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DESTAQUES 

 

Comissão de Educação da Câmara se alinha contra privatização de Serpro e Dataprev 

Poder Legislativo| 24/06/2022 

 

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na 

segunda-feira (27), para o lançamento da campanha "Salve seus Dados", criada por 

empregados da Dataprev e do Serpro para alertar sobre os riscos de privatização dessas 

empresas públicas de tecnologia. O deputado Professor Israel Batista (PSB-DF), que pediu a 

audiência, lembrou que Dataprev e Serpro "detêm o monopólio de desenvolvimento, guarda e 



 
 
 
manutenção de importantes e estratégicos sistemas de informação do Estado, como Imposto 

de Renda, escrituração fiscal e Previdência Social, incluindo-se o cadastro e os pagamentos 

mensais dos benefícios previdenciários a dezenas de milhões de brasileiros". Foram 

convidados para o evento, entre outros, o presidente da Associação Nacional dos Empregados 

da Dataprev, Tadeu Léo Santuchi Rocha; o presidente do Conselho de Administração do 

Serpro, Marco Paulo Reis Tanure; e a coordenadora da Frente Nacional dos Trabalhadores em 

Informática, Vera Guasso. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Aviso de Pauta: Programa Brasil Mais lança duas novas modalidades de atendimento 

Poder Executivo | 24/06/2022 

 

A Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia 

(Sepec/ME), realiza na segunda-feira (27), às 14h30, no auditório da CNI, a cerimônia de 

Lançamento das duas novas modalidades de atendimento do Brasil Mais: Transformação 

Digital; com o objetivo de aumentar o nível de digitalização de micro e pequenas empresas por 

meio da adoção de ferramentas plug-and-play, de baixo custo e rápida implementação para 

solucionar problema previamente diagnosticado com apoio técnico do Sebrae; e Smart Factory,  

uma chamada do SENAI para seleção de projetos de P&D&I em tecnologias 4.0, aplicadas em 

ambiente real para melhoria dos processos industriais e aumento de produtividade em 

empresas de micro, pequeno e médio porte, em parceria com BNDES,  ABDI e ME. Fonte: ABDI 

Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  
Ampliação do limite do Simples avança na Câmara 

Poder Legislativo | 23/06/2022 – 23h00min 

 

Um acordo quanto ao PLP 108/2021, que amplia os limites para enquadramento de 

empresas no Simples Nacional, avançou na Câmara dos Deputados. O texto corrige pelo IPCA 

os valores máximos para enquadramento no regime tributário. Para ter o benefício de redução 

da alíquota, o faturamento máximo de um micro empreendedor individual (MEI) passará de R$ 

81 mil para R$ 142 mil. Para microempresa, a alteração será de R$ 360 mil para R$ 864 mil. 

Ambas as categorias não tinham ajuste desde 2006. Já para ser considerada empresa de 

pequeno porte, o valor sairá de R$ 4,8 milhões para R$ 8,6 milhões. Este havia sido reajustado 

em 2016. O governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) trabalha contra porque, pelos cálculos 

da Receita, perde-se em arrecadação R$ 66 bilhões. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Acesso à internet no ensino público será discutido em subcomissão 

Poder Legislativo | 23/06/2022 – 16h17min 

 

Debater o acesso de estudantes e professores da rede pública a dispositivos com 

conexão à internet de alta velocidade será tema de reunião da Subcomissão Temporária para 

Acompanhamento da Educação na Pandemia, na segunda-feira (27), às 10h. A audiência 

pública interativa semipresencial dará seguimento à discussão de assuntos relacionados com 

os impactos da pandemia de covid-19 no ensino, com o objetivo de projetar os melhores 

caminhos para dar continuidade às atividades escolares, especialmente de forma remota, e 

propor medidas para recuperação da perda de aprendizado provocada pela suspensão das 

aulas durante a crise sanitária. Fonte: Agência Senado 

Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Governo e Teles tentam lançar 5G em brasília antes de 2 de julho 



 
 
 

Poder Executivo | 23/06/2022 

 

