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DESTAQUES 

 

Portaria regulamenta atendimentos de saúde à distância 

Poder Executivo | 02/06/2022 – 11h53min 

 

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou na quinta-feira (2) a portaria que 

regulamenta o programa Telessaúde Brasil, para atendimentos especializados médicos à 

distância a municípios localizados em áreas remotas, rurais e indígenas do país. Por meio do 

Telessaúde Brasil, o governo pretende facilitar o acesso a atendimentos pré-clínicos, suporte 

assistencial, consultas, monitoramento, diagnósticos e acompanhamento médico durante o 

tratamento ou após procedimentos cirúrgicos. A portaria, que nos próximos dias deverá ser 

publicada no Diário Oficial da União, estabelece “critérios, normas e parâmetros para os 

atendimentos por meio da tecnologia da informação”, seguindo as diretrizes de órgãos 

competentes como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Agência Nacional 

de Saúde Suplementar (ANS) ”. “Estamos entrando com pé firme em uma nova era da 

medicina, com o uso de tecnologias de informação e comunicação, para uma verdadeira 

revolução no sistema de saúde, trazendo mais acesso, eficiência, efetividade e mais custo 

efetividade nas políticas públicas de saúde”, disse o ministro durante a cerimônia de assinatura 

da portaria. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Ministério da Saúde libera R$ 15 mi para telemedicina em áreas remotas 

Poder Executivo | 02/06/2022 – 14h04min 

 

O Ministério da Saúde anunciou na quinta-feira (2) a liberação de R$ 14,8 milhões para 

estruturar o serviço de telessaúde em 323 municípios de áreas remotas do país. Com o 

desmonte do programa Mais Médicos e o surgimento da pandemia do novo coronavírus, a 

telemedicina se tornou uma das principais bandeiras do governo Bolsonaro na área. O fim da 

Emergência de Saúde Pública —decretada em abril por pressão do presidente Jair 

Bolsonaro— acabou deixando a regulação do serviço no vácuo. Na quinta, o ministro da saúde, 

Marcelo Queiroga, assinou a portaria que regulamenta o assunto. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ANPD quer sugestões de temas para ações educativas em proteção de dados 

Poder Executivo | 02/06/2022 

 

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados abriu uma consulta à sociedade para 

mapear temas de interesse que devem ser alvo de ações educativas. A pesquisa será 

realizada por formulário eletrônico disponível na plataforma Participa Mais Brasil, opção Opine 

Aqui, até o dia 17/6. Não é obrigatório responder a todas as questões, mas cada usuário 

somente pode enviar resposta uma única vez. Poderão ser compartilhados relatórios, imagens 

ou outros anexos, que deverão ser enviados pelo e-mail normatizacao@anpd.gov.br - as 

respostas, porém, são aceitas somente na plataforma. Fonte: Convergência Digital  

Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Senado aprova PEC que acrescenta inclusão digital entre direitos e garantias 

fundamentais 

Poder Legislativo| 02/06/2022 –14h04min 

 

O Plenário aprovou na quinta-feira (2) em dois turnos e por unanimidade a proposta de 



 
 
 
emenda à Constituição (PEC 47/2021) que acrescenta a inclusão digital entre os direitos e 

garantias fundamentais a brasileiros e estrangeiros residentes no país. A matéria apresentada 

pela senadora Simone Tebet (MDB-MS) foi relatada pelo senador Fabiano Contarato (PT-ES) e 

segue para a Câmara dos Deputados. Pela proposta, a inclusão digital passa a fazer parte de 

um rol de 50 direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição de 1988. De 

acordo com o texto, o poder público deve promover políticas que visem ampliar o acesso à 

internet em todo território nacional. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

TCU vai elaborar guia com diretrizes e parâmetros para implantar IA no governo 

Poder Legislativo | 01/06/2022 

 

O Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu elaborar um guia com a definição de 

diretrizes, parâmetros e eventuais riscos para auxiliar líderes e gestores públicos no processo 

de implementação ou contratação de serviços que envolvam o uso de inteligência artificial (IA). 

A decisão faz parte da conclusão da auditoria, realizada com o objetivo de avaliar o estágio 

atual e perspectivas de utilização de IA na Administração Pública Federal, identificar os riscos 

associados, conhecer os impactos para o controle e avaliar a proposta para uma Estratégia 

Brasileira de Inteligência Artificial (EBIA), lançada no ano passado pelo MCTI. Fonte: Tele Síntese  

Leia mais 

Retorno ao índice 

  

TSE busca religiosos por pacto contra fake news, mas sem adesão de apoio a urnas 

Poder Judiciário | 02/06/2022 – 04h 

 

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) deve assinar na próxima semana um termo de 

cooperação sobre combate a fake news com entidades e representantes de diversas religiões. 

