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DESTAQUES 

 

Estado lança edital de R$ 934 mil para desenvolvimento de jogos eletrônicos 

Poder Executivo | 02/06/2022 – 17h34min 

 

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict), 

lançou um edital para o setor de desenvolvimento de jogos eletrônicos, no programa GameRS, 

com aporte de R$ 934 mil. O valor integra o Avançar na Inovação. O lançamento, que ocorreu 

na quinta-feira (2/6) no Instituto Caldeira, contou com a presença do governador Ranolfo Vieira 

Júnior e dos secretários Alsones Balestrin (Inovação, Ciência e Tecnologia) e Raquel Teixeira 

(Educação). “Ao Estado, cabe analisar a realidade, o momento presente, projetar cenários e 

induzir o desenvolvimento econômico. E ao fazer isso, trazer o desenvolvimento humano e 

social, e é isso que estamos fazendo nessa área da inovação da ciência e da tecnologia, com 

o investimento do programa Avançar. Talvez a sociedade não tenha a real dimensão do que 

representa o lançamento desses editais, mas, em 2021, foram quase US$ 200 bilhões 

investidos na área de jogos ao redor do mundo. Isso representa um Estado com visão de 

futuro”, disse o governador. Fonte: Governo do Estado do RS 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Anatel aprova mais 60 dias para início da implantação do 5G 

Poder Executivo | 02/06/2022 – 22h08min 

 

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou na quinta-feira (2) um 

prazo adicional de 60 dias para implantação do sinal de internet 5G em todas as capitais do 

país.  O início da operação da subfaixa de radiofrequências de 3.300 a 3.700 MHz estava 

previsto para 30 de junho e ativação de uma Estação Rádio Base (ERB) para cada 100 mil 

habitantes das capitais deveria ter início em 31 de julho. Com a alteração, os prazos passam 

para 29 de agosto e 29 de setembro de 2022.  A decisão do conselho diretor da agência foi 

motivada pela impossibilidade de entrega dos equipamentos devido às restrições provocadas 

pela pandemia de covid-19 na China, que atrasaram a produção de semicondutores, além da 

demora na liberação dos produtos e de limitações no transporte aéreo. A mitigação 

interferências nas estações satélites também foi levada em conta. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

MCTI participa de solenidade que regulamenta telessaúde no Brasil 

Poder Executivo | 02/06/2022 –18h26min 

 

O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim, participou, na quinta-feira 

(2), da cerimônia de assinatura da portaria do Ministério da Saúde que regulamenta a 

Telessaúde no Brasil.  A medida estabelece normas e parâmetros para os atendimentos por 

meio das tecnologias digitais na rede pública de saúde, de acordo com diretrizes da Agência 

Nacional de Saúde (ANS) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O objetivo 

da portaria é ampliar o acesso dos brasileiros à saúde por meio das ferramentas digitais. A 

regulamentação da telessáude, inovadora e inédita em todas as frentes do Sistema Único de 

Saúde (SUS), permite o atendimento pré-clínico, de suporte assistencial, de consulta, 



 
 
 
monitoramento e acompanhamento médico durante o tratamento ou depois de procedimentos 

cirúrgicos. Fonte: ASCOM MCTI 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

UBS digital será implementada em 323 municípios como projeto-piloto 

Poder Executivo | 02/06/2022 – 18h59min 

 

O ministro Marcelo Queiroga detalhou na quinta-feira (2) o funcionamento do serviço 

de teleatendimento médico digital que passará a ser oferecido em 323 municípios brasileiros.  

Foram investidos cerca de R$ 15 milhões em um programa-piloto que deverá durar 18 meses. 

Após esse período, explicou o ministro, o governo estudará uma forma de ampliar para todos 

os outros municípios. Entre os critérios para a escolha das cidades, o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) e o acesso à internet, que será ampliado em parceria com o 

Ministério das Comunicações. “Seguramente serão dados positivos”, explicou. Marcelo 

Queiroga explicou que a nova modalidade de atendimento online, adotada inicialmente no 

contexto da emergência pública de importância nacional em decorrência da pandemia de 

covid-19, é um caminho natural para o Sistema Único de Saúde, que passará também pela 

transformação digital promovida pelo governo federal. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

BB participa de campanha nacional para renegociar dívidas de pequenos empresários  

Poder Executivo | 03/06/2022 – 14h56min 

 

