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DESTAQUES 

 

Promulgada Emenda que restabelece benefícios a empresas de tecnologia 

Poder Legislativo | 10/05/2022 – 18h07min 

 

Em sessão solene, na terça-feira (10), o Congresso Nacional promulgou a Emenda 

Constitucional 121, que restabelece benefícios tributários a empresas de tecnologia da 

informação e comunicação e de semicondutores. A Emenda promulgada resultou da Proposta 

de Emenda à Constituição (PEC 10/2021), que exclui da política gradual de desonerações os 

incentivos e benefícios fiscais e tributários para essas empresas. A matéria, de iniciativa do 

deputado Rodrigo de Castro (PSDB-MG), teve os deputados Silvio Costa Filho (Republicanos-

PE) e Vitor Lippi (PSDB-SP) como relatores da proposta na Câmara, e o ex-senador Antonio 

Anastasia, hoje ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), emitiu seu parecer no Senado. 
Fonte: Agência Senado  

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Comissão do marco regulatório da inteligência artificial estende prazo para sugestões 

Poder Legislativo | 11/05/2022 – 15h 

 

A Comissão de juristas que vai elaborar proposta de regulamentação da inteligência 

artificial no Brasil (CJSUBIA) prorrogou até 10 de junho o prazo para recebimento de sugestões 

externas. As contribuições devem ser enviadas para o e-mail cjsubia@senado.leg.br ou para o 

Protocolo do Senado Federal (Ala Senador Alexandre Costa, Sala 15, subsolo). Especialistas 

na área, entidades da sociedade civil e outros interessados podem participar nesta fase. Os 

eixos temáticos para discussão incluem os seguintes pontos: Conceitos, compreensão e 

classificação de inteligência artificial; Impactos da inteligência artificial; Direitos e deveres; 

Accountability, governança e fiscalização. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Comissão de juristas dá seguimento às audiências públicas sobre regulação da 

inteligência artificial nesta quinta (12)  

Poder Judiciário | 11/05/2022 – 09h35min 

 

A comissão de juristas que está auxiliando o Senado Federal na redação de 
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substitutivo para a regulamentação da inteligência artificial no Brasil – presidida pelo ministro 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Villas Bôas Cueva – dará continuidade, na quinta-feira 

(12), às audiências públicas destinadas a discutir conceitos, modelos de regulação e impactos 

da Inteligência Artificial (IA). As sessões podem ser acompanhadas no canal do Senado no 

YouTube. Quatro eixos temáticos principais pautam as discussões das audiências: conceitos, 

compreensão e classificação de inteligência artificial; impactos da IA; direitos e deveres; e 

accountability, governança e fiscalização. Divididos em 12 painéis, os debates tiveram início 

nos dias 28 e 29 de abril e vão até a próxima sexta-feira (13). Fonte: ASCOM STJ 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  
Gaispi aprova recomendação de prazo adicional para início do uso de subfaixa do 5G  

Poder Executivo | 11/05/2022 – 14h22min 

 

O Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de 

Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi) aprovou proposta de envio, ao Conselho 

Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), de recomendação de prazo 

adicional de 60 dias para início do uso do subfaixa de radiofrequências de 3.300 a 3.700 MHz 

pelas vencedoras do Leilão do 5G em todas as capitais de Estados e no Distrito Federal (DF). 

Conforme o Edital do Leilão, o prazo para capitais e o DF era 30 de junho de 2022. A 

motivação técnica para adoção de prazo adicional foi a impossibilidade de entrega de 

equipamentos pela indústria, para a realização da mitigação de interferências nas estações 

satelitais, no prazo original. A Entidade Administradora da Faixa de 3,5 GHz (EAF) explicou 

que o lockdown na China, a escassez de semicondutores, as limitações do transporte aéreo e 

a demora no desembaraço aduaneiro trouxeram impactos ao projeto. Fonte: ASCOM ANATEL  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Anatel divulga primeiros dados de estudo sobre ensino conectado 

Poder Executivo | 10/05/2022 – 20h48min 

 

Apesar de críticas do setor acadêmico, Vicente Aquino, conselheiro da Anatel, 

defendeu a aplicação dos recursos do Fust para escolas em sinergia com outras políticas 

públicas, conforme disse em debate sobre o futuro da universalização no Brasil, realizado na 

FGV-Direito em São Paulo na terça-feira, 10. Aquino, que também é presidente do Grupo de 

Acompanhamento do Custeio a Projetos de Conectividade de Escolas (GAPE), da faixa de 26 

GHz do 5G, aproveitou o evento para mostrar os primeiros dados do levantamento do cenário 

de conectividade das instituições. Segundo dados apresentados, há no Brasil um universo de 

