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DESTAQUES 

 

ANPD manda MEC fazer relatório e sustenta que dados públicos fazem parte da LGPD 

Poder Executivo | 18/05/2022 

 

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados divulgou uma nota técnica na qual orienta 

o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), autarquia 

ligada ao Ministério da Educação, a fazer o devido relatório de impacto de proteção de dados 

de forma a verificar efetivamente o risco de divulgação dos microdados educacionais. A nota 

técnica 46/2022/CGF/ANPD é uma resposta às decisões do INEP de não divulgar os 

microdados do Censo Escolar e do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), escorado na Lei 

Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/18). A decisão, porém, provocou forte reação por se 

tratar de mau uso da LGPD como forma de impedir a divulgação de informações de interesse 

público. “A principal determinação da ANPD ao INEP é que o instituto elabore o Relatório de 

Impacto à Proteção de Dados - RIPD, com vistas a avaliar os riscos que podem ser causados 

aos titulares com a divulgação, tornando-o público, no que couber, a fim de dar transparência 

às decisões e medidas que serão adotadas pelo instituto”, diz a Autoridade. Fonte: Conv ergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Chamada de R$ 50 milhões da FINEP/MCTI para laboratórios abertos de prototipagem e 

espaços compartilhados vai até 20 de julho 
Poder Executivo | 18/05/2022 –15h18min 

 

A Financiadora de Inovação e Pesquisa (FINEP), empresa pública do Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), seleciona propostas até o dia 20 de junho para a 

concessão de recursos destinados a Laboratórios Abertos de Prototipagem e espaços 

compartilhados. A chamada pública, no valor de R$ 50 milhões, conta com recursos 

provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). O 

objetivo da chamada é incentivar o desenvolvimento tecnológico, o aumento da competitividade 

e a interação entre empresas e ICTs, bem como promover o desenvolvimento de ecossistemas 

de inovação e da sociedade do conhecimento. Fonte: ASCOM MCTI 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Tomada de subsídios sobre transferências internacionais de dados pessoais inicia na 

quarta-feira (18) 
Poder Executivo | 18/05/2022 – 11h02min 

 

Na quarta-feira (18), a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) inicia a 

tomada de subsídios para coleta de colaborações da sociedade para a elaboração do 

regulamento sobre transferências internacionais de dados pessoais.  As colaborações deverão 

ser enviadas exclusivamente por meio da plataforma Participa Mais Brasil, na opção Opine 

Aqui até o dia 17 de junho de 2022 (sexta-feira). As transferências internacionais de dados 

tornaram-se instrumentos chave para o desenvolvimento da economia digital. Nesse contexto, 

a regulamentação dos mecanismos que viabilizam tais transferências é importante não apenas 

para viabilizar a inserção competitiva de empresas brasileiras em cadeias globais de valor, 

como também para garantir a efetiva proteção dos titulares e de seus dados pessoais. Fonte: 

ASCOM ANPD 
Leia mais 
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Governo vai baixar decreto para regulamentar teletrabalho na administração 
Poder Executivo | 18/05/2022 

 

O presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou que vai publicar um decreto 

presidencial para estabelecer a possibilidade de trabalho remoto na administração pública. A 

mudança está prevista nas normas publicadas pela Secretária-geral da Presidência da 

República que instituem o Programa de Gestão de Desempenho para Pessoal Civil da 

Administração com trabalho presencial ou remoto. A comprovação de frequência para agentes 

públicos que concordarem em realizar suas funções de maneira remota passará a ser a 

entrega periódica de demandas. A possibilidade de trabalho remoto será integral ou parcial, 

observada a necessidade de o funcionário estar disponível para chamadas telefônicas - 

inclusive para atender ao público externo - durante todo o expediente. Também há a previsão 

do aumento de produtividade para aqueles que optarem pelo serviço remoto. O texto cria, 

ainda, a possibilidade de trabalho a partir do exterior, mas apenas por tempo limitado e em 

“hipóteses restritas”. O regime de trabalho remoto será estabelecido seguindo os interesses da 

administração pública. O documento não detalha como a nova norma será implementada. Fonte: 

Conv ergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Brasil tem potencial para representar 2,5% do investimento global de TI, diz ABES 