O Banco do Brasil participa, na sexta-feira (03), do lançamento da campanha de 

mobilização do Sebrae Nacional, em parceria com outras instituições financeiras, destinada à 

renegociação de dívidas em atraso de pequenos empresários e microempreendedores. O 

objetivo da ação é apoiar os micros e pequenos negócios que possuem empréstimos com 

parcelas em atraso vinculados ao Fundo de Aval do Sebrae (Fampe), além de demais 

empréstimos e financiamentos eventualmente em atraso. O BB possuí cerca de 2,8 milhões 

de clientes MPE e desde o início da pandemia desembolsou cerca de R$ 200 bilhões para 

esse público. O vice-presidente Corporativo do banco, Ênio Mathias, ressalta a qualidade de 

crédito do BB e a parceria junto às MPE. “Além do apoio para quem precisar renegociar, 

destaco que temos mais de R$ 210 bilhões para emprestar aos nossos clientes micro e 

pequenas empresas em créditos pré-aprovados para capital de giro e investimento”, diz em 

nota. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Comissão que trata da inteligência artificial fará seminário internacional na quinta-feira 

Poder Legislativo | 03/06/2022 – 14h34min 

 

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

artificial no Brasil realizará, na quinta-feira (9), um seminário internacional com três painéis. O 

evento está marcado para às 9 horas. Até o mês de agosto um anteprojeto de marco 

regulatório para a inteligência artificial deverá ser elaborado. O relator das propostas 

elaboradas pelos juristas será o senador Eduardo Gomes (MDB-TO). A jurista Laura Schertel 

Mendes, professora de Direito Civil, é a relatora da comissão e o presidente é o ministro 

Ricardo Villas Bôas Cueva, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Não podemos subestimar de novo as milícias digitais nas eleições, diz Moraes, do STF 

Poder Judiciário | 03/06/2022 – 13h34min 



 
 
 

 

O ministro Alexandre de Moraes, que tem previsão de assumir a presidência do TSE 

(Tribunal Superior Eleitoral) em agosto, afirmou, na sexta-feira (3), que o tribunal não pode 

subestimar novamente a atuação das chamadas "milícias digitais" nas plataformas de 

tecnologia. Moraes, que também é ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) e responsável 

por inquéritos que investigam suspeitas de produção e distribuição de conteúdo falso pelo 

presidente Jair Bolsonaro (PL) e apoiadores, fez o discurso um dia depois de seu colega 

Kassio Nunes Marques derrubar decisões da Justiça Eleitoral que cassaram deputados 

bolsonaristas. Fonte: Valor Econômico  

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

Comissão especial da reforma tributária discute a proposta com especialistas 

Poder Legislativo | 03/06/2022 – 15h38min 

 

A comissão especial que analisa a proposta de reforma tributária (PEC 7/20) promove 

audiência pública na terça-feira (7). Para o deputado Mauro Benevides Filho (PDT-CE), um 

dos que pediram a realização do debate, a PEC promove uma "mudança radical no sistema 

tributário nacional, ao extinguir praticamente todos os tributos em vigor. "Esse novo sistema 

tributário, inspirado no modelo norte-americano, possui diversas especificidades que precisam 

ser debatidas", disse, ao justificar o pedido. Outro deputado que solicitou a realização da 

audiência pública foi Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP). "É fundamental 

entendermos com mais profundidade e clareza as mudanças necessárias em nosso sistema 

para mudá-lo, tendo em vista a unanimidade da ineficiência do sistema tributário atual", disse. 
Fonte: Agência Câmara 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Anatel aprova consulta pública sobre simplificação regulatória 

Poder Executivo | 02/06/2022 – 21h35min 

 

O Conselho Diretor da Anatel, em sua reunião extraordinária realizada na quinta-feira, 

2, aprovou a realização de consulta pública do projeto voltado para a simplificação regulatória. 