138.804 escolas públicas, dos quais pouco mais de 30 mil não contam com acesso algum à 

Internet. "Desses, 15 mil são no Nordeste e 11 mil no Norte, o que infelizmente não é nenhuma 

surpresa para todos nós", declarou Aquino. Ou seja: 88% das instituições de ensino sem 

conexão ficam nas duas regiões. Fonte: Tele Time 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Alexandre manda juntar inquérito das milícias digitais com investigação de fake news de 

Bolsonaro sobre urnas 

Judiciário | 10/05/2022 –16h44min 

 

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

nesta terça-feira, 10, que a investigação das notícias falsas divulgadas pelo presidente Jair 

Bolsonaro (PL) sobre as urnas eletrônicas seja incorporada ao inquérito das milícias digitais. A 

decisão atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), que em março 

sugeriu a fusão das duas frentes da apuração por entender que os fatos precisavam ser 
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investigados em conjunto. Ao final da investigação, a PGR precisa decidir se denuncia o 

presidente ou arquiva o caso. O inquérito das milícias digitais mira a atuação coordenada de 

grupos na internet para divulgar notícias falsas e atacar opositores bolsonarista e instituições 

democráticas. Depois que o inquérito das fake news esfriou no STF, a investigação se tornou a 

frente com maior potencial explosivo contra aliados do presidente. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Comitê do Desenvolvimento Econômico avalia legado do South Summit  

Poder Executivo | 10/05/2022 – 15h55min 

 

O Comitê Municipal de Desenvolvimento Econômico realizou na terça-feira (10), o seu 

quarto encontro com as 57 entidades parceiras, além da Prefeitura de Porto Alegre e Câmara 

Municipal. Liderada pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, 

Vicente Perrone, a reunião no Hotel Plaza São Rafael apresentou resultados do South Summit 

Brasil, avaliando acertos, o legado da feira e discutindo melhorias para o próximo ano.  

"Tivemos números excelentes para nossa cidade, desde rede hoteleira lotada, movimentação 

em bares e restaurantes, alto número de pousos e decolagens de aviões particulares, sem falar 

dos mais de 500 palestrantes de diferentes nacionalidades, que trouxeram conhecimento para 

esse ecossistema de inovação", salientou Perrone. Ao todo, mais de 20 mil pessoas circularam 

pelo Cais Mauá durante os três dias de evento. Os avanços no projeto do Centro de Eventos 

Municipal também foram apresentados pela secretária de Parcerias, Ana Pellini. Outro tema 

importante mencionado foi a Maratona Internacional de Porto Alegre da Unimed, que acontece 

no dia 12 de junho e deve movimentar bastante a Capital. Fonte: ASCOM Prefeitura de Porto Alegre 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Primeira parte da regulação da nova lei cambial terá consulta pública ‘em breve’, diz BC  

Mercado | 11/05/2022 – 12h08min 

 

O diretor de regulação do Banco Central (BC), Otavio Damaso, afirmou na quarta-feira 

que a primeira parte da regulamentação da autoridade monetária com base na nova lei cambial 

será colocada em consulta pública "em breve". Antes, o diretor havia dito que a consulta seria 

lançada até o fim de abril, o que não ocorreu. "Nossa expectativa é colocar no primeiro 

momento a regra do mercado de câmbio, essa é até a maior, junto com classificação de 

investidor não residente e encargo financeiro. Essas três que a gente pretende colocar rápido 

em consulta pública", disse em evento da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e ICC 

Brasil. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Governo mira OCDE e busca política para estatais 

Poder Executivo | 11/05/2022 – 05h01min 

 

O governo federal corre contra o tempo para apresentar neste ano a sua política de 

propriedade. Recomendada pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) em 2019, no primeiro ano do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), a 

política “nada mais é do que um documento que consolide as diretrizes que a União adota para 

a gestão da sua carteira” de empresas estatais - embora inclua também algumas 

recomendações práticas do órgão multilateral. A definição é de uma fonte da equipe 

econômica. A fonte admite que a implantação da política “faz mais sentido no primeiro ano de 

governo”. Mas a publicação ainda em 2022 representaria um marco simbólico que qualquer 
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novo governo precisará enfrentar, com os custos de imagem que isso traz, caso queira dar 

nova direção para as estatais. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Lucro de estatais rende R$ 46 bi em receita ao governo 

Mercado | 11/05/2022 – 05h 

 

O lucro das seis principais estatais no ano passado renderá R$ 46 bilhões em receita 

primária para o governo federal, segundo o Ministério da Economia. Em 2021, Petrobras, 

Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, Correios e Eletrobras apresentaram 

resultado líquido positivo de R$ 186 bilhões. Parte dos R$ 46 bilhões já foi adiantada pela 