Mercado | 18/05/2022 – 10h09min 

 

O Brasil recebeu US$ 45,7 bilhões em investimentos em tecnologia em 2021, um 

avanço de 17,4% em relação a 2020. A projeção é de crescimento de 14,3% este ano, em 

relação a 2021.O volume de investimentos no país representou 1,65% dos US$ 2,79 trilhões 

investidos em tecnologia globalmente, mas para a Associação Brasileira das Empresas de 

Software (Abes), o potencial é maior. Apesar da alta dos juros e da inflação, Jorge Sukarie, 

conselheiro da associação, destacou que há um potencial importante de investiment os em 

tecnologia no país. “O Brasil tem potencial para representar 2,5% do investimento global de 

TIC [Tecnologia da Informação e Comunicações]”, disse, na quarta-feira (18), Sukarie em uma 

apresentação on-line do estudo “Mercado Brasileiro de Software – Panoramas e Tendências”. 
Fonte: Valor Econômico 

Leia mais 
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STF: Moraes nega liminares sobre Difal 
Poder Judiciário | 17/05/2022 – 21h07min 

 

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

pedidos de liminares feitos sobre a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS para o 

comércio eletrônico (Difal). As ações questionavam a partir de quando os Estados podem 

cobrar o Difal. Enquanto as Fazendas estaduais defendem a cobrança ainda neste ano, 

empresas e tributaristas alegam que, como a lei foi publicada em 2022, o Difal só poderá ser 

exigido a partir de 2023. Sem as liminares, a discussão sobre o momento de cobrança s egue. 

Os pedidos foram feitos em quatro ações. Em um dos casos (ADI 7075), a negativa foi por 

razão processual. Essa ação havia sido proposta pelo Sindicato Nacional das Empresas 

Distribuidoras de Produtos Siderúrgicos. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Servidores do Tesouro Nacional aprovam greve a partir de 23 de maio 
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Poder Executivo | 17/05/2022 –19h12min 

 

Por reajuste salarial e reestruturação de carreira, os servidores do Tesouro Nacional 

decidiram, na terça-feira (17), entrar em greve por tempo indeterminado a partir da próxima 

segunda-feira, dia 23 de maio. A decisão contou com apoio de 71,5% dos participantes da 

assembleia deliberativa, segundo o Unacon Sindical (Sindicato Nacional dos Auditores e 

Técnicos Federais de Finanças e Controle)."A greve é um último recurso, mas neste momento 

crítico em que o prazo legal para recomposição salarial em ano eleitoral se esgota e em que 

persiste a sinalização do governo de reajustes discriminando a carreira de Finanças e Controle, 

os servidores do Tesouro Nacional aprovaram a intensificação da mobilização", afirmou Bráulio 

Cerqueira, presidente do Unacon Sindical, em nota. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Governo deve manter previsão de crescimento do PIB neste ano em 1,5% 

Poder Executivo| 18/05/2022 –13h43min 

 

O governo deve manter a previsão oficial para o crescimento do PIB em 2022 em 1,5%, 

segundo apurou o Estadão/Broadcast. A avaliação é que o mercado está “convergindo” para 

este número, depois de ter feito projeções bem abaixo dos oficiais. No último relatório Focus, 

divulgado no início de maio, o mercado previa uma alta de 1% no PIB deste ano. O 

economista-chefe da XP Investimentos, Caio Megale, disse nesta quarta-feira, 18, que projeta 

uma expansão neste patamar. “Frente a uma projeção de crescimento zero para o PIB no 

começo do ano, acreditamos agora que as expectativas de mercado devam caminhar para 

1,5%. Estamos ainda vivendo o efeito da reabertura da economia, com algum impacto da 

demanda reprimida, mas já tem segmentos em processo de declínio, como automóveis e 

produtos das linhas brancas e marrom", ponderou. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Geada pode afetar inflação no curto prazo, diz Campos Neto 

Poder Executivo| 18/05/2022 –13h17min 

 