Segundo a Anatel, a proposta pretenda dar mais consistência e qualidade às normas que 

regem o mercado de telecomunicações e facilitar o entendimento da regulamentação por toda 

a sociedade. A deliberação do colegiado prevê a consulta com duração de 60 dias e com uma 

audiência pública virtual. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 
 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Governo vê economia ainda crescendo no 2º semestre 

Poder Executivo | 03/06/2022 – 05h01min 

 

O crescimento de 1% do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre do ano veio 

“consistente” e traz sinais de desempenho forte no segundo trimestre, disse na quinta-feira o 

assessor especial de Estudos Econômicos, Rogério Boueri. Dessa forma, é baixa 

probabilidade de ocorrer recessão neste ano, avaliou. Pode haver recessão se, por exemplo, 

a pandemia voltar a recrudescer, segundo o subsecretário de Política Macroeconômica, 



 
 
 
Fausto Vieira. Também se houver agravamento na ruptura das cadeias globais de valor ou se 

o conflito entre Rússia e Ucrânia se expandir, acrescentou Vieira. Estes fatores não podem 

ser descartados. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

EDUCAÇÃO 

 

Em reunião dos BRICS, MEC assina declaração conjunta para fortalecer cooperação 

em educação 

Poder Executivo | 03/06/2022 –12h05min 

 

O Ministério da Educação (MEC) participou, na quinta-feira (26), da 9ª reunião dos 

ministros da Educação do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), realizada por 

videoconferência. O encontro contou com a participação dos ministros ou seus substitutos de 

todos os países membros e resultou na assinatura de uma declaração conjunta que definiu as 

prioridades e a direção da cooperação futura no setor educacional. De acordo com Barreto, o 

uso da tecnologia na educação será um dos principais meios para recuperar as aprendizagens 

perdidas devido aos impactos da pandemia de Covid-19. “Graças à transformação digital, a 

humanidade adentra, aos poucos, em uma Nova Era, em um movimento que procura inserir 

na sua estrutura todos os segmentos da sociedade. Com isto, é possível percorrer novas 

estradas em busca de sinalização para continuar o caminho interrompido”, afirmou. Fonte: ASCOM 

MEC 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Programa Nossa História distribui leitores digitais para escolas de educação básica 

Poder Executivo | 03/06/2022 –11h48min 

 

O Programa Nossa História da Secretaria Especial da Cultura – SECULT, órgão 

vinculado ao Ministério do Turismo, selecionou escolas municipais de Educação Básica para 

receber leitores digitais. Serão distribuídos 10 equipamentos por escola, independentemente 

da quantidade de alunos matriculados. Os critérios para escolha das Escolas Municipais serão 

por meio de indicadores oficiais socioeconômico e de desenvolvimento do nível de educação, 

principalmente o IDH do Município. “A literatura é a própria cultura encarnada, é vida humana 

em linguagem mística. Importante programa para resgatar a nossa história”, disse o Ex-

Secretário Especial da Cultura Mário Frias. Fonte: ASCOM Governo do Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ELEIÇÕES 2022 

 

Eleições: senadores sugerem a ministros do STF diálogo com militares e demais 

instituições 

Poder Legislativo | 03/06/2022 – 13h29min 

 

Diante dos seguidos ataques do presidente Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral, um 

grupo de sete senadores sugeriu a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) a criação de 

um canal de diálogo com militares e a manutenção de conversas com as demais instituições 

da República. A intenção é resguardar o resultado das urnas nas eleições deste ano. Em jantar 

oferecido pela ministra Cármen Lúcia, esses parlamentares reforçaram a necessidade de 

vigilância por parte do Legislativo e do Judiciário para que não haja a ruptura da ordem 

democrática. Também participou da mesma conversa o presidente da Corte, Luiz Fux. Fonte: O 

Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 



 
 
 

 

“Eu tenho esperanças”, diz Temer sobre 3ª via 

Poder Executivo | 03/06/2022 – 13h19min 

 

O ex-presidente Michel Temer (MDB) afirmou que “ainda há chances” de a chamada 

3ª via ganhar força na corrida eleitoral, apesar da “polarização acentuada”. Palestrou da 

Conferência Internacional da Liberdade na sexta-feira (3). No evento, Temer disse que a 

campanha eleitoral “se antecipou exageradamente” em 2022. O processo tem início 

oficialmente em agosto e segue até outubro, quando é realizado o 1° turno das eleições. “Não 

se conseguiu definir em definitivo a história da 3ª via. Eu acho que ainda há chances. Eu tenho 

esperanças. Eu acho que até as eleições pode surgir a ideia de um intermediário, alguém que 

não fique em nenhum dos polos e possa oferecer uma opção ao eleitorado”, disse. Fonte: Poder 

360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Moraes defende que plataforma digital também tenha uso eleitoral regulamentado 

Poder Judiciário | 03/06/2022 – 11h18min 

 

O vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, 

disse na sexta-feira (03) que o Poder Judiciário não pode ignorar que o abuso dos meios de 

comunicação por candidatos às eleições possa ser configurado por meio da internet. "Não 

podemos fazer a política judiciária do avestruz, enfiar a cabeça em um buraco e fingir que 

nada acontece. As plataformas digitais também ganham com publicidade. Quem usá-las 

indevidamente terá sua responsabilidade apurada pela Justiça Eleitoral", afirmou. Nos 

bastidores, a fala foi proferida como um recado ao ministro Nunes Marques, do Supremo 

Tribunal Federal (STF), que derrubou, na quinta-feira (02), a cassação que havia sido imposta 

pelo TSE a um deputado estadual bolsonarista que disseminou notícias falsas em uma "live". 
Fonte: Valor Econômico 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ipespe: Lula tem 45% das intenções de voto e Bolsonaro, 34%, em cenário de 

estabilidade 

Poder Executivo | 03/06/2022 –09h57min 

 

A última rodada da pesquisa Ipespe divulgada na sexta-feira, 3, mostrou que a 

distância entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro 

(PL) nas intenções de voto para a Presidência se manteve a mesma em comparação com o 

levantamento da semana passada: 11 pontos porcentuais. O petista lidera com 45% das 

intenções de voto, seguido por Bolsonaro, com 34%. O pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, 

oscilou um ponto para cima em relação ao levantamento anterior e está em terceiro lugar, com 

9% das intenções de voto. A senadora Simone Tebet (MDB) se manteve com os 3% que 

atingiu na última rodada; seguida por André Janones (Avante), que oscilou de 2% para 1%. 

Vera Lúcia (PSTU) e Pablo Marçal (Pros) também atingiram 1% de intenção de voto. Fonte; O 

Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PSDB e Márcio França conversam sobre possível aliança diante de impasse entre PT e 

PSB 

Poder Executivo | 03/06/2022 –08h 

 

Diante do impasse eleitoral no qual esbarram PT e PSB em São Paulo, tucanos, 

Márcio França (PSB) e mesmo aliados de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) têm discutido planos 

de aproximação entre os três para as eleições de 2022. No estado, o PT não abre mão de 



 
 
 
lançar Fernando Haddad, assim como França, líder do PSB, tem reafirmado que não desistirá 

de sua pré-candidatura. Na segunda-feira (30), França, Rodrigo Maia (PSDB, secretário de 

Projetos e Ações Estratégicas do Governo de SP) e Paulinho da Força, presidente do 

Solidariedade (que compõe a coligação petista) encarregado de tentar ampliar o arco de 

alianças de Lula até a centro-direita, se encontraram e discutiram formas para construir uma 

aliança capaz de aproximar Lula, França e Rodrigo Garcia (PSDB-SP). A reunião ocorreu na 

casa de Wilson Pedroso, coordenador de campanha do Rodrigo Garcia. Fonte; Folha de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

Nunes Marques, do STF, cometeu erro básico de Direito ao justificar urgência de 

salvar bolsonarista, dizem fontes 

Poder Judiciário | 03/06/2022 – 12h22min 

 

A decisão do ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), de restituir 

o mandato do deputado estadual bolsonarista Francisco Francischini (União Brasil-PR) gerou 

repercussão interna em torno de um equívoco considerado "básico" tanto por fontes da Corte 

quanto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para justificar o chamado "perigo na demora", 

princípio que costuma exigir decisões mais urgentes do STF, Marques disse que mudanças 

na composição da Assembleia Legislativa interfeririam diretamente no cálculo do tempo de 

rádio e televisão para as eleições gerais de 2022. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Nunes mandará à 2ª Turma casos de mandatos, se houver recurso 

Poder Judiciário | 03/06/2022 – 12h18min 

 

O ministro Nunes Marques, do STF (Supremo Tribunal Federal), deverá encaminhar 

para análise da 2ª Turma da Corte as decisões em que devolveu o mandato de 2 deputados 

bolsonaristas. O movimento será feito caso algum recurso conteste as determinações do 

ministro. É preciso ainda que Nunes libere os casos para julgamento, o que ainda não foi feito. 

