Paulo Santos Schoucair para o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e de João Carlos 

de Andrade Uzêda Accioly para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As outras 11 

matérias na ordem do dia recomendam a aprovação de embaixadores para representações 

do Brasil no exterior. Dezessete indicações estão distribuídas entre quatro comissões 

permanentes. A Comissão de Relações Exteriores (CRE) concentra a maior parte das 

matérias: são 13 mensagens, que recomendam autoridades para embaixadas brasileiras, para 

a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e para a Organização das Nações 

Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). Fonte: Agência Senado 
Leia mais 
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China manda trocar todos os computadores estrangeiros de órgãos públicos por 

marcas nacionais 

Poder Executivo | 06/05/2022 – 13h58min 

 

A China ordenou que todos os órgãos do governo central e empresas estatais 

substituam computadores feitos no exterior por alternativas locais. Eles receberam dois anos 

para a transição, segundo apurou a agência Bloomberg. Além das máquinas, os sistemas 

operacionais também deverão ser substituídos por softwares desenvolvidos localmente. Fonte: 

Valor Econômico 
Leia mais 
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Os elementos de sinalização e controle, definidos pelo padrão 3GPP (NRF, SCP, 

NSSF, SEPP como camada de sinalização e AMF como parte do core 5G) serão parte do 

processo de autenticação, mobilidade dos usuários, e também responsáveis por garantir que 

a conexão entre a rede e os dispositivos móveis funcione nas melhores condições de latência 

e largura de banda. São estes recursos que permitem a entrega de largura de banda de 

altíssima capacidade, com velocidades de transmissão muito maiores do que aquelas 

proporcionadas pela tecnologia 5G Non Standalone – NSA. Fonte: Telesíntese 
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Problema dos postes exige 'um grande pacto', diz Baigorri 

Poder Executivo | 05/05/2022 – 17h 

 

Na posse como presidente da Anatel na quinta-feira, 5, Carlos Baigorri comentou 

sobre duas questões recentes que têm se mostrado constantes na pauta da agência: a 

regulação de plataformas de Internet e as disputas do compartilhamento de postes. Neste 

último caso, ele disse que precisa ser resolvido por meio de um "grande pacto". Sem isso, 

devido à complexidade da questão, dificilmente se chegará a um acordo que contemple a 

todos, afirmou. Na ocasião, Artur Coimbra, ex-secretario de Telecomunicações da Anatel, 

também tomou posse como conselheiro da agência reguladora.Fonte: Teletime 
Leia mais 
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59% das empresas já sofreram algum tipo de ciberataque, revela pesquisa 

Mercado | 05/05/2022 

 

A evolução dos setores tecnológicos, atualmente, é constante. A cada ano, surgem 

novos dispositivos, softwares, hardwares, entre outras tecnologias que até pouco tempo atrás 

pensávamos ser impossíveis de existir! Isto, é claro, beneficia pessoas e empresas de todos 

os portes, fornecendo cada vez mais recursos, seja qual for a finalidade da utilização de 

determinadas tecnologias. Os ataques hackers tiveram um aumento significativo nos últimos 

anos, principalmente durante a pandemia. No mesmo ritmo, houve um aumento nos gastos 

com resgates de dados, já que ataques como Ransomware e o Phishing, por exemplo, exigem 

o pagamento em criptomoedas para a recuperação dos dados. Fonte: TIinside 
Leia mais 
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