Há um grande esforço por parte das operadoras de celular e um forte interesse por 

parte do governo para que o 5G “puro” seja lançado em Brasília entre os dias 29, 30 ou 

primeiro de julho, antes, portanto, da data de 2 de julho do calendário eleitoral, quando ficam 

proibidas as participações de candidatos em qualquer evento público de lançamento de 

programas e projetos. É possível que o calendário antes de 2 de julho seja cumprido, mas o 

conselheiro da Anatel, Moisés Moreira, responsável por conduzir o processo de liberação de 

todo o processo, só fará a reunião do Gaispi (grupo responsável pela implementação do 5G) 

após receber todas as garantias de que a limpeza da frequência, a entrega dos kits para a 

população de baixa renda integrante do Cadastro Único, estão dentro dos parâmetros 

estabelecidos. Fonte: Tele Síntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

América Latina perde tempo e fica muito atrasada na adoção do 5G 

Mercado| 23/06/2022 

 

Um novo estudo da Ericsson sobre a telefonia móvel em mais de 100 países mostra o 

avanço do 5G, especialmente na América do Norte, Europa, China e os países petrolíferos do 

Oriente Médio, e em especial a disseminação das ofertas de conexões fixas, FWA, com a nova 

onda tecnológica. “Um estudo atualizado sobre pacotes de varejo oferecidos por provedores de 

serviços em todo o mundo mostra que, dos 311 provedores de serviços estudados, 238 tinham 

uma oferta de FWA, representando uma média de 77% globalmente. A adoção de ofertas de 

FWA pelos provedores de serviços mais que dobrou nos últimos três anos”, diz o documento.  

Segundo a Ericsson, durante os últimos seis meses, o número de provedores de serviços que 

oferecem serviços 5G FWA aumentou de 57 para 75, representando um crescimento de cerca 

de 30%. Há crescimento em todas as regiões, com o maior aumento na América do Norte, 

onde 60% de todos os provedores de serviços. Fonte Convergência Digital 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

Juristas apresentam sugestões para processos administrativo e tributário 

Poder Legislativo | 23/06/2022 – 19h24min 

 

A Comissão de Juristas criada para reforma dos processos administrativo e tributário 

na legislação brasileira (CJADMTR) ouviu, na quinta-feira (23), apresentações dos relatores 

dos dois grupos de trabalho temáticos. Eles apresentaram alguns dos temas que já foram 

amadurecidos e deverão entrar no documento final da Comissão. O professor Valter 

Shuenquener de Araújo, responsável pela área de processo administrativo, dividiu as 

propostas do grupo em três tópicos: invalidação e teoria das nulidades; direito administrativo 

sancionador; e silêncio administrativo. Além disso, ele destacou a necessidade de a legislação 

da área ser mais clara quanto à duração máxima de processos administrativos. A proposta 

levada à Comissão é do estabelecimento de um prazo de seis meses, com possibilidade de 

suspensão para a realização de diligências. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

CONSUMIDOR 

 

Anatel realiza evento sobre direitos dos consumidores 

Poder Executivo | 24/06/2022 – 11h29min 

 



 
 
 

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) – com o apoio da Comissão 

Interamericana de Telecomunicações (Citel) e do Ministério das Comunicações, – realiza na 

sexta-feira (1/7), a partir das 14h30, o workshop virtual Direitos dos consumidores – Por uma 

regulação mais eficiente e mais participativa (Consumer Rights - For a more efficient and 

participatory regulation). O evento será transmitido pelo Zoom e os interessados devem se 

inscrever aqui. Após o registro, os inscritos receberão um e-mail com os dados da transmissão, 

que contará com tradução simultânea. O webinar contribuirá para o processo de revisão do 

Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Telecomunicações (RGC), aprovado pela 

Anatel em 2014, por meio da Resolução nº 632, abordando aspectos jurídicos e regulatórios 

relacionados à regulação consumerista de telecomunicações. Fonte: ASCOM ANATEL 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

CMN fixa em 3% a meta de inflação para 2025 

Poder Executivo | 23/06/2022 – 19h09min 

 

O Conselho Monetário Nacional (CMN) definiu a meta de inflação para 2025 em 3%, 

com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. O anúncio foi feito pelo 

Ministério da Economia na quinta-feira (23). As metas de inflação para 2023 e 2024 foram 

mantidas, respectivamente, em 3,25% e 3%, também com intervalo de tolerância de 1,5 ponto 

para cima ou para baixo. Este é o valor que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA) poderá alcançar nos próximos anos. Em 2022, a meta para a inflação também 

permanece em 3,5%, com o mesmo intervalo de tolerância de 1,5 ponto. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

EDUCAÇÃO 

 