Na quinta-feira (3), o ministro derrubou decisões colegiadas do TSE (Tribunal Superior 

Eleitoral) que cassaram os mandatos de deputados aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL). 
Fonte: Poder 360 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Moraes manda bloquear perfis do PCO nas redes sociais 

Poder Judiciário | 02/06/2022 – 17h47min 

 

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

5ª feira (2.jun.2022) abertura de inquérito contra o PCO (Partido da Causa Operária) por 

publicações da sigla na internet. Moraes mandou bloquear os perfis da legenda nas redes 

sociais e determinou que o presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, dê depoimento à PF 

(Polícia Federal) em 5 dias. Leia a íntegra. A investigação aberta pelo ministro é baseada no 

inquérito das fake news, que apura disseminação de notícias falsas contra a Corte. A ordem 

para bloqueio das contas atinge os perfis do partido no Twitter, Instagram, Facebook, 

Telegram, YouTube e TikTok. A decisão veio depois de publicação no Twitter em que o partido, 

de esquerda, chama o ministro de “skinhead de toga” e diz que ele está em “sanha por 

ditadura”. O PCO também pediu a “dissolução do STF”, em declaração semelhante à de 

grupos de direita, que figuram no inquérito da Corte. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 



 
 
 

 

ORÇAMENTO 

 

Orçamento da pesquisa científica perdeu mais de R$ 80 bilhões nos últimos sete anos 

Poder Legislativo | 02/06/2022 – 17h13min 

 

As perdas com cortes orçamentários em fomento à pesquisa científica e tecnológica 

nos últimos sete anos chegam a R$ 83 bilhões, até 2021. O número foi apresentado em 

audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da 

Câmara dos Deputados, que discutiu a situação do financiamento à ciência e tecnologia no 

Brasil. O Observatório do Conhecimento, uma rede formada por associações e sindicatos de 

professores de universidades que se mobiliza para enfrentar os cortes de investimentos no 

ensino superior, fez o levantamento. A economista responsável pela pesquisa, Julia 

Bustamante, lamenta que o País tenha chegado ao patamar de 38% dos recursos disponíveis 

em 2014. "O mais grave é que, além da redução na previsão orçamentária, a gente tem uma 

redução ainda maior na execução orçamentária", completou. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TCU analisa informações da dívida pública federal 

Poder Legislativo | 02/06/2022 

 

O Tribunal de Contas da União (TCU) analisou, sob a relatoria do ministro Aroldo 

Cedraz, relatório de auditoria no Ministério da Economia. Foi avaliada a fidedignidade das 

informações financeiras e contábeis da Dívida Pública Federal, se elas refletem, nos aspectos 

relevantes, a posição patrimonial, financeira e orçamentária da União em 31 de dezembro de 

2021. A Corte de Contas avaliou volume de recursos da ordem de R$ 7.180 bilhões (ou R$ 

7,18 trilhões). “No entanto, devido à complexidade apresentada pela Dívida Pública Federal 

Externa, esse tema não foi incluído no escopo dos trabalhos”, explicou o ministro-relator 

Cedraz. Foram registrados dois achados de auditoria, decorrentes de deficiência de controles 

internos. O TCU identificou a utilização de metodologia de cálculo de juros e encargos 

incompatível com as normas contábeis vigentes. Devido a isso, foi estimado que houve 

lançamentos classificados como juros e encargos a maior de R$ 37,6 bilhões e a menor de R$ 

36,3 bilhões. Fonte: ASCOM TCU 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

POLÍTICA 

 

Psol pede cassação de mandato de Arthur Lira  

Poder Executivo | 03/06/2022 – 14h23min 

 

O Psol (Partido Socialismo e Liberdade) protocolou, na sexta-feira (3), uma 

representação em que solicita a abertura de processo ético-disciplinar para cassar o mandato 

do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), por quebra de decoro parlamentar. O 

presidente do Psol, Juliano Medeiros, assina o documento. A ação é motivada na discussão 

entre Lira e o deputado Glauber Braga (Psol-RJ) durante sessão da Câmara na última terça-

feira (31). O presidente da Casa desligou o microfone de Braga e ameaçou retirá-lo do plenário 

depois que o congressista questionou se ele não tinha “vergonha” por defender a privatização 

da Petrobras. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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Sem citar Bolsonaro, Fachin critica 'engenheiros do caos' que ameaçam a democracia 

Poder Judiciário | 03/06/2022 – 12h34min 



 
 
 

 

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin criticou, na sexta-feira 

(03), os "engenheiros do caos" que semeiam "ameaças de quebra de institucionalidade" e 

exortou os democratas a "resistir e defender as instituições". Sem citar o presidente Jair 