Petrobras em 2021. Mesmo assim, a tendência é que a maior parcela entre nos cofres da 

União em 2022. A petroleira foi responsável por R$ 107 bilhões dos R$ 186 bilhões de lucro 

das estatais no ano passado. Segundo um integrante da equipe econômica, mesmo não 

levando em conta os dados da empresa, o lucro total “é um grande resultado”. “Pela 

estabilidade, até mais do que pelo número”, disse a fonte, destacando o papel de reformas, 

como a Lei das Estatais. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

   
‘É importante que o Congresso acelere projetos de controle do mercado de criptoativos’, 

defende presidente do Instituto de Combate à Lavagem 

Mercado | 10/05/2022 –19h 

 

O presidente do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o 

Financiamento do Terrorismo (Gafi), o alemão Marcus Pleyer, virá ao Brasil na próxima 

semana para participar de um congresso em São Paulo. A visita ocorre em meio às 

expectativas para a próxima avaliação do desempenho brasileiro na prevenção e no 

enfrentamento à lavagem de dinheiro e ao terrorismo. O Brasil é um dos 39 membros do Gafi e 

a permanência na organização internacional depende de rodadas periódicas de qualificação. A 

próxima análise deve ocorrer ainda neste ano. O Estadão conversou com o economista 

Bernardo Mota, presidente do Instituto de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao 

Financiamento do Terrorismo (IPLD), para quem o momento atual é “positivo” para o Brasil. Em 

2018, o País se viu sob risco de ser removido do grupo, mas segundo o especialista o cenário 

naquele ano foi “isolado”.  Fonte: O Estado S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Governador do DF questiona alterações no ICMS de operações interestaduais 

Poder Execeutivo | 10/05/2022 – 16h16min 

 

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, questiona, no Supremo Tribunal 

Federal, alterações nas normas gerais que regem o Imposto sobre Circulação de Mercadorias 

e Serviços (ICMS) nas operações interestaduais de circulação de mercadorias. O pedido foi 

apresentado na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7158, distribuída ao ministro Luís 

Roberto Barroso. Ibaneis alega que o artigo 1º da Lei Complementar 190/2022, ao alterar artigo 

11, parágrafo 7º, da Lei Complementar 87/1996, passou a considerar como fato gerador do 

ICMS a mera circulação física das mercadorias ou serviços, em sentido contrário ao da 

jurisprudência do STF, que entende que a hipótese de incidência do imposto é a circulação 

jurídica dos bens postos no comércio, com alteração de sua titularidade. Ele argumenta que, 

isoladamente, a circulação física não tem relevância jurídica para fins de incidência do ICMS. 
Fonte: ASCOM STF  

Leia mais 

Retorno ao índice 
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Taxa de confiança das microempresas tem 3ª alta consecutiva no ano, mostra pesquisa 

do Sebrae 

Mercado| 10/05/2022 – 16h15min 

 

A confiança das microempresas atingiu 96,3 pontos em abril, na terceira alta 

consecutiva neste ano, conforme a pesquisa do Sebrae em parceria com a Fundação Getulio 

Vargas (FGV) divulgada na terça-feira (10). Os dados mostram que, se por um lado há uma 

perspectiva positiva para os negócios, com a liberação do saque extraordinário de R$ 1.000 do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do décimo-terceiro dos aposentados, por 

outro há incertezas sobre o desempenho das vendas, por causa da alta dos preços. No 

comércio, a confiança apresentou queda. Na indústria e em serviços, houve aumento. Fonte: Valor 

Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

EDUCAÇÃO 

 

Comissão aprova internet gratuita a aluno com deficiência de escola conveniada com o 

poder público 

Poder Legislativo | 10/05/2022 – 18h55min 

 

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos 

Deputados aprovou o Projeto de Lei 2939/21, que garante acesso à internet aos estudantes 

com deficiência matriculados em escolas conveniadas com o poder público, desde que suas 

famílias estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 

(CadÚnico). A proposta do deputado Carlos Henrique Gaguim (União-TO) altera a Lei da 

Conectividade, que assegura o repasse de R$ 3,5 bilhões da União para estados, Distrito 

Federal e municípios com o objetivo de garantir o acesso à internet, com fins educacionais, aos 

alunos e professores da educação básica pública. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ELEIÇÕES 2022 

 

Pesquisa Genial/Quaest: Lula tem 46% das intenções de voto; Bolsonaro, 29% e Ciro, 7% 

Poder Executivo | 11/05/2022 –11h25min 

 

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém a liderança da corrida 

presidencial deste ano, com 46% das intenções de voto - dois pontos a mais que um mês atrás 

-, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) segue no mesmo patamar em comparação ao 

último levantamento, com 29%, mostra pesquisa Genial/Quaest publicada na quarta-feira, 11. 