Projeto que permitiria ensino rural dividido entre teoria e prática é vetado pelo Executivo 

Poder Executivo | 24/06/2022 – 13h22min 

 

O presidente da República, Jair Bolsonaro, vetou integralmente o projeto de lei (PLC 

184/2017) que permitiria aos estudantes da zona rural dividir seus meses de ensino entre aulas 

teóricas em sala de aula e atividades práticas no campo. De acordo com as justificativas para o 

veto, a proposta seria inconstitucional e contrária ao interesse público por considerar essa 

opção apenas para as escolas de campo. Senadores e deputados devem, agora, decidir em 

sessão do Congresso se mantém ou derrubam o veto a esse projeto. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Educação básica perderá mais de R$ 1 bi com bloqueio, diz estudo 

Poder Executivo | 24/06/2022 – 07h57min 

 

A educação básica perderá mais de R$ 1 bi em verbas com bloqueio no orçamento do 

governo federal, segundo o Todos Pela Educação. Em nota técnica divulgada na 5ª feira 

(23.jun.2022) a entidade analisou que o bloqueio também afetará o orçamento autorizado para 

o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Eis a íntegra do documento. No total foram 

bloqueados R$ 3,6 bilhões que seriam destinados à pasta. Desse valor, metade foi cortado 

para o ensino superior, 28% na educação básica e 11% na educação profissional e 

administração e encargos. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 



 
 
 

Inep lança Relatório do 4º Ciclo de Monitoramento do PNE na sexta (24) 

Poder Executivo | 23/06/2022 – 18h02min 

 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) 

lançará, na sexta-feira, 24 de junho, o Relatório do 4º Ciclo de Monitoramento das Metas do 

Plano Nacional de Educação (PNE). O lançamento ocorrerá em evento virtual, com 

transmissão ao vivo por meio do canal do Inep no YouTube, a partir das 18h, e contará com a 

presença do presidente do Instituto, Danilo Dupas. O Inep é responsável pelos estudos que 

subsidiam o cumprimento dos objetivos estabelecidos no PNE. A Autarquia é encarregada da 

publicação de relatórios bienais, além de dar transparência ao processo de evolução do plano, 

por meio do Painel de Monitoramento. Fonte: ASCOM MEC 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ELEIÇÕES 2022 

 

Datafolha: Lula vence Bolsonaro no segundo turno: 57% a 34% 

Poder Executivo| 24/06/2022 – 11h16min 

 

Pesquisa Datafolha divulgada na sexta-feira (24) pela Folha de S. Paulo mostra que, 

com 53% dos votos válidos, Lula (PT) venceria no primeiro turno se a eleição fosse atualmente. 

Mesmo que esse cenário não se concretize, ele é o grande favorito a vencer no segundo turno, 

de acordo com o instituto. O ex-presidente venceria Jair Bolsonaro (PL) em um eventual 

confronto direto por 57% a 34%, índices semelhantes aos registrados na pesquisa anterior, 

feita nos dias 25 e 26 de maio. Em uma hipotética disputa com Ciro Gomes (PDT), Lula 

venceria por 53% a 31% (eram 55% a 29% em maio). O pedetista também derrotaria 

Bolsonaro: 51% a 37% (52% a 26% na rodada passada). Na simulação do primeiro turno, Ciro 

é o terceiro colocado com 10% dos votos válidos. O Datafolha ouviu 2.556 pessoas nos dias 22 

e 23 de junho. Fonte: Congresso em Foco 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

6 pesquisas mostram possível vitória de Lula no 1° turno 

Poder Executivo | 24/06/2022 – 09h45min 

 

Das 7 últimas pesquisas divulgadas, 6 indicam a possibilidade de as eleições serem 

resolvidas já no 1° turno, com vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mostra 

levantamento do Poder 360. Em 2 estudos –Genial/Quaest e Datafolha– Lula vence fora da 

margem de erro já no 1º turno. Outros 4 –XP/Ipespe, BTG Pactual/FSB, Exame/Ideia e 

PoderData– indicam empate técnico entre as intenções de voto de Lula com a soma dos 

percentuais dos demais pré-candidatos, dentro da margem de erro. No Paraná Pesquisas, a 

distância é maior, indicando que haveria 2º turno. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Datafolha: 55% dizem não votar em Bolsonaro de jeito nenhum, contra 35% de Lula 