A ideia é reduzir a resistência ao sistema de voto para as eleições deste ano, no momento em 

que o presidente Jair Bolsonaro (PL) realiza ataques às urnas eletrônicas e faz ameaças 

golpistas. As entidades, porém, não devem se comprometer a apoiar a posição do TSE em 

defesa das urnas eletrônicas, dizem autoridades que acompanham as discussões. Fonte: Folha de 

S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Federação das Indústrias do Acre apresenta ao MCTI proposta de criação de Distrito 

Tecnológico 

Mercado | 02/06/2022 – 15h08min 

 

Em reunião na Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), na quarta-feira 

(1º), o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim, conversou com o governador 

do estado, Gladson Cameli, e líderes da indústria e federações do setor produtivo sobre a 

proposta de criação de um Distrito Tecnológico na reunião, com o objetivo de fortalecer a 

ciência e tecnologia no estado. Participaram também da reunião a diretora do Instituto Nacional 

de Pesquisas da Amazônia (INPA/MCTI), Antônia Franco, o presidente em exercício da FIEAC, 

João Paulo de Assis Pereira, diretores da instituição, presidentes de sindicatos industriais e de 

outras federações do setor produtivo. Fonte: ASCOM MCTI 
Leia mais 

Retorno ao índice 
 

Quase 40% do governo não usa e não planeja investir em Inteligência Artificial 

Poder Executivo | 02/06/2022 

 

O Tribunal de Contas da União concluiu um levantamento sobre a utilização de 

Inteligência Artificial na administração pública federal, com objetivo de identificar os riscos 



 
 
 
associados, conhecer os impactos para o controle e avaliar a Estratégia Brasileira de 

Inteligência Artificial (EBIA). Segundo o TCU, até setembro de 2021 já havia pelo menos 75 

organizações federais utilizando ativamente soluções baseadas em IA. E como a perspectiva é 

de que esse número tende a crescer exponencialmente nos próximos anos, a Corte de Contas 

entende ser urgente o desenvolvimento e a validação de metodologia para auditoria desse tipo 

de sistema. Fonte: Convergência Digital  

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Simpósio debate melhores práticas de governança de dados e transparência 

Poder Executivo| 01/05/2022 –19h21min 

 

O INPI realizou, no dia 1º de junho, o II Simpósio Virtual de Relacionamento e 

Transparência em Propriedade Industrial, com o objetivo de apresentar a evolução do INPI em 

matéria de governança de dados, transparência, prestação de contas, abertura de dados, 

privacidade e segurança da informação. Na abertura do evento, o presidente do INPI, Cláudio 

Vilar Furtado, destacou o impacto das atividades do Instituto como um dos pilares do sistema 

de inovação brasileiro e a importância da governança dos dados produzidos no contexto da 

propriedade industrial. Furtado falou da responsabilidade do tratamento de dados de pedidos 

de patentes e marcas, com previsão legal de sigilo em parte do fluxo temporal dos processos, 

além da transparência dos demais dados para a sociedade como, por exemplo, a fila de 

exames de pedidos depositados e os relatórios de planos de ação e de monitoramento das 

atividades do Instituto. Fonte: ASCOM INPI 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

CCJ aprova PEC que torna institutos oficiais de pesquisa órgãos permanentes de Estado 

Poder Legislativo| 02/06/2022 –13h26min 

 

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou na quarta-feira (1º) a proposta de 

emenda à Constituição (PEC) que define os institutos oficiais de pesquisa como órgãos 

permanentes de Estado (PEC 27/2021). A proposta, da senadora Leila Barros (PDT-DF), será 

analisada agora pelo Plenário e tem como objetivo dar independência a instituições como o 

IBGE, o Ipea e o Inep, responsáveis por dados usados para embasar políticas públicas e que 

vêm sofrendo ingerência política. Os órgãos terão autonomia técnica, administrativa e 

financeira, e seus dirigentes terão mandatos definidos. A PEC, que teve o senador Jorge 

Kajuru (Podemos-GO) como relator, segue para a análise do Plenário. Fonte: Agência Senado  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministério da Agricultura leva sistema crítico para a nuvem 