No cenário analisado com todos os pré-candidatos, no qual é apresentada uma lista de nomes 

para a escolha do entrevistado, Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro lugar, com 7%. Ele é 

seguido por João Doria (PSDB) e André Janones (Avante) com 3%, Simone Tebet (MDB) e 

Felipe D’Ávila (Novo) com 1% e Luciano Bivar (União Brasil), que não pontuou. Fonte; O Estado de S. 

Paulo 
Leia mais 
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Ministro da Justiça diz que governo apenas quer aperfeiçoar sistema de votação 

Poder Judiciário | 11/05/2022 – 05h02min 

 

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Anderson Torres, afirmou terça-feira que 

o governo federal não questiona as urnas e apenas sugere possíveis melhorias no processo de 
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votação. “Na verdade, o governo não tem questionado. Tem mostrado observações feitas pelas 

instituições, como a Polícia Federal, o Exército e outros, sobre melhorias e oportunidade para 

melhorar a segurança das urnas. Isso que tem sido apresentado. A gente defende toda e 

qualquer melhoria nesse processo de apuração. Queremos eleições limpas e seguras. Tudo 

que vier para melhorar as eleições é defendido pelo governo”, disse Torres após participar de 

sessão da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Folha de S. Paulo 
Leia mais 
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'Temos confiança no sistema eleitoral brasileiro', diz subsecretária de Estado dos EUA 

Poder Executivo | 10/05/2022 – 18h37min 

 

A subsecretária de Estado dos Estados Unidos, Victoria Nuland, afirmou que seu país 

confia no sistema eleitoral brasileiro, classificado por ela como “um dos mais fortes da América 

Latina”. Em entrevista à BBC News, ela também disse que a população brasileira deve “ter 

confiança” nas eleições do país que, segundo ela, precisam ser “livres e justas”. 

Recentemente, Nuland esteve no Brasil com uma delegação americana e se encontrou com 

diplomatas brasileiros. O posicionamento da diplomata americana acontece em meio a novas 

declarações do presidente Jair Bolsonaro, que voltam a colocar em dúvida as urnas eletrônicas 

e o processo eleitoral brasileiro, apesar de não haver indícios de fraude. Até terça-feira, o chefe 

do Planalto também não apresentou provas de suas afirmações. Fonte: O Globo 
Leia mais 
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PSDB vai avançar em candidatura única com MDB e Cidadania 

Poder Executivo | 10/05/2022 – 16h32min 

 

A bancada do PSDB no Congresso deu o sinal verde na terça-feira (10) para que o 

presidente do partido, Bruno Araújo, avance nas negociações com o MDB e o Cidadania em 

busca de uma candidatura única à Presidência para as eleições de outubro. Os partidos, junto 

ao União Brasil, anunciariam uma chapa conjunta em 18 de maio. Mas a sigla de Luciano Bivar 

comunicou a saída do grupo para ter candidatura própria ao Planalto. Fonte: Poder 360  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

Maria Thereza Moura é eleita presidente do STJ 

Poder Judiciário| 11/05/2022 –13h17min 

 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) elegeu, na quarta-feira, a ministra Maria Thereza 

de Assis Moura como nova presidente da corte. A escolha segue a ordem de antiguidade e foi 

feita por aclamação. Também foram escolhidos os ministros Og Fernandes como vice-

presidente e Luís Felipe Salomão como corregedor nacional de Justiça.Maria Thereza assume 

o posto em agosto, no lugar do atual presidente Humberto Martins, e fica no cargo até 2024. 

Ela vai ser segunda a mulher a comandar o STJ. A primeira foi a ministra Laurita Vaz, no biênio 

2016-2018. Atualmente, Maria Thereza ocupa o posto de corregedora nacional de Justiça. Ela 

chegou ao STJ em 2006, após ser indicada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

(PT). Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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TSE simula ataque hacker em urnas eletrônicas em meio a ofensiva de Bolsonaro 

Poder Judiciário| 11/05/2022 –12h33min 
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O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) realiza nesta semana novos testes com ataques 

controlados aos sistemas das urnas eletrônicas. Embora essa análise já estivesse prevista, ela 

ocorre no momento em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) amplia insinuações golpistas e 

ataques às urnas e dias após o TSE negar sugestões das Forças Armadas ao processo 

eleitoral. Na atual etapa do chamado TPS (Teste Público de Segurança do Sistema Eletrônico 

de Votação), os investigadores repetem cinco planos de expor vulnerabilidades do 

equipamento. Esses exercícios de ataques foram aplicados em novembro de 2021, em fase 

anterior do ciclo de testes públicos das urnas. Segundo o TSE, os planos que serão repetidos 

foram "bem-sucedidos", ou seja, geraram sugestões de aperfeiçoamento das urnas, mas não 

apresentaram brechas que podem comprometer o pleito deste ano. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 
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Ofícios enviados ao STF mostram que petistas usaram orçamento secreto 