Bolsonaro (PL), que vem desferindo ataques constantes contra o processo eleitoral, o 

magistrado alertou para o risco de que "a democracia não descambe rapidamente [..] diante 

da tormenta do autoritarismo". Em palestra proferida no Congresso Brasileiro de Direito 

Eleitoral, em Curitiba, que também contou com a presença do ministro Alexandre de Moraes, 

Fachin sugeriu a formação de "uma aliança democrática, entre a Justiça Eleitoral e a 

comunidade especializada, a favor da blindagem das eleições contra as pseudonarrativas de 

fraude". Fonte: Valor Econômico  

Leia mais 
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Reunião da comissão criada para atualizar Lei do Impeachment será remarcada 

Poder Legislativo | 03/06/2022 – 11h26min 

 

A reunião da comissão de juristas responsável pela elaboração de anteprojeto de lei 

para atualização da Lei do Impeachment marcada para sexta-feira (3) foi adiada. O grupo se 

reuniria para debater as sugestões apresentadas à matéria, mas por indisponibilidade de 

agenda de partes dos integrantes, o presidente do colegiado, Ricardo Lewandowski, decidiu 

reagendar o encontro. Ainda não há confirmação da data da nova reunião. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Defesa e MCTI lançam edital público para selecionar projetos de inovação voltados à 

Base Industrial de Defesa 

Poder Executivo | 03/06/2022 –15h22min 

 

O Ministério da Defesa, por meio da Secretaria de Produtos de Defesa (SEPROD), 

tem somado esforços junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), com o 

objetivo de fomentar iniciativas que promovam maior autonomia e maior capacidade 

tecnológica para a Base Industrial de Defesa (BID). Fruto dessa sinergia, as Pastas 

anunciaram, na quinta-feira (02), chamada de Subvenção Econômica de R$ 120 milhões para 

selecionar projetos de inovação voltados ao setor. A seleção pública é voltada para projetos 

com as seguintes temáticas: Tecnologias de Defesa (TD) e Defesa Biológica, Nuclear, 

Química e Radiolólica (DBNQR). A área de TD é direcionada somente para Empresas 

Estratégicas de Defesa (EED) e Empresas de Defesa (ED), com recursos totais de R$ 105 

milhões. Já o tema DBNQR conta com R$ 15 milhões divididos em projetos com valores de 

R$ 3 milhões a R$ 5 milhões. Fonte: ASCOM MD 
Leia mais 
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Em três anos, cerca de 10 mil computadores são recondicionados e doados à 

população 

Poder Executivo | 03/06/2022 –13h41min 

 

Nos últimos três anos o Governo Federal, por meio do programa Computadores para 

Inclusão, já doou cerca de 10 mil máquinas recondicionados para escolas, telecentros e 

bibliotecas públicas de todas as regiões do país. A ação, coordenada pelo Ministério das 

Comunicações (MCom), tem o propósito de promover tanto a sustentabilidade no descarte de 

equipamentos eletrônicos, quanto a inclusão produtiva de jovens em situação de 



 
 
 
vulnerabilidade. E depois, ao final do ciclo de recondicionamento, o programa fornece 

equipamentos para a inclusão digital: desde 2019, cerca de 750 locais receberam 

computadores. A estimativa é de que 500 mil pessoas possam ser beneficiadas. Fonte: ASCOM 

MCom 
Leia mais 
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Dezesseis capitais brasileiras já podem operar o 5G em julho 

Poder Executivo | 02/06/2022 –18h11min 

 

O 5G está chegando no Brasil! A maioria das capitais brasileiras já está apta para 

começar a operar a tecnologia em julho. Dezesseis sedes estaduais adaptaram suas 

legislações (ou já possuíam) para receber a nova geração de redes móveis, sendo elas 

Manaus, Fortaleza, Brasília, Vitória, São Luís, Campo Grande, Curitiba, Recife, Teresina, Rio 

de Janeiro, Natal, Porto Alegre, Porto Velho, Boa Vista, Florianópolis e São Paulo. As Câmaras 

Municipais e prefeituras dessas capitais alinharam suas normas à Lei Geral de Antenas (Lei 

nº 13.116/2015) e ao Decreto 10.480/2020, visando contemplar a necessidade para instalação 

de, no mínimo, uma antena para cada 100 mil habitantes. Essa infraestrutura chega a ser 

quatro vezes menor em relação às antenas 4G, levando-a a consumir menos energia e 

contribuindo para a sustentabilidade urbana. Fonte: ASCOM MCom 
Leia mais 
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Painel discute por que é difícil garantir a segurança dos dados 