Poder Executivo | 02/06/2022 

 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento está em processo de eliminação 

de 37 mini datacenters para investir na nuvem por mais eficiência e escalabilidade, contou o 

diretor de TI, Bruno Rebello, ao participar do AWS Transformation Day, realizado na quinta-

feira (02).  A opção pelo uso da computação em nuvem já era estratégica para a vida 

profissional do executivo. Antes à frente da TI da ENAP - Escola Nacional de Administração 

Pública – reestruturou a tecnologia. "O serviço anterior falhava e um rato tirou tudo do ar no 

datacenter on premises. A marca da ENAP ficou arranhada. Fizemos a virada e apostamos na 

nuvem. Erramos em alguns passos? Erramos, mas corrigimos. Hoje a ENAP tem mais de 100 

cursos disponíveis, escalabilidade e recuperou a sua reputação", contou Rebello. Fonte: 

Convergência Digital 



 
 
 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Em dia de esforço concentrado, Senado aprova nove autoridades no Plenário 

Poder Legislativo | 01/06/2022 – 19h27min 

 

O Senado realizou na quarta-feira (1º) mais um esforço concentrado para a aprovação 

de autoridades. Convocado pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, esse esforço é 

importante porque as votações exigem quórum especial e precisam ocorrer de forma 

presencial. Foram nove autoridades confirmadas pelo Plenário do Senado: cinco diplomatas, 

duas indicações para o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), uma para o Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP) e outra para a Agência Nacional de Cinema (Ancine). Fonte: Agência 

Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Serviços presenciais puxam crescimento da economia no 1º trimestre 

Poder Executivo | 02/06/2022 – 10h05min 

 

O crescimento de 1% no setor de serviços foi o principal responsável pelo avanço da 

economia do país, na passagem do último trimestre de 2021 para o primeiro deste ano. O 

Produto Interno Bruto (PIB), a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, teve 

crescimento de 1% no período. De acordo com dados divulgados quinta-feira (2) pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), um dos destaques foi o segmento de outros 

serviços, que inclui trabalhos presenciais prestados às famílias, como alojamento e 

alimentação, e que cresceu 2,2%. Outro destaque entre os serviços foi o grupo transporte, 

armazenagem e correio, que cresceu 2,1%. Já o comércio avançou 1,6%. Fonte: Panrotas 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

EDUCAÇÃO 

 

MEC participa de Webinário sobre educação híbrida promovido pela OEI 

Poder Executivo | 02/06/2022 – 08h19min 

 

Oministro da Educação, Victor Godoy, participou na terça-feira (31), do Webinário 

“Educação Híbrida ─ Como a tecnologia pode transformar os nossos sistemas educacionais”, 

promovido pela Organização dos Estados Ibero-Americanos para Educação, Ciência e Cultura 

(OEI). Durante o evento, foi apresentado um panorama de como a tecnologia pode ser aliada 

ao desenvolvimento da educação, principalmente no formato híbrido. O Webinário também 

contou com a participação do secretário-geral adjunto da OEI, Andrés Delich, que em sua fala 

ressaltou a importância da tecnologia como aliada na recuperação das aprendizagens no 

período pós-pandemia. “O tema da tecnologia na educação aumentou na pandemia, mas não 

se trata somente de recuperar o que perdemos e sim de pensar em modelos futuros que 

incorporem a tecnologia de outra forma. Fonte: ASCOM MEC 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Presidente da Comissão de Educação da Câmara pede que TCU investigue pregão do 

FNDE 

Poder Legislativo | 02/06/2022 – 04h30min 

 

O presidente da Comissão de Educação na Câmara, deputado Kim Kataguiri (União-

SP), entrou com uma representação para que o Tribunal de Contas da União (TCU) investigue 



 
 
 
a compra de mobiliário escolar feita pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) com indícios de sobrepreço de R$ 1,59 bilhão. Como revelou o GLOBO na quarta-

feira, auditoria da Controladoria-geral da União (CGU) apontou, entre outros pontos, que a 

quantidade de mesas e cadeiras previstas no edital era o dobro do necessário. A suspeita 

gerou reação na bancada da educação na Câmara. De acordo com parlamentares ligados à 

área, o FNDE virou um "balcão de negócios". Eles defendem, entre outros pontos, incremento 

das regras de governança do órgão. A representação movida por Kataguiri afirma que o 

processo pode resultar em grave lesão ao erário. Após os alertas da CGU, o FNDE suspendeu 

o pregão e informou que “não há previsão de republicação do certame”. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ELEIÇÕES 2022 