Poder Judiciário| 11/05/2022 –12h33min 

 

Quatro petistas aparecem entre os mais de 400 deputados e senadores que enviaram 

informações ao STF, a maior parte reconhecendo ter carimbado verbas do chamado 

orçamento secreto em 2020 e 2021. Os senadores Rogério Carvalho (SE), Humberto Costa 

(PE), Fabiano Contarato (ES) e o deputado Paulo Guedes (MG) admitiram ter repassado R$ 

24,390 milhões por meio desse tipo de emenda parlamentar. Por não terem transparência e 

terem sido usadas como moeda de troca em votações no Congresso, essas emendas viraram 

alvo da Justiça e são criticadas por Luiz Inácio Lula da Silva. O presidenciável já fustigou Arthur 

Lira (PP-AL) pela distribuição dessa verba e prometeu que, se eleito, vai acabar com o 

instrumento. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 
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Líder do Governo no Gongresso e mãe de Ciro lideram indicações do “orçamento 

secreto” 

Poder Legislativo | 11/05/2022 – 12h18min 

 

Dados presente no documento enviado pelo Senado ao Supremo Tribunal Federal 

(STF) indicam que o relator do Orçamento, senador Márcio Bittar (União-AC) e a senadora 

Eliane Nogueira (PP-PI), mãe e suplente do atual ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, foram 

os parlamentares que mais receberam recursos das RP-9 em 2021. Essa rubrica, conhecida 

como emendas do relator, passou a ser chamada de orçamento secreto devido à falta de 

transparência quanto a sua distribuição. A informação é da Folha de S. Paulo.Bittar afirma ter 

apoiado o envio de R$ 460 milhões para cidades do Acre naquele ano. Como relator do 

orçamento, cabia a ele a decisão sobre a alocação das emendas uma vez que é, formalmente, 

o autor de todas as emendas da RP9.Já Eliane Nogueira registrou R$ 399,2 milhões em 

indicações, ficando com o segundo lugar. Fonte: Congresso em Foco 
Leia mais 
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Comissão da Câmara discutirá sobre o teto de gastos em junho  

Poder Legislativo | 11/05/2022 – 06h 

 

A CFT (Comissão de Finanças e Tributação) da Câmara analisará até o início de junho 

estudo da consultoria técnica da Casa sobre o teto de gastos. Serão apresentados o que esses 

consultores avaliam serem as vantagens e as desvantagens da política, iniciada em 2016. 

Neste ano eleitoral, deputados e senadores têm criticado o mecanismo que impede o 
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crescimento de gastos para além da inflação. Esse estudo, segundo o presidente da CFT, 

Marco Bertaiolli (PSD-SP), poderá ser o 1º passo para a revisão do teto. “Se o estudo mostrar 

que houve menos vantagens, será o natural “, disse ao Poder360. O pedido para que o estudo 

fosse feito é dele. Ele foi escolhido presidente do colegiado há duas semanas. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Pacheco apadrinhou R$ 180,4 milhões de emendas do orçamento secreto  

Poder Legislativo | 10/05/2022 – 21h09min 

 

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), indicou pelo menos R$ 180,4 

milhões de emendas do orçamento secreto. Segundo ele informou em documentos remetidos 

ao Supremo Tribunal Federal, as indicações só ocorreram a partir de 2021, quando ele 

assumiu o comando da Casa Legislativa. O valor corresponde a onze vezes mais o que um 

senador tem direito de indicar na modalidade das emendas individuais, cujo limite foi de 16,3 

milhões no ano passado. As emendas de relator apoiadas por Pacheco têm em sua maioria 

recursos provenientes do Ministério da Saúde, de R$ 77,6 milhões; seguido por Ministério do 

Desenvolvimento Regional (MDR), de R$ 49,7 milhões; e Companhia de Desenvolvimento dos 

Vales São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), de R$ 38,9 milhões. Fonte: O Globo 
Leia mais 
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'Núcleo duro' do bolsonarismo na Câmara apadrinhou ao menos R$ 260 milhões do 

orçamento secreto  

Poder Legislativo | 10/05/2022 – 20h10min 

 