Poder Executivo | 23/06/2022 – 20h23min 

 

Pesquisa do instituto Datafolha divulgada na quinta-feira (23) pelo site do jornal "Folha 

de S. Paulo" mediu a rejeição entre os presidenciáveis: o levantamento aponta que 55% não 

votariam de jeito nenhum em Jair Bolsonaro (PL) para presidente da República; a rejeição a 

Lula (PT) é de 35%. Bolsonaro é mais rejeitado entre desempregados e pretos. Lula, entra 

empresários e mais ricos. No levantamento anterior, o presidente tinha 54% de rejeição e o ex-

presidente, 33%. Os dois oscilaram para cima dentro da margem de erro. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 



 
 
 

Retorno ao índice 

 

ORÇAMENTO 

 

Futuro presidente do TCU vai propor ranking nacional de transparência de municípios 

Poder Legislativo | 24/06/2022 – 11h19min 

 

O ministro Bruno Dantas, vice-presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), 

afirmou que uma das propostas que pretende fazer no tribunal será a criação de um ranking 

nacional de transparência dos municípios, a fim de permitir que os cidadãos possam cobrar dos 

prefeitos o cumprimento de promessas e acompanhar o direcionamento de recursos para 

serviços básicos, como saúde, educação e saneamento. Dantas, que assumirá a presidência 

do tribunal em 2023, disse que a maioria dos municípios sequer possui um portal da 

transparência e que o TCU, que conta com um contingente da ordem de 2 mil auditores, não 

consegue fiscalizar os mais de 5,5 mil municípios com a mesma agilidade que se pode ter com 

o acompanhamento pelos cidadãos. O ministro salientou que é preciso criar no país uma 

cultura de cidadania e transparência, difundindo "a religião da fiscalização", pois "o que é de 

todos, é de todos", ao contrário da visão cultural existente de que "o que é de todos não é de 

ninguém". Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Contingenciamento suprime R$ 3,6 bilhões do MEC 

Poder Executivo | 24/06/2022 – 05h01min 

 

O bloqueio orçamentário determinado pelo governo ao fim de maio reduz o orçamento 

para o Ministério da Educação (MEC) em R$ 3,6 bilhões. Somente para a educação básica o 

contingenciamento é de R$ 1 bilhão, segundo cálculos divulgados pela organização Todos pela 

Educação. Segundo a entidade, o bloqueio afetou recursos para construção e ampliação de 

escolas e para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O Inep, órgão que realiza o Enem 

e que faz parte do ministério, disse que seu orçamento foi atingido, mas que o bloqueio não 

afetou os recursos para o exame. Do valor total bloqueado do MEC, indica a entidade, 84% são 

compostos por despesas discricionárias, 11%, por despesas obrigatórias, e 5%, por emendas 

de relator. O contingenciamento reduz em 14,5% a dotação disponível em 2022 para despesas 

não obrigatórias, nas quais a liberdade alocativa da pasta é maior. Por subfunção, 50% dos 

valores bloqueados atingem o ensino superior, seguido da educação básica (28%) e de 

educação profissional e administração e encargos, com 11% cada um. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Lira libera votação remota na Câmara nas segundas e sextas em meio à ofensiva dos 

combustíveis 

Poder Legislativo | 23/06/2022 – 23h09min 

 

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), liberou aos deputados a possibilidade de 

votação remota nas segundas e sextas-feiras, em meio à proximidade com o período eleitoral e 

à ofensiva do governo e do Congresso para aprovar projetos de lei que reduzam os preços dos 

combustíveis. Os parlamentares também puderam votar de forma virtual na quinta-feira, 23. 

Como mostrou o Estadão/Broadcast, o ritmo intenso de votações imposto por Lira tem causado 

desconforto aos deputados. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 



 
 
 
Ministério Público pede que caso Ribeiro seja enviado ao STF por possível interferência 

de Bolsonaro 

Poder Executivo | 22/06/2022 – 13h26min 

 

O Ministério Público Federal (MPF) pediu para a Justiça que a investigação sobre o ex-

ministro da Educação Milton Ribeiro seja enviada para o Supremo Tribunal Federal (STF). 