 

Sem apoio tucano a Tebet, MDB diz que também não há acerto sobre Tasso como vice 

Poder Executivo | 02/06/2022 – 13h26min 

 

O presidente do MDB, Baleia Rossi, afirmou à CNN que ainda não há definição do 

nome do vice tucano que comporia a chapa com Simone Tebet. Após reunião entre as cúpulas 

do PSDB e do MDB na quarta-feira, tucanos deixaram o encontro afirmando que, mesmo sem 

anúncio, já haveria convergência de que o vice seria o senador Tasso Jereissati. À CNN, o 

presidente nacional do MDB, disse, no entanto, que “não teve nenhuma definição sobre vice. 

Não teve conversa nesse sentido (sobre Tasso). Falamos sobre questões gerais da aliança”. 
Fonte: CNN Brasil 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Cotado para vice, Braga Netto terá encontro com empresários e prefeitos em Minas 

Poder Executivo | 02/06/2022 – 11h28min 

 

Favorito para ser candidato a vice na chapa do presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro 

Walter Braga Netto foi escalado para participar de encontros com empresários e prefeitos 

mineiros na quinta-feira em Belo Horizonte.Braga Netto, que atualmente é assessor especial da 

Presidência, terá uma reunião com empresários na Federação das Indústrias do Estado de 

Minas Gerais (Fiemg). A ideia é que ele apresente realizações do governo e, ao mesmo tempo, 

colha opiniões do empresariado. Depois, ele irá participar da posse da nova diretoria da 

Associação Mineira de Municípios (AMM). A expectativa é que cerca de 600 dos 853 prefeitos 

de Minas Gerais estejam presentes. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

MDB e Cidadania advertem PSDB: palanques regionais não estão no acordo da terceira 

via 

Poder Executivo | 02/06/2022 –05h02min 

 

Dirigentes do MDB e do Cidadania advertiram integrantes do PSDB de que palanques 

regionais não estão no acordo da terceira via. Os dois partidos reagiram na quarta-feira (1º) às 

novas exigências dos tucanos para fechar apoio à candidatura da senadora Simone Tebet 

(MDB- MS). A pré-candidatura de Tebet ao Palácio do Planalto foi reiterada pelo MDB na 

semana passada. O Cidadania também apoia a senadora. Ambos esperam pelo anúncio do 

apoio do PSDB.Caciques tucanos foram questionados sobre as exigências do PSDB para 

fechar palanques regionais em apoio à sigla no Rio Grande do Sul, Pernambuco e Minas 

Gerais. “Essas alianças regionais vão acontecer naturalmente. Mas isso não estava no acerto 

feito para definir a terceira via. O que foi colocado foi uma avaliação de pesquisas quantitativas 

e qualitativas. E isso foi feito”, disse ao blog um dirigente do MDB. Fonte; G1 Notícias 



 
 
 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PSDB diz que Tasso é o nome do partido para vice de Simone Tebet 

Poder Executivo | 01/06/2022 – 20h42min 

 

O presidente do PSDB, Bruno Araújo, informou na quarta-feira, 1º, ao presidente do 

MDB, deputado federal Baleia Rossi (SP), que o senador Tasso Jereissati (CE) é o nome de 

“convergência” da legenda tucana para ser o vice em uma chapa presidencial encabeçada pela 

também senadora Simone Tebet (MDB-MS). Os líderes dos dois partidos avançaram nas 

discussões sobre uma aliança na eleição para o Palácio do Planalto. Tasso já indica que pode 

aceitar ser vice na candidatura da chamada terceira via. “Simone Tebet é a nossa candidata”, 

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

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

Missão de Observação Eleitoral deve ser credenciada até 5 de julho 

Poder Judiciário | 02/06/2022 – 12h28min 

 

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicou edital de chamamento público para o 

credenciamento de missões de Observação Eleitoral (MOE) nacionais que queiram 

acompanhar os procedimentos de realização das Eleições 2022. Os interessados têm até 5 de 

julho para se inscrever. Na abertura da sessão plenária de quinta-feira (2), o presidente do 