Deputados bolsonaristas que compõem o grupo mais alinhado ao presidente Jair 

Bolsonaro (PL) desde a campanha eleitoral de 2018 apadrinharam ao menos R$ 260 milhões 

de recursos do orçamento secreto destinados a governos estaduais e municipais nos últimos 

dois anos. Levantamento do GLOBO nos ofícios enviados pelo Congresso ao Supremo 

Tribunal Federal (STF) na segunda-feira, com o detalhamento de parlamentares que fizeram 

uso das chamadas emendas de relator, identificou repasses apadrinhados por oito integrantes 

do "núcleo duro" bolsonarista. Fonte: O Globo 
Leia mais 
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Presidente do Republicanos indicou R$ 190 milhões em emendas do orçamento secreto  

Poder Legislativo | 10/05/2022 – 16h46min 

 

O presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP), indicou cerca de R$ 190 

milhões em emendas do orçamento secreto entre os anos de 2020 e 2021. A informação foi 

enviada pelo gabinete do deputado ao presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco 

(PSD-MG), que, por sua vez, remeteu o documento ao Supremo Tribunal Federal (STF). A 

maior parte das emendas, cerca de R$ 121 milhões, foi remetida para a área da Saúde. Por 

meio de sua assessoria, o deputado afirmou que as emendas são publicadas em seu site e, 

portanto, "nada é secreto”. Fonte: O Globo 
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Agência vê 'alto risco' de agitação social no Brasil por causa da inflação 

Mercado | 11/05/2022 –12h44min 

 

O aumento dos preços de combustíveis e alimentos deve incentivar um aumento 
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"inevitável" na agitação civil, com países em desenvolvimento de renda média, como Brasil e 

Egito, particularmente em risco, disse um relatório de uma consultoria de risco. Três quartos 

das nações que devem estar em alto risco ou risco extremo de agitação civil até o quarto 

trimestre de 2022 são países de renda média, conforme definido pelo Banco Mundial, disse a 

Verisk Maplecroft em uma atualização de seu monitor de risco político. "Ao contrário dos países 

de baixa renda, eles eram ricos o suficiente para oferecer proteção social durante a pandemia, 

mas agora têm dificuldades para manter os altos gastos sociais que são vitais para manter os 

padrões de vida de grandes setores de suas populações", apontou o relatório. Fonte:Folha de S. Paulo 
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Telegram suspende grupo bolsonarista por “conteúdo ilegal” 

Mercado | 11/05/2022 – 04h30min 

 

O Telegram suspendeu o “super grupo B-38 oficial”, um dos principais grupos 

bolsonaristas na plataforma, com cerca de 67.000 integrantes. Ao tentar acessar o chat, o 

aplicativo de mensagens informa que está temporariamente fora do ar, até que os 

administradores possam “remover as mensagens de usuários que postaram conteúdo ilegal”. 
Fonte: Poder 360 
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Três deputados que mudaram de partido podem perder cargos na mesa diretora da 

Câmara 

Poder Legislativo | 10/05/2022 – 16h14min 

 

Em conversas reservadas, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), 

avalia que os três deputados da mesa diretora que mudaram de partido devem perder os 

cargos: o vice-presidente, Marcelo Ramos (PSD-AM, eleito pelo PL); a segunda-secretária, 

Marília Arraes (Solidariedade-PE, eleita pelo PT); e a terceira-secretária, Rose Modesto (União 

Brasil-MS, eleita pelo PSDB). Opositor do presidente Jair Bolsonaro, Marcelo Ramos diz que 

vem sofrendo pressão do PL para deixar o posto de vice-presidente. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 
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Chamada Aberta do AgriHub busca startups com soluções para o agro 

Mercado | 11/05/2022 – 14h10min 

 

Está aberta a Segunda Chamada promovida pelo Instituto. Em 2021, a chamada Seed 

Innovation foi destinada às agtechs com soluções para a cadeia de sementes. Desta vez, o 

objetivo é trazer soluções tecnológicas para a agricultura com base nos desafios e 

necessidades das empresas parceiras do AgriHub Space: Amaggi, Bayer e TMG. “Além da 

temática sementes, neste programa de inovação aberta queremos trazer soluções voltadas 

para gestão da fertilidade do solo, aplicação de tecnologias para a sustentabilidade, 

rastreabilidade da cadeia de produção, automação industrial e mensuração de carbono. Cada 

empresa parceira do AgriHub trouxe suas demandas específicas de acordo com seus 

processos e estratégias e isso faz com que as agtechs tenham mais oportunidades de gerar 

negócios”, explica o diretor do Instituto AgriHub, Otávio Celidonio. Fonte: Portal do Agronegócio 
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Empreendedorismo Inovador é um dos temas da 3ª Semana de Inovação Brasil-Suécia 