Segundo o MPF, a medida é necessária porque há indício de que o presidente Jair Bolsonaro 

pode ter interferido na investigação. O MPF justifica o pedido com base em interceptações 

telefônicas de Milton Ribeiro que indicam a possibilidade de vazamento das apurações do 

caso. Segundo o MPF, há indícios de que houve vazamento da operação policial e possível 

interferência ilícita por parte do Bolsonaro. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

RELAÇÕES EXTERIORES 

 

Ministério da Educação representa Brasil na VII Confintea 

Poder Executivo | 24/06/2022 – 08h49min 

 

Entre os dias 15 e 17 de junho a UNESCO realizou a VII Conferência Internacional de 

Educação de Jovens e Adultos (CONFINTEA), em Marrakesh no Marrocos. O Ministério da 

Educação participou ativamente representando o Brasil.  A VII CONFINTEA, sediada pelo 

Reino de Marrocos, contou a participação de 142 países e mais de 1.000 participantes, entre 

eles chefes de estado, ministros da educação e representantes de alto nível das Nações 

Unidas. Na oportunidade foi aprovado, por unanimidade o Marco de Ação de Marrakech, que 

traz compromissos para traduzir em realidade a visão do direito à aprendizagem ao longo da 

vida. Houve também o compromisso de aumentar significativamente a participação dos adultos 

na aprendizagem e reconhecer a necessidade de um maior investimento financeiro na 

aprendizagem e educação de jovens e adultos. A delegação brasileira representou ainda a 

América Latina e o Caribe na Comissão de relatoria do Marco de Ação de Marrakesh e na 

reunião do Comitê Post-CONFINTEA. Fonte: ASCOM MEC 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Ministério e PNUD lançam projeto para apoiar ambiente de negócios do audiovisual 

Poder Executivo | 24/06/2022 – 14h59min 

 

Com o objetivo de melhorar o ambiente de negócios da indústria audiovisual, a 

Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia (Sepec/ME) 

lança o Roteiro para Implementação de Film Commissions. A medida é resultado de parceria 

entre o Ministério da Economia e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD). Segundo dados de 2018, a indústria do audiovisual foi responsável por uma geração 

de renda de R$ 26,7 bilhões à economia brasileira, ficando à frente de setores como o 

farmacêutico, equipamentos eletrônicos e têxtil. Em todo o mundo, de acordo com estudo do 

European Audiovisual Observatory, publicado em 2015, o setor audiovisual gera anualmente 

US$ 400 bilhões. A indústria é parte da chamada economia criativa, que, por sua vez, 

movimenta anualmente no Brasil 2,64% do PIB, garantindo o emprego formal a 850 mil 

profissionais criativos. Em termos globais, as indústrias criativas representam 3% do PIB 

mundial e 30 milhões de empregos ao redor do mundo. Fonte: ASCOM ME 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 



 
 
 
Ministério da Justiça determina que TikTok retire conteúdos impróprios para menores de 

idade 

Poder Judiciário | 24/06/2022 – 12h52min 

 

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), que é ligada ao Ministério da Justiça 

e Segurança Pública, determinou que o aplicativo TikTok suspenda a exibição de conteúdos 

impróprios para menores de 18 anos no Brasil. O despacho assinado por Laura Postal Tirelli, 

da Senacon, foi publicado no Diário Oficial da União na sexta-feira (24). Após ser notificada, a 

rede social tem 72 horas para remover os conteúdos sob pena de multa diária no valor de R$ 1 

mil. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

MTur aprova instrumentos de planejamento para Dados Abertos e Tecnologia da 

Informação 

Poder Executivo | 23/06/2022 – 20h06min 

 

O Ministério do Turismo, por meio do Comitê de Governança Digital, aprovou, na 

quarta-feira (22), as novas versões do Plano de Dados Abertos (PDA), do Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) e do Plano de Transformação Digital (PTD). 

Os documentos têm como objetivo orientar a atuação estratégia do órgão e as ações em 

transparência ativa e tecnologia da informação para os próximos anos, nas áreas de turismo e 

cultura. Os Planos contribuem para o desenvolvimento de serviços inovadores na área, a partir 

da criação de novos negócios e da produção de aplicativos ou outras ferramentas que 

proporcionem a oferta de serviços de vanguarda e a tomada de decisões no setor. O três 

Planos estão disponíveis no portal do Ministério do Turismo e o PDA estará disponível, ainda, 

no Portal Brasileiro de Dados Abertos. “O nosso Comitê deu um importante passo com a 

aprovação dos Planos, pois eles são instrumentos que temos para auxiliar nossos profissionais 

a tomarem decisões estratégicas em ações diagnósticas e de gestão de recursos em 

processos de tecnologia. Além disso, a aprovação trará mais agilidade para o cidadão que 

busca informações referentes ao MTur”, explica o ministro do Turismo, Carlos Brito. Fonte: ASCOM 