TSE, ministro Edson Fachin, fez uma convocação a entidades da sociedade civil e instituições 

de ensino superior para se inscreverem. “Faço, em nome da Justiça Eleitoral, um apelo, quiçá 

uma verdadeira convocação às universidades, às entidades e organizações da sociedade civil, 

instituições acadêmicas de ensino superior, públicas ou privadas, e institutos que pesquisam a 

temática eleitoral para que se credenciem”, disse Fachin. Esta é a primeira vez que o TSE 

publica edital de chamamento amplo para MOE nacionais. Um plano piloto foi realizado nas 

Eleições 2020, com a Transparência Eleitoral Brasil. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

“Constitucionalismo Digital e Democracia” é tema de webinar promovido pelo STF 

Poder Judiciário | 01/06/2022 – 17h55min 

 

Na próxima sexta-feira (3), às 11h, o Supremo Tribunal Federal (STF) promove o 

webinar “Constitucionalismo Digital e Democracia”, em parceria com a Universidade de 

Münster (Alemanha). O evento, que está na terceira edição, será transmitido em inglês e em 

português pelo canal do STF no YouTube. A palestra de abertura será de Alexandre Freire, 

secretário de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação do STF. Ele é doutor em 

Direito pela PUC-SP e professor do IDP/DF e da PUC-Rio. Fonte: ASCOM STF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Deputados querem explicações de Fabio Faria sobre a parceria com Elon Musk 

Poder Legislativo | 01/06/2022 – 22h25min 

 

Está prevista para o próximo dia 14 de junho, às 14h, uma audiência pública com o 

ministro das Comunicações, Fabio Faria, na Comissão de Ciência e Tecnologia (CCTCI) da 

Câmara dos Deputados. Na quarta-feira (1), o colegiado, em sua reunião ordinária, aprovou 



 
 
 
uma série de requerimentos com temas que Faria deverá explicar para os deputados na 

ocasião da audiência. O REQ 25/2022 solicita ao ministro do MCom esclarecimentos a respeito 

da parceria, anunciada no último dia 20 de maio, entre o Governo Federal e o bilionário Elon 

Musk, dono das empresas SpaceX, Starlink e Tesla. Na visita do bilionário sul-africano ao 

Brasil foi anunciado o uso do serviço satelital de baixa órbita para banda larga, a Starlink, para 

escolas sem conexão, ainda que as condições da parceria não tenham sido divulgadas ainda. 

A autoria do requerimento é dos deputados Leo de Brito (PT-AC) e Merlong Solano (PT-PI). 
Fonte: Teletime 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

STF muda relator de processo e dificulta planos de reeleição de Acir Gurgacz ao Senado 

Poder Judiciário | 01/06/2022 – 19h27min 

 

Uma troca repentina de relator em um processo do Supremo Tribunal Federal (STF) 

frustrou de vez a esperança que o senador Acir Gurgacz (PDT-RO) nutria de se candidatar nas 

eleições gerais de outubro. Condenado em 2018 por ter praticado crime contra o Sistema 

Financeiro Nacional, o parlamentar aguardava o resultado do julgamento de sua revisão 

criminal, que estava pautada para a sessão plenária de 19 de maio. Na véspera, contudo, o 

ministro Edson Fachin, que era relator do caso desde 2019, alegou "razão superveniente" e 

declarou-se suspeito para atuar no processo. Com isso, o STF fez um novo sorteio e a revisão 

foi redistribuída ao ministro Nunes Marques. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Luis Felipe Salomão, indicado pelo STJ, é aprovado pelo Senado para o CNJ 

Poder Legislativo | 01/06/2022 – 17h55min 

 

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luis Felipe Salomão foi aprovado pelo 

plenário do Senado Federal para exercer o cargo de corregedor nacional de Justiça, no 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no biênio 2022-2024. A aprovação do nome do ministro, 

que ocorreu na tarde de quarta-feira (1º), foi apoiada por 54 senadores votantes na sessão, 

que foi conduzida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Luis Felipe 

Salomão teve a indicação ao cargo aprovada pelo Pleno do STJ, em maio. Ele vai substituir no 

comando da Corregedoria Nacional de Justiça a ministra Maria Thereza de Assis Moura, que 

assumirá a presidência do STJ, em agosto. O ministro será nomeado pelo presidente Jair 

Bolsonaro e será o décimo corregedor nacional desde a criação do CNJ, em 2004. Fonte: ASCOM 

STJ 
Leia mais 
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RELAÇÕES EXTERIORES 

 