Mercado | 11/05/2022 –12h22min 
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O ecossistema de startups do Brasil e da Suécia, bem como as possibilidades de 

cooperação, foram temas na terça-feira (10) na 3ª Semana de Inovação Brasil-Suécia, evento 

realizado em Estocolmo e organizado pelos governos de ambos os países. Na parte da manhã, 

ocorreu um painel sobre empreendedorismo inovador, moderado pelo diretor da SEMPI, 

Marcos Pinto, e tendo como participantes William Respondowski, da FINEP/MCTI, Carl Rosén 

do Ministério de Empreendimento e Inovação da Suécia, e Sasan Shaba da Ignite AG, agência 

de inovação aberta e suporte a ambientes de inovação sueca. Fonte: ASCOM MCTI 
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Campo Grande (MS) poderá financiar até R$ 86,8 milhões para implantação de parque 

tecnológico 

Poder Executivo | 11/05/2022 –11h57min 

 

O Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), 

aprovou a contratação de R$ 86,8 milhões em financiamentos para a execução de ações do 

Programa de Desenvolvimento Urbano (Pró-Cidades) em Campo Grande, no Mato Grosso do 

Sul. A Prefeitura local deverá prestar uma contrapartida de R$ 4,5 milhões, totalizando cerca 

de R$ 91,4 milhões em investimentos. Os recursos de financiamento são provenientes do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e serão disponibilizados à capital sul-mato-

grossense para a implementação do Parque Tecnológico e de Inovação de Campo Grande - 

Estação Digital. A proposta é centrada na requalificação da área histórica da Ferrovia Noroeste 

do Brasil (NOB) – patrimônio histórico tombado nas esferas federal, estadual e municipal que 

compreende um complexo de edificações interligadas por urbanização conceitual, com o 

objetivo de promover pesquisa e inovação, com a gestão voltada ao fomento e à atração de 

novas empresas de tecnologia. Fonte: ASCOM MDR 
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Caderno especial de Zero Hora destaca a inovação e os legados do South Summit 

Mercado | 11/05/2022 – 07h 

 

A primeira edição do South Summit Brasil movimentou Porto Alegre entre os dias 4 e 6 

de maio e projetou a capital gaúcha no cenário global da inovação. Pelo menos 20 mil pessoas, 

cinco vezes acima do esperado, passaram pelos armazéns do Cais Mauá, às margens do 

Guaíba, em um cenário que encantou visitantes de dezenas de países. O Grupo RBS preparou 

um caderno especial de Zero Hora para marcar a primeira edição do evento. As 32 páginas 

trazem destaques da cobertura realizada pelos veículos do grupo e também conteúdos 

inéditos: 22 artigos nos quais nomes envolvidos na organização do evento e em projetos 

ligados à inovação descrevem o que viram no South Summit. Além disso, sete comunicadores 

da RBS trazem suas percepções e, principalmente, as projeções sobre os benefícios gerados 

ao Rio Grande do Sul. Fonte: Gauchazh 
Leia mais 
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Eventos de tecnologia e startups voltam com força ao País 

Mercado | 11/05/2022 –05h 

 

Após uma pausa durante a pandemia, o País voltou a receber grandes eventos de 

tecnologia, com a chegada de novos internacionais, como South Summit e Web Summit. A 

Case 2022 voltará ainda maior. Nos últimos dois anos o setor de startups e tecnologia bateu 

recordes de investimento e crescimento. Contudo, por conta da pandemia, conferências e 

eventos presenciais voltados ao setor não puderam acontecer no período. Agora, que 
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ensaiamos um retorno à normalidade, vemos o retorno dos grandes eventos, com novidades 

internacionais de peso desembarcando no Brasil. Na semana passada aconteceu pela primeira 

vez no Brasil o South Summit, que reuniu mais de 16 mil pessoas em Porto Alegre. Trata-se de 

um evento internacional, realizado anualmente em Madri, na Espanha, que desembarca pela 

primeira vez na América Latina. O evento foi anunciado e realizado em tempo recorde e o 

sucesso de público confirma o fôlego da região sul em sediar uma conferência dessa 

magnitude. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 
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Às vésperas do 5G, postes viram alvo de disputa bilionária entre telefônicas e empresas 

de energia  

Mercado| 11/05/2022 – 04h40min 

 

Grandes vias como a Marginal Pinheiros, em São Paulo, ou as avenidas das Américas 

e Ayrton Senna, no Rio, exibem um problema crônico das cidades brasileiras: o emaranhado 

de fios e cabos nos postes. O nó em que se transformou o uso dessa infraestrutura urbana é 

mais um obstáculo na corrida das empresas de telecomunicações para instalar as redes de 5G, 

a nova geração de telefonia móvel, que tem até 31 de julho para começar a operar nas 

capitais. Os postes são cada vez mais disputados entre teles e distribuidoras de energia, que 

não se entendem sobre quem deve arcar com o custo para reorganizar a bagunça. Estima-se 

hoje que um em cada quatro postes esteja com “superlotação”, com até 60 cabos de 40 

empresas disputando um espaço onde, oficialmente, só poderia haver seis pontos de 

ancoragem de rede. Fonte: O Globo 
Leia mais 
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Porto de Santos realizará estudo sobre implementação do 5G neste ano 