MTur 
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Em Assaí (PR), MCTI anuncia R$ 2 milhões para laboratórios 

Poder Executivo | 23/06/2022 – 18h31min 

 

Em missão na cidade de Assaí (PR), o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 

(MCTI) anunciou na quinta-feira (23) investimento de R$ 2 milhões para a estruturação de 

laboratórios no Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) Prof. Maria Lydia Cescatto 

Bomtempo. Acompanhado de comitiva do ministério e outras autoridades, o ministro do MCTI, 

Paulo Alvim, participou da cerimônia realizada no Centro, em que foram feitas homenagens e o 

anúncio do investimento. O CEEP de Assaí possui mais de 800 alunos e estrutura para aulas 

de robótica, fablabs, e uma incubadora de empresas. “Uma cidade com 14 mil habitantes que 

pode ser um exemplo para outras iniciativas. O Paraná está se transformando um grande polo 

de ciência, tecnologia e inovação”, afirmou Alvim, que também destacou a importância de 

desenvolver o ensino médio e profissionalizante no CEEP assim como já é feito em outros 

programas do ministério. “Temos o MCTI Futuro, que tem o objetivo de qualificar profissionais 

para a área de tecnologia da informação”, citou. Fonte: ASCOM MCTI 
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MCTI participa de inauguração de Espaço Coworking de Empreendedorismo e de 

Incubadora Tecnológica em Brasília 
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O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim, participou na quarta-feira 

(22), com a reitora do Instituto Federal de Brasília (IFB), Luciana Massukado, da cerimônia de 

Inauguração do Espaço Coworking de Empreendedorismo “Caio Narcio in memoriam” e da 

Incubadora Tecnológica, no Parque Tecnológico de Brasília, na Granja do Torto. O Espaço 

Coworking de Empreendedorismo é especializado em ensino da linguagem de programação 

swift, que atualmente é a mais utilizada para a criação e desenvolvimento de aplicativos para 

dispositivos IOS e MAC OS. O local terá a capacidade de receber anualmente até 150 

estudantes para capacitação. Parte dos equipamentos foram comprados com recursos do 

MCTI de cerca de R$ 600 mil. A Incubadora Tecnológica foi equipada via emenda parlamentar 

da deputada federal Bia Kicis, no valor de R$ 100 mil. Fonte: ASCOM MCTI 
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PMEs brasileiras sofrem com roubo de senhas, ataques via Web e invasão de rede 

Mercado | 23/06/2022 

 

Um novo relatório da empresa de segurança Kaspersky mostra que as pequenas e 

médias empresas brasileiras enfrentam o crescimento de três golpes: o roubo de senhas 

corporativas, ataques via internet e a invasão da rede que explora o trabalho remoto. A análise 

foi feita no período de janeiro a abril de 2022 e mostra um crescimento médio de 41% na 

comparação com o ano anterior. Os pesquisadores da empresa verificaram que os bloqueios 

do Trojan-PSW (Password Stealing Ware) cresceram 143% no último ano no Brasil -- sendo 

que o País ficou em segundo lugar na América Latina, atrás apenas do México. Este programa 

visa roubar senhas dos funcionários para garantir acesso à rede da empresa ou ao Internet 

Banking da organização. Fonte Abranet 
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Governo é fundamental para sucesso da 5G na América Latina 

Poder Executivo| 23/06/2022 

 

O setor privado conta com o Poder Público para desenvolvimento da próxima geração 

de banda larga móvel. A atuação do governo de cada país da América Latina será decisiva 

para sucesso do 5G na região. O Poder Público terá a função de fomentar a adoção da 

tecnologia através das compras públicas para uso nos serviços entregues ao cidadão. Também 

deve definir incentivos fiscais e realizar uma grande flexibilização regulatória. O papel indutor 

dos governos fez parte do discurso do CEO da América Móvil, Daniel Hajj, das falas de 

representante da GSMA, organização que representa as operadoras móveis de todo o mundo, 

e emissário da UIT durante o evento latam ICT 22, que acontece em Cancún, no México*, 

durante a semana. Fonte Tele Síntese 
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