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou na quarta-feira (18) que 

a autoridade monetária avalia o impacto que a geada prevista no Brasil pode ter sobre os 

preços dos alimentos e na inflação de curto prazo. Em evento no Rio, Campos Neto disse que 

as discussões sobre meio ambiente e sustentabilidade têm ligação com a política monetária e a 

estabilidade financeira e destacou que choques climáticos geram efeitos negativos de longo 

prazo na produtividade e no crescimento econômico. "Estava fazendo uma reunião de inflação 

e estávamos falando da geada que vem por aí e qual é o impacto que isso pode ter em 

alimentos e na inflação de curto prazo", disse Campos Neto, em referência a uma conversa 

com Fernanda Guardado, diretora de Assuntos Internacionais e Gestão de Riscos Corporativos 

do BC. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Petrobras lança edital de R$ 20 milhões para startups 

Poder Executivo | 17/05/2022 

 

A Petrobras lançou na terça-feira (17/5), o 4º edital do Módulo Startups, do Programa 

Petrobras Conexões para Inovação. No valor total de R$ 20 milhões, o edital traz 30 desafios 

distribuídos em sete verticais tecnológicas: robótica, redução de carbono, tecnologias digitais, 
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armazenamento e geração de energia, corrosão, modelagem geológica e tecnologias de 

inspeção. O investimento nos projetos depende do nível de complexidade dos desafios. No 

final da seleção, as empresas vencedoras podem receber valores até R$ 500 mil, para os 

desafios soft tech, ou até R$ 1,5 milhão para os deep tech. Fonte: TiInside 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

EDUCAÇÃO 

 

Governo Federal lança nova versão do GraphoGame 
Poder Executivo | 17//05/2022 –17h52min 

 

O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação (MEC), lançou, na terça-feira 

(17), a nova versão do GraphoGame Brasil, um aplicativo gratuito que ajuda os estudantes da 

pré-escola e dos anos iniciais do ensino fundamental a aprenderem a ler as primeiras letras, 

sílabas e palavras, com sons e instruções em português brasileiro. O aplicativo, que está 

disponível gratuitamente nas principais nas lojas virtuais para sistemas Android, IOS e 

Microsoft, é um recurso de apoio pedagógico finlandês voltado para crianças com idades entre 

4 e 9 anos. Entre as novidades da versão atualizada, destacam-se as novas sequências com 

acréscimo de palavras e frases mais complexas, elementos culturais, mapa interativo 3D, 

relatórios de aprendizagem detalhados para professores e pais, e o suporte personalizado aos 

usuários. Fonte: ASCOM Gov erno do Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

CNJ adere ao Pacto Nacional pela Educação 

Poder Judiciário | 17/05/2022 – 17h10min 

 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) assinou na terça-feira (17) a adesão ao Pacto 

Nacional pela Educação, iniciativa que reúne organizações da sociedade civil e órgãos públicos 

em busca de soluções para os problemas enfrentados na educação pública no país . O pacto 

prevê o estabelecimento de uma agenda comum sobre temas prioritários que são definidos 

pelas entidades que fazem parte do grupo e visam obter resultados concretos na qualidade do 

ensino público. Na avaliação do presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), 

ministro Luiz Fux, a agenda comum poderá contribuir para os desafios que a educação 

brasileira passou durante a pandemia da covid-19, que provocou atraso no aprendizado dos 

estudantes. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

MEC apresenta ações de fortalecimento da Educação Profissional e soluções digitais 

para estudantes 

Poder Executivo | 17//05/2022 –16h52min 

 

No terceiro dia da feira Bett Brasil 2022, o Ministério da Educação (MEC) realizou o 

pré-lançamento do aplicativo SouTec, uma ferramenta que pretende estimular estudantes 

brasileiros a escolherem um curso técnico de acordo com o perfil de interesse. O anúncio foi 

feito no evento que aconteceu em São Paulo (SP), na quinta-feira (12), durante palestra 

ministrada pelo secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, Tomás Sant´Ana. 