Mercado | 11/05/2022 

 

O Porto de Santos realizará, neste ano, um estudo sobre a melhor forma de 

implementação do 5G e sobre a realização de provas de conceitos e testes das 

funcionalidades do 5G em ambientes reduzidos, montados especialmente para esta finalidade. 

As informações foram confirmadas ao Santa Portal pela Santos Port Authority (SPA), a 

autoridade portuária. A apresentação do projeto-piloto para implantação de 5G no Porto de 

Santos deverá ser feita em um evento de tecnologia que será promovido pela SPA no segundo 

semestre deste ano. A ação “faz parte de um pacote de inovação tecnológica que a SPA está 

fomentando para o complexo portuário, com vistas a avançar para o modelo de Porto 4.0. O 

objetivo é colocar, no médio prazo, o Porto de Santos e a Baixada Santista no patamar de 

regiões que são referência no mundo em matéria de inovação e novas tecnologias”, disse a 

SPA. Fonte: Santos Portal 
Leia mais 
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Ataques de phishing aumentam 450% em 12 meses 

Mercado | 11/05/2022 

 

Os ataques de phishing aumentaram 450% nos últimos 12 meses, conforme divulgou a 

Netskope. Segundo pesquisa realizada pela empresa de security service edge (SSE) e zero 

trust, os cibercriminosos utilizam técnicas de otimização de mecanismos de busca (SEO) para 

melhorar a classificação de arquivos PDF maliciosos em sites populares, incluindo Google e 

Bing.Os resultados da última edição do Netskope Cloud and Threat Report: Global Cloud and 

Malware Trends, que analisa os downloads de malware da nuvem e da web ao longo do último 

ano, também apontaram que as principais categorias de referência na web continham algumas 
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tradicionalmente associadas a malware – principalmente shareware (software gratuito por 

período e recursos limitados até a aquisição de uma licença) e freeware (software gratuito que 

não pode ser modificado). Contudo, elas eram dominadas por categorias menos 

convencionais. Fonte: Abranet 
Leia mais 
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Câmara aprova licença temporária para instalação de antenas se órgãos competentes 

não aprovarem no prazo 

Poder Legislativo | 10/05/2022 – 19h43min 

 

A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira (10) um projeto de lei que permite à 

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) conceder licenças temporárias para a 

instalação de antenas em áreas urbanas. Com a aprovação pela Câmara, o texto seguirá para 

votação no Senado. A lei que estabelece normas gerais para implantação e compartilhamento 

da infraestrutura de telecomunicações determina que empresas interessadas em instalar 

antenas em áreas urbanas, como operadoras de telefonia celular, devem apresentar um 

requerimento solicitando autorização. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 
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Programa do governo Bolsonaro para aprendizes vai eliminar 432 mil vagas, dizem 

fiscais do trabalho 

Poder Executivo | 11/05/2022 –11h17min 

 

Estudo técnico, assinado por 27 Auditores-Fiscais do Trabalho, do Ministério do 

Trabalho e Previdência, sobre a Medida Provisária nº 1.116 e o Decreto nº 11.061, ambos de 4 

de maio de 2022, afirma que o Projeto Nacional de Incentivo à Contratação de Aprendizes 

(PNICA), apresentado na semana passada pelo governo de Jair Bolsonaro, vai provocar o 

congelamento imediato de contratações e a eliminação de 432 mil vagas em todo o País para 

adolescentes, jovens e pessoas com deficiência (uma redução de 46% no montante atual), 

além do aumento de ações judiciais promovidas pelas empresas e obstáculos à fiscalização 

para cumprimento da Lei da Aprendizagem pela Auditoria Fiscal do Trabalho. Fonte: O Estado de S. 

Paulo 
Leia mais 
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TST: Acordo que impede uso de máquina no lugar de humanos é abusivo 

Poder Judiciário | 10/05/2022 

 

A Seção Especializada em Dissídios Coletivos (SDC) do Tribunal Superior do Trabalho 

anulou parte de uma cláusula normativa que vedava aos condomínios de Ribeirão Preto (SP) a 

possibilidade de substituição de empregados de portaria por centrais de monitoramento de 

acesso ou portarias virtuais. Para o colegiado, cláusulas dessa natureza afrontam os princípios 

constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 
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