Mercado | 02/06/2022  

 

Segundo relatório da CompTIA, nove em cada 10 organizações brasileiras sofreram 

violações de cibersegurança nos últimos anos, sendo a maioria considerada grave. A 

qualidade e visibilidade dos dados são mais importantes que o seu volume. Saber a origem, 

forma de recolhimento e os filtros de segurança utilizados são cruciais para a precisão e 

confiabilidade destas informações. O tema foi debatido no painel "Por que é difícil garantir a 

segurança dos dados?", no segundo dia da 3ª edição do Data Management Forum, nesta 

quarta-feira, 1, promovido pela TI INSIDE. Fonte: TI Inside 
Leia mais 
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Privacidade digital terá vez no orçamento das empresas até 2024 

Mercado | 02/06/2022  

 

À medida que o número de regulamentações de privacidade continua a crescer em 

todo o mundo, as organizações deverão cada vez mais se concentrar em torno de cinco 

grandes tendências para privacidade digital, alertou o Gartner. Segundo pesquisa produzida 

pela empresa, é recomendável ter atenção especial para a busca por sistemas para 

localização de dados, técnicas de computação aprimorada de privacidade (PEC – do inglês 

Privacy-Enhancing Computation), recursos para governança de inteligência artificial, modelos 

de experiência de usuários (UX) centrado em privacidade e políticas de controle para o 

trabalho híbrido para ajudar as operações a enfrentarem os desafios de proteção de dados 

pessoais e atender aos requisitos regulatórios locais e globais. Fonte: Abranet 
Leia mais 
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5G: mais de 80% das empresas brasileiras vislumbram apenas melhora na 

conectividade, mostra pesquisa 

Mercado | 02/06/2022  

 



 
 
 

A julgar pela pesquisa da IDC (International Data Corporation), para mais de 80% das 

empresas brasileiras o poder transformacional do 5G se limita à melhora da conectividade. A 

consultoria acaba de divulgar uma prévia da segunda parte do estudo 2022 Latam Enterprise 

Future of Connectedness Survey, que apresenta as percepções do segmento B2B da América 

Latina sobre a chegada do 5G à região. A pesquisa teve início em abril e está em fase final, 

mas os primeiros resultados já demonstram que há falta de entendimento sobre o potencial do 

5G, o que, segundo a consultoria, pode gerar uma grande limitação às empresas em relação 

à evolução digital no Brasil. Fonte: Telesíntese 
Leia mais 
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TRABALHISTA 

 

Gilmar Mendes: judicialização interessa a procuradores e juízes do trabalho 

Poder Judiciário | 03/06/2022 – 10h45min 

 

O ministro Gilmar Mendes deu uma alfinetada em procuradores e juízes do trabalho 

em sessão realizada na quinta-feira no Supremo Tribunal Federal (STF). A Corte discutiu a 

validade de normas de acordos e convenções coletivas que limitam direitos trabalhistas. 

Gilmar, ao votar a favor, atribuiu a judicialização desses casos aos interesses de "corporações 

jurídicas". "Talvez até aos juízes. Explica a presença forte da Anamatra aqui nesses nossos 

embates. Como se dissesse 'não nos tire processos'. É uma visão de mundo", disse, referindo-

se à Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, que atuou como parte 

interessada no processo. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Supremo valida acordo coletivo que limita direito do trabalhador sobre horas de 

deslocamento 

Poder Judiciário | 02/06/2022 – 17h03min 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu na quinta-feira (2), por maioria, validar 

normas coletivas de trabalho (acordos fechados entre patrões e trabalhadores) que reduzem 

ou limitam as chamadas horas ‘in itinere’ (tempo gasto pelo trabalhador no deslocamento entre 

casa e trabalho). Na ação, a Mineração Serra Grande S.A., de Goiás questiona decisão do 

Tribunal Superior do Trabalho (TST) que invalidou uma convenção coletiva que liberou a 

empresa de pagar as horas referentes ao trajeto do trabalhador, caso a companhia fornecesse 

transporte. Para a mineradora, o TST feriu o princípio constitucional da prevalência da 

negociação coletiva. Ela alega estar situada em local de difícil acesso e afirma que o horário 

do transporte público é incompatível com a jornada de trabalho. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 
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