Além do pré-lançamento do novo aplicativo, representantes da SETEC e da Subsecretaria de 

Tecnologia da Informação e Comunicação do MEC apresentaram outros serviços em 

desenvolvimento na Pasta com ênfase no uso da tecnologia para a educação. O coordenador-

geral de Governança de Dados do Ministério da Educação, Eduardo Fernandes, mostrou aos 

participantes da palestra a Jornada do Estudante, outro aplicativo que irá unificar informações 
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da trajetória dos estudantes.  Fonte: ASCOM MEC 

Leia mais 
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ELEIÇÕES 2022 

 

Presidente do PSDB confirma negociação com MDB e Cidadania sobre rumos da 

candidatura ao Planalto 

Poder Executivo | 17/05/2022 – 20h51min 

 

O presidente do PSDB, Bruno Araújo, afirmou na terça-feira (17) que o pré-candidato 

da sigla à Presidência, João Doria, será convidado para uma reunião nessa quarta para discutir 

o cenário e ouvir de seus correligionários as dificuldades de sua candidatura. A afirmação foi 

feita após reunião da Executiva do PSDB com parlamentares. Segundo Araújo, a reunião 

ratificou a sua posição de negociar com MDB e Cidadania. Ele disse ainda que será 

apresentado o resultado de uma pesquisa contratada pelos partidos. Salientou, entretanto, que 

as informações serão meramente para os ouvintes formarem suas posições pessoais. Fonte: Valor 

Econômico 
Leia mais 
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TSE e Telegram assinam acordo para combater desinformação nas eleições 

Poder Judiciário | 17/05/2022 – 18h56min 

 

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a rede social de troca de mensagens instantâneas 

Telegram assinaram na terça-feira (17) um acordo para combater a propagação de notícias 

falsas por meio da plataforma. Com a medida, será aberto um canal para o recebiment o de 

denúncias e para a divulgação de informações oficiais sobre as eleições. O acordo vai vigorar 

até 31 de dezembro. Está prevista a adoção de uma ferramenta para marcar conteúdos 

considerados desinformativos. Pelas cláusulas, o Telegram também fará uma investigação 

interna para apurar a violação das políticas da plataforma. Segundo o tribunal, o TSE é o 

primeiro órgão eleitoral no mundo a assinar um acordo com a plataforma e estabelecer 

medidas concretas para o combate às noticias falsas. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 
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Cúpula do PSDB se reúne em meio a crise sobre candidatura própria do partido ao 

Planalto 

Poder Executivo | 17/05/2022 – 17h32min 

 

A Comissão Executiva Nacional do PSDB se reuniu na tarde de terça-feira (17) em 

meio a uma crise sobre os rumos que o partido tomará nas eleições de outubro — a reunião 

não chegou a uma definição. Participaram do encontro o presidente do PSDB, Bruno Araújo, e 

representantes do ex-governador de São Paulo e pré-candidato João Doria. Integrantes da 

cúpula do partido, deputados e senadores também compareceram. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 
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Ministro Toffoli rejeita notícia-crime de Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes 
Poder Judiciário | 18/05/2022 – 15h26min 

 

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou notícia-crime 

apresentada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, contra o ministro Alexandre de 
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Moraes, em que o acusava de abuso de autoridade na condução do inquérito das fake news 

(INQ 4781). Segundo o relator, as condutas apontadas pelo presidente não configuram crime e, 

por isso, negou o mérito da Petição (PET) 10368. Toffoli explicou que, conforme a Nova Lei de 

Abuso de Autoridade (Lei 13.869/2019), os crimes citados na petição têm como pressuposto a 

finalidade específica de prejudicar alguém ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro ou, ainda, a 

indicação de mero capricho ou satisfação pessoal. “Não constam da notícia-crime nenhum 

destes elementos”, afirmou. “O simples fato de o ministro ser o relator do INQ 4781 não é 

motivo para se concluir que teria algum interesse específico, tratando-se de regular exercício 

da jurisdição”. Fonte: ASCOM STF 
Leia mais 
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TSE no Telegram: ministro Fachin anuncia lançamento de canal verificado 
Poder Judiciário | 17/05/2022 – 19h55min 

 

Um importante passo, que “revela que o TSE está na vanguarda mundial do 

enfrentamento à desinformação, rumo à realização das eleições em outubro. Sigamos adiante, 

firmes no propósito de defesa da democracia”. Com essas palavras, o presidente do Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, anunciou a celebração do acordo de 

colaboração mútua para o enfrentamento da desinformação assinado com a plataforma 