Biden e Bolsonaro vão tratar de temas amplos durante o primeiro encontro entre os dois, 

diz governo dos EUA 

Poder Executivo | 01/06/2022 –16h32min 

 

O presidente Joe Biden, dos Estados Unidos, vai ter um encontro para falar de temas 

amplos com Jair Bolsonaro (PL) durante uma reunião entre os dois durante a Cúpula das 

Américas, disse na quarta-feira (1º) Juan Gonzales, o conselheiro para assuntos da América 

Latina do governo americano. Gonzales respondeu perguntas de jornalistas e confirmou que 

Biden e Bolsonaro terão seu primeiro encontro. Os repórteres então perguntaram se Biden vai 

conversar com o presidente do Brasil sobre o sistema eleitoral brasileiro —Gonzales 

respondeu, então, que os EUA confiam nas instituições eleitorais do Brasil. Biden buscará um 

consenso regional sobre uma nova agenda econômica para desenvolver os acordos comerciais 



 
 
 
existentes com a América Latina e espera apresentar um plano para enfrentar a crescente 

migração, durante a realização da Cúpula das Américas, de acordo com dirigentes do governo 

dos EUA. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

SAÚDE 

 

Quarta dose da vacina contra Covid será autorizada para pessoas a partir dos 50 anos, 

anuncia Ministério da Saúde 

Poder Executivo | 02/06/2022 – 12h12min 

 

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou na quinta-feira (2) que a pasta vai 

autorizar a oferta da 4ª dose de vacina contra a Covid-19 para pessoas com 50 anos ou mais. 

Desde o dia 18 de maio, a pasta havia dado autorização para que a quarta dose fosse aplicada 

apenas em pessoas com 60 anos ou mais, além de imunossuprimidos. Alguns locais, 

entretanto, haviam começado a vacinação desse público antes disso – como São Paulo, o 

Distrito Federal e o Rio de Janeiro. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Avança na Câmara projeto que criminaliza furto de cabos e equipamentos de telecom  

Poder Legislativo | 01/06/2022 – 15h39min 

 

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJC) da Câmara dos Deputados aprovou na 

quarta-feira (1), o Projeto de Lei 5.846/2016, do deputado Sandro Alex (PSD-PR), que tipifica 

com crime, com sanção pena, o furto de equipamentos e cabos de telecomunicações e as 

atividades comerciais exercidas com utilização desses equipamentos obtidos por meio 

criminoso. O texto ainda precisa ser apreciado em plenário, para depois, se aprovado, seguir 

para o Senado. O texto aprovado considera clandestina a atividade desenvolvida com o uso de 

equipamentos e elementos de rede obtidos por meio criminoso, ou seja, por meio de furto ou 

roubo. Aquele que transportar, conduzir, ocultar, fornecer, empregar, ceder, ainda que 

gratuitamente, ter em depósito ou expor a venda fios ou cabos de fornecimento de energia 

elétrica ou de serviços de telecomunicações, bem como elementos de rede e equipamentos 

cuja função seja possibilitar a prestação de serviços de telecomunicaçõs, ainda que o material 

de telecomunicação esteja descaracterizado, tendo conhecimento da sua origem ilícita, sofrerá 

pena de reclusão de quatro a oito anos. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Norte Conectado: implementação da infovia 00 está praticamente concluída 

Mercado | 02/06/2022 – 13h57min 

 

Está em sua fase final a primeira etapa do programa Norte Conectado, que está 

levando conectividade para a Região Amazônica por meio da implantação de uma rede de 

infraestrutura (backbone) em fibra óptica. Até o momento, a infovia 00, trecho inicial da 

iniciativa, está praticamente concluída (97% de execução). No total, já foram investidos R$ 76,9 

milhões e instalados 705 quilômetros de cabos no leito do Rio Amazonas, que irão conectar a 

rota de Macapá (AP) a Alenquer (PA), passando pelas cidades paraenses de Almeirim, Monte 

Alegre e Santarém. Além dos cabos em fibra óptica instalados no leito do rio, o backbone já 



 
 
 
está operacional. As empresas do Operador Neutro devem assumir os trabalhos nos próximos 

dias. As conexões urbanas de rede também já foram finalizadas em algumas das cidades. A 

entrega depende agora da conclusão desta etapa e da emissão de licenciamentos ambientais. 
Fonte: ASCOM MCom 

Leia mais 
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EMBRAPII, MEC e BNDES investem no desenvolvimento de tecnologias no Norte do 