Telegram na segunda-feira (16) e o lançamento do canal verificado da Corte na plataforma 

digital. A declaração aconteceu na abertura da sessão de terça-feira (17). O TSE é o primeiro 

organismo eleitoral do mundo a assinar um acordo dessa natureza com a plataforma, que 

prevê uma série de ações concretas e medidas específicas, entre elas a criação do canal 

verificado do Tribunal no Telegram, que será usado para divulgar informações sobre as 

eleições. Fonte: ASCOM TSE 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

STF apresenta parcerias para ações e projetos contra desinformação  
Poder Judiciário | 17/05/2022 – 15h20min 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) apresenta na quarta-feira (18), às 11h30, parcerias 

do Programa de Combate à Desinformação no âmbito do Tribunal. Com apoio dos parceiros, o 

STF promoverá ações e projetos educativos ou de esclarecimento das funções do tribunal, 

além de combater práticas que afetam a confiança das pessoas na Justiça e colocam em risco 

direitos fundamentais e a estabilidade democrática. Criado em agosto de 2021 pelo presidente 

Luiz Fux, o programa tem como parceiros iniciais o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 

universidades públicas, entidades de classe, associações da sociedade civil organizada e 

startups. Ao todo, são 35 parcerias institucionais para desenvolvimento de projetos sem custos 

adicionais para o STF, com o uso da estrutura de comunicação já existente. Fonte: ASCOM STF 
Leia mais 
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ORÇAMENTO 

 

Bloqueio do Orçamento deve superar R$ 10 bi se Bolsonaro der tratamento diferenciado 

a policiais 
Poder Executivo | 17/05/2022 –17h05min 

 

A necessidade de bloqueio de recursos do atual Orçamento para bancar novas 

despesas, como aumento salarial a servidores federais e subsídio a financiamentos do próximo 

Plano Safra, já está próxima de R$ 10 bilhões. Mas esse valor deve ficar ainda maior cas o o 

presidente Jair Bolsonaro opte por conceder um reajuste diferenciado a carreiras da segurança 
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pública federal. Essa possibilidade continua no radar do governo porque o presidente – que vai 

disputar a reeleição – quer cumprir o prometido com as três carreiras policiais (Polícia Federal, 

Polícia Rodoviária Federal e agentes penitenciários), segundo apurou o Estadão junto a fontes 

credenciadas do Palácio do Planalto e do Ministério da Economia. Na prática, o bloqueio 

significa que o governo vai remanejar despesas que estavam previstas no Orçamento de 2022 

e destinar os recursos para outras finalidades. Assim, verbas que antes estavam previstas para 

emendas parlamentares, programas dos ministérios, entre outros, podem ser usadas para o 

reajuste aos servidores. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 
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PT articula com Pacheco manifesto pela democracia 

Poder Legislativo | 18/05/2022 – 05h 

 

Um novo manifesto em defesa da democracia reunindo empresários, instituições do 

Legislativo e do Judiciário, governadores, prefeitos, partidos e sindicatos foi pactuado na 

semana passada numa reunião entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e 

o ex-governador do Piauí, candidato ao Senado e um dos coordenadores da campanha do ex -

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Wellington Dias. A proposta de manifesto surgiu de uma 

visita de Dias a Pacheco no dia 10 deste mês. O ex-governador estava acompanhado do 

senador Rogério Carvalho (PT-SE) e disse falar em nome de atuais e ex-governadores. Dias 

estima que o ato possa ocorrer na primeira quinzena de junho. Pacheco, que ficou 

encarregado, na condição de presidente do Congresso, de capitanear a iniciat iva, não confirma 

a data. Fonte: Valor Econômico   
Leia mais 
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Fachin pretende manter em funcionamento Comissão no TSE com presença das Forças 

Armadas 

Poder Judiciário | 17/05/2022 –16h52min 

 

A presença de um oficial general na Comissão de Transparência das Eleições no 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e as crises que a participação militar tem produzido não 

dissuadiram o presidente da Corte, Edson Fachin, de manter o grupo em funcionamento. 

Interlocutores do ministro em uma das secretarias da instituição afirmaram ao Estadão que o 

agrupamento de instituições públicas e da sociedade civil seguirá desempenhando funções de 

aprimoramento do processo eleitoral por tempo indeterminado. A tese de dar cabo à comissão 

ganhou força nas últimas semanas após o agravamento da crise entre o TSE e as Forças 

Armadas, que intensificaram o envio de questionamentos ao processo eleitoral. Como mostrou 

o Estadão, os militares enviaram 88 perguntas ao tribunal num período de oito meses de 

parceria. Boa parte dos ofícios encaminhados reproduz o discurso do presidente Jair Bolsonaro 

(PL), que tenta colocar em suspeição a lisura das eleições. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

RELAÇÕES EXTERIORES 

 

Reduzir desmatamento no Brasil será prioridade dos EUA, diz indicada de Biden à 

embaixada 

Mercado | 18/05/2022 –13h03min 

 

Elizabeth Bagley, indicada pelo presidente Joe Biden para ser a nova embaixadora dos 
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Estados Unidos no Brasil, disse na quarta-feira (18) que prevê dificuldades nas eleições no 

Brasil, mas que as instituições do país estão preparadas para resistir a pressões 

antidemocráticas. "[O presidente Jair] Bolsonaro tem dito muitas coisas, mas o Brasil tem sido 

uma democracia, tem instituições democráticas, Judiciário e Legislativo independentes, 

liberdade de expressão. Eles têm todas as instituições democráticas para realizar eleições 

livres e justas", respondeu Bagley ao ser questionada sobre o tema durante a sabatina à qual 

foi submetida no Senado americano. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 
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Biden quer Bolsonaro presente na Cúpula das Américas 

Poder Executivo | 17/05/2022 – 23h26min 

 

O conselheiro especial dos Estados Unidos para a 9ª Cúpula das Américas, o ex-

senador Christopher Dodd, deve entregar convite formal de Joe Biden a Jair Bolsonaro na 

sexta-feira (20), em Brasília. O presidente brasileiro ainda não decidiu se estará presente no 

encontro, realizado em 9 e 10 de junho em Los Angeles. A ausência de resposta do Brasil 

aumenta o risco de esvaziamento do encontro de líderes do Hemisfério Ocidental. Em especial, 

de governantes de esquerda. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Debates apontam para fim do reconhecimento facial na segurança pública  
Poder Legislativo | 18/05/2022 – 12h39min 

 

O banimento do uso do reconhecimento facial na área de segurança pública foi um dos 

pontos centrais das audiências públicas promovidas pela comissão de juristas que vai elaborar 

proposta de regulamentação da inteligência artificial no Brasil (CJSUBIA). Na quarta-feira (18), 

a relatora do colegiado, a jurista Laura Schertel Mendes, apresentou um balanço dos debates 

que reuniram cerca de 160 especialistas em quatro reuniões. Foram 12 painéis para discutir a 

regulação da inteligência artificial. Sobre o reconhecimento facial, Laura Mendes destacou a 

reprodução do racismo nessas aplicações. Segundo ela, especialistas abordaram o risco de 

uma “discriminação algorítima” no uso dessas ferramentas na identificação de suspeitos por 

crimes. A jurista relatou que alguns dos participantes falaram ainda em "correção dos vieses" 

dos algoritmos. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 
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TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Como a conectividade à internet pode impulsionar o agronegócio nas propriedades 

rurais 

Poder Executivo | 18/05/2022 – 13h 

 

Segundo estudo divulgado pelo Ministério da Economia, a chegada do 5G no Brasil 

pode gerar um benefício de R$ 590 bilhões por ano para os mais diversos setores da nossa 

economia. No caso do agronegócio, a tecnologia pode proporcionar mais eficiência, aumento 

de produtividade e redução de custos. Estes avanços são mais do que necessários, pois de 

acordo com um relatório elaborado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura (FAO) no Brasil, em conjunto com a Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), a produção de alimentos mundial deve aumentar em 

70% até 2050 para que seja possível alimentar as quase 10 bilhões de pessoas que vão 
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compor a população mundial até lá. Fonte: Portal do Agronegócio 

Leia mais 
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CCT elege vice-presidente e vota projetos na quinta-feira (19) 
Poder Legislativo | 18/05/2022 – 10h07min 