Brasil  

Poder Executivo | 02/06/2022 – 08h37min 

 

A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII) vai selecionar até 

10 Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) da região para integrar seu ecossistema de 

inovação.  O objetivo da iniciativa é promover a pesquisa e o desenvolvimento de soluções 

inovadoras no Norte do Brasil nas áreas de materiais avançados, bioeconomia florestal, 

economia circular, biotecnologia e biofarmacos. A iniciativa ocorre em parceria com o Ministério 

da Educação (MEC) e com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES). Cada instituição selecionada vai receber cerca de R$ 3 milhões para atuar, como 

Unidade EMBRAPII, em projetos de inovação demandados pela indústria. Uma das vagas será 

preenchida, exclusivamente, por grupos candidatos de Universidades Federais. Fonte: ASCOM MEC 
Leia mais 
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Saldo da migração poderia igualar arbitragem em um dos cenários analisados pela 

Anatel 

Poder Executivo | 01/06/2022 – 22h59min 

 

Fonte que acompanha os dois principais cruciais para o futuro das concessões de 

telefonia fixa (STFC) em curso chama a atenção para algumas expectativas que foram 

levantadas esta semana com a publicidade de dois números colocados na mesa. De um lado, 

o valor total pedido pelas operadoras concessionárias no processo de arbitragem, que pode 

superar os R$ 36 bilhões. De outro, o cálculo do valor de migração das concessões de STFC 

para autorizações do serviço, da ordem dos R$ 15 bilhões. Segundo este observador, o valor 

da arbitragem ainda está completamente aberto, porque o governo (representado pela 

Procuradoria Geral Especializada) ainda vai se defender e, obviamente, não reconhece as 

contas apresentadas pelas empresas. Depois porque as contas da Axion realizados no análise 

dos saldos para a migração para autorizações preveem R$ 15 bilhões mas em apenas um dos 

cenários. Existem, entretanto, outros dois cenários colocados na mesa para a decisão do 

conselho diretor da Anatel, e o cenário de R$ 15 bilhões não é visto como o mais provável. Em 

um outro cenário, o valor do saldo estaria inclusive próximo ao valor pleiteado pelas 

operadoras na arbitragem. Uma das questões em discussão é o critério pelo qual seriam 

valorados os bens imóveis no caso da adaptação para autorizações. Os números já chegaram 

ao Tribunal de Contas da União e serão objeto de análise antes que as condições de migração 

sejam apresentadas às concessionárias de STFC, no final deste ano, para que então elas 

decidam se querem ou não migrar. Fonte: Teletime 
Leia mais 
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TRABALHISTA 

 

Comissão aprova projeto que fixa prazo máximo de 30 dias para pagamento do salário-

maternidade 

Poder Legislativo | 02/06/2022 –14h05min 

 



 
 
 

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou o 

Projeto de Lei 10021/18, do Senado, que fixa o prazo máximo de 30 dias para o pagamento do 

salário-maternidade, a contar a partir da data do pedido. Caso o prazo não seja cumprido, o 

benefício será concedido automaticamente, de maneira provisória, sem prejuízo de posterior 

análise do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) do cumprimento dos requisitos legais 

pela requerente. O relator, deputado Diego Garcia (Republicanos-PR), recomendou a 

aprovação. “Em maio, 821.663 processos estavam com atraso superior a 45 dias, o 

equivalente a 43,18% do total, demonstrando um quadro de estabilidade que não nos induz a 

acreditar em uma solução sem a modificação da lei”, afirmou. Fonte: Agência Câmara  
Leia mais 
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MP que fixa salário mínimo em R$ 1.212 em 2022 é promulgada 

Poder Executivo | 02/06/2022 –06h29min 

 

A Medida Provisória (MP) que fixa o salário em R$ 1.212, aprovada pelo Senado em 26 

de maio, foi promulgada na quinta-feira (2). A MP foi editada pelo presidente Jair Bolsonaro 

(PL) em 31 de dezembro de 2021 e passou a valer imediatamente. Precisava, contudo, ser 

aprovada pelo Congresso Nacional para se tornar lei em definitivo. O valor definido pela MP 

não representou aumento real para os trabalhadores, somente a correção inflacionária, o que 

foi criticado pelos parlamentares. De acordo com informações do Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o salário mínimo serve de referência para 

56,7 milhões de pessoas no Brasil, das quais 24,2 milhões de beneficiários do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS). Fonte: G1 Notícias 

Leia mais 
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