 

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) se reúne na quinta-feira (19) a partir das 

11h para eleger o vice-presidente do colegiado e votar projetos de lei. A comissão é presidida 

pelo senador Rodrigo Cunha (União-AL). O primeiro item na pauta é o PL 6.470/2019 que 

isenta do pagamento de taxas ou emolumentos pela emissão de passaporte no Brasil os sócios 

de startups que precisem viajar ao exterior para apresentar soluções inovadoras. Do senador 

Irajá (PSD-TO), o PL 6.470/2019 libera do pagamento das taxas os empreendedores que 

demonstrem faturamento mensal inferior ao limite estabelecido para os Microempreendedores 

Individuais (MEI), nos seis meses anteriores ao pedido. Fonte: Agência Senado  
Leia mais 
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Anprotec e INPI divulgam resultado de pesquisa conjunta sobre a importância da 

propriedade intelectual 
Poder Executivo | 18/05/2022 

 

A Anprotec e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) assinaram um Acordo 

de Cooperação Técnica (ACT) com o objetivo de incrementar o conhecimento e a geração de 

negócios envolvendo propriedade industrial, por empresas e instituições vinculadas à 

associação. A fim de estimular os ambientes de inovação e o aumento dos ativos de 

propriedade industrial, por meio do ACT serão desenvolvidos conteúdos e atividades práticas 

através do mapeamento das necessidades de conhecimento sobre PI em parques 

tecnológicos, gerando dados e indicadores relativos à utilização de direitos de propriedade 

industrial. Como primeiro ato do acordo entre as instituições, foi realizada uma pesquisa sobre 

Propriedade Intelectual, e então, a partir das respostas dessa pesquisa inicial, as organizações 

devem elaborar um plano de ações. A pesquisa compõe parte do Acordo de Cooperação 

Técnica, desenvolvido e assinado por ambas instituições e tem como objetivo fortalecer e 

fomentar o conhecimento e possibilidades de negócios para empresas e instituições vinculadas 

à associação. Fonte: Anprotec 
Leia mais 
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ANAC apresenta novo sistema de cadastro de drones (SISANT)  

Poder Executivo | 17/05/2022  

 

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) apresentou na terça-feira (17), a nova 

versão do Sistema de Aeronaves não Tripuladas (SISANT). Moderno e ágil, o novo sistema 

será integrado com toda a rede de dados da Agência, permitindo a unificação dos perfis dos 

usuários com outros sistemas da ANAC, provendo maior segurança e estabilidade no serviço. 

Além disso, novas funcionalidades e serviços agregados ao SISANT darão maior autonomia 

para os usuários. Criado em 2017, em lançamento conjunto com o Regulamento Brasileiro de 

Aviação Civil – RBAC-E 94, o SISANT permite aos operadores e proprietários realizar o 

cadastro dos equipamentos de forma declaratória. Em maio deste ano, o sistema já contava 

com mais de 90 mil drones cadastrados, para as mais diferentes finalidades, desde fotografia, 

pulverização agrícola e entregas. Fonte: AEROFLAP 
Leia mais 
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TST afasta regra da reforma trabalhista que dificultava mudança de jurisprudência 
Poder Judiciário | 17/05/2022 – 18h03min 

 

O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho (TST) afastou a previsão da reforma 

trabalhista (Lei nº 13.467, de 2017) sobre o quórum para alterar a jurisprudência do tribunal. A 

decisão, tomada na segunda-feira, retoma a regra antiga e torna as mudanças de orientação 

mais fáceis. Os ministros afastaram a necessidade de dois terços dos votos para alterar 

jurisprudência. Prevalece a regra da maioria absoluta. Os dispositivos declarados 

inconstitucionais integram o artigo 702 da CLT, na redação atual. A alínea “f” do inciso I prevê 

que, para a criação ou alteração de súmulas e outros enunciados de jurisprudência, é 

necessário o voto de pelo menos dois terços do Tribunal Pleno, caso a matéria já tenha sido 

decidida de forma idêntica por unanimidade em, no mínimo, dois terços das turmas em pelo 

menos 10 sessões diferentes em cada uma delas.  Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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