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DESTAQUES 

 

Alexandre evoca nova resolução contra fake news e manda remover posts e grupos com 

‘graves ataques ao processo eleitoral’s  

Poder Judiciário | 28/10/2022 – 11h17min 

 

Respaldado pela resolução do Tribunal Superior Eleitoral que ampliou os poderes da 

Corte na remoção de notícias que considerar falsas, o ministro Alexandre de Moraes 

determinou a remoção de 135 publicações ‘que atingem, com base em afirmações falsas ou 

descontextualizadas, a integridade do processo eleitoral’. O magistrado enviou a lista dos 

conteúdos a serem derrubados às plataformas Facebook, Instagram, Kwai, Telegram, TikTok, 

Twitter e Youtube. No bojo de outro processo, Alexandre de Moraes ainda determinou ao 

Telegram a imediata remoção de dois grupos – ’70 Milhões eu voto em Bolsonaro Nova Direita’ 

e ’70 Milhões 2 eu voto em Bolsonaro Nova Direita’ – que, segundo o magistrado, ‘têm sido 

utilizados para a prática de atos criminosos e atentatórios contra o Estado democrático de 

direito’. Fonte: O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Pronampe flexibilizará prazo de pagamento de suas operações para até 72 meses 

Poder Executivo | 27/10/2022 – 22h 
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O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

(Pronampe) foi aperfeiçoado na quinta-feira (27/10) com a publicação da Medida Provisória nº 

1.139, de 27 de outubro de 2022. As normas, respectivamente, flexibilizam e regulamentam o 

prazo de pagamentos das operações do Programa para até 72 meses – ante prazo anterior, 

que estava fixado em 48 meses sendo admitida uma prorrogação por até 12 meses. Os bancos 

poderão também ofertar às empresas que já contrataram o Pronampe com prazos inferiores a 

prorrogação dos créditos, e aliviar o caixa dessas empresas, ou mesmo abrir margem para 

novos financiamentos. Fonte: ASCOM ME  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Brasil terá presença recorde na Web Summit 2022 

Mercado | 28/10/2022 – 11h26min 

 

O Brasil terá número recorde de participantes na Web Summit, um dos maiores 

eventos mundiais de tecnologia que será realizado em Lisboa de 30 de outubro a 4 de 

novembro. Na oportunidade, a ApexBrasil, o Ministério das Relações Exteriores (MRE) e a  

Embaixada do Brasil em Lisboa, em parceria com a Softex, o SEBRAE e o SERPRO (Serviço 

Federal de Processamento de Dados) e apoio de outras instituições brasileiras, promoverão 

uma Missão de Internacionalização integrada por 60 startups e 20 empresas inovadoras. No 

Pavilhão Brasil Inovador na Web Summit, com 225 m², as empresas terão a oportunidade de 

encontrar investidores em sessões programadas, realizar novos contatos, promover happy 

hours e apresentar conteúdos interativos empregando tecnologia nacional. As startups 

brasileiras presentes nesta edição atuam nos mais diferentes setores econômicos, entre os 

quais fintechs, agritechs, healthtechs, inteligência artificial, biotecnologia, tecnologia da 

informação e dados. Fonte: Softex 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Interpol diz que metaverso abre novo mundo de crimes online 

Mercado | 27/10/2022 – 18h03min 

 

A Interpol disse estar se preparando para o risco de ambientes imersivos online —o 

metaverso— criarem novos tipos de crimes cibernéticos e permitir que infrações atuais ganhem 

escala. Os países membros da Interpol levantaram preocupações sobre como se preparar para 

possíveis crimes no metaverso, disse Madan Oberoi, diretor executivo de tecnologia e inovação 

da agência. "Alguns dos crimes podem ser novos para este meio, alguns dos crimes existentes 

serão habilitados pelo meio e levados a um novo nível", disse ele. Fonte: Folha de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Brasília tem segundo 5G mais rápido do mundo entre capitais, diz Opensignal 

Mercado | 27/10/2022 – 11h06min 

 

Após três meses do início das operações com 5G standalone na faixa de 3,5 GHz da 

Claro, TIM e Vivo em Brasília, a experiência para o consumidor na capital federal foi a segunda 

maior do mundo, atrás apenas de Seoul (Coreia do Sul). Os dados são do relatório da 

Opensignal divulgado na quinta-feira, 27, e que compara as capitais dos países. A média 

observada, segundo a empresa, foi de 369,5 Mbps. "Comparado com outras grandes cidades 

com 5G disponível e que nós analisamos, a experiência em Brasília não apenas ultrapassou a 

de Santiago e Cidade do México, como passou todas as outras cidades exceto Seul. De fato, a 

velocidade de download de Brasília foi quase 2,5 vezes mais rápida do que a média de nove 

capitais classificadas abaixo dela", diz o relatório. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Contribuintes ganham "sobrevida" em disputa sobre execução fiscal 

Poder Judiciário | 28/10/2022 – 07h 

 

Os contribuintes ganharam uma "sobrevida" na disputa sobre a possibilidade de utilizar 

as compensações - uso de crédito para pagar tributo - como argumento de defesa nas ações 

de execução fiscal. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) entrou com 

uma ação, na quinta-feira (27), no Supremo Tribunal Federal (STF). Essa discussão trata dos 

casos em que a Fazenda não concorda com a compensação feita pelo contribuinte, por 

entender que o crédito era indevido, e entra com processo para cobrar o tributo que ficou 

descoberto. Prevalece, no Judiciário, o entendimento de que as ações de execução fiscal são 

específicas para discutir o débito somente. Os contribuintes, portanto, não podem usar como 

defesa contra essas cobranças a alegação de que existe um crédito negado 

administrativamente - nem discutir se tem ou não direito a esse crédito. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ELEIÇÕES 2022 

 

Alexandre de Moraes concede direito de reposta a Lula e obriga Jovem Pan a falar em 

inocências  

Poder Judiciário | 28/10/2022 – 15h15min 

 

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, aprovou na 

quinta-feira, 27, o modelo de direito de resposta pedido pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva (PT) contra declarações de comentaristas da Jovem Pan. A rede terá de veicular as 

mensagens nos programas Pingos nos Is e Morning Show, informando aos telespectadores 

que o petista é inocente. “Em resposta às declarações dos jornalistas Roberto Motta e Ana 

Paula Henkel no Programa Pingo nos Is, é necessário restabelecer a verdade. O Supremo 

Tribunal Federal confirmou a inocência do ex-presidente Lula derrubando condenações 

ilegítimas impostas por um juízo incompetente. A ONU reconheceu que os processos contra 

Lula desrespeitaram o processo legal e violaram seus direitos políticos. Lula venceu também 

26 processos contra ele. Não há dúvida: Lula é inocente”, afirma a mensagem. Fonte: O Estado de S. 

Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Foco no 2º turno é impedir boca de urna e compra de voto, diz Torres 

Poder Executivo | 28/10/2022 – 13h56min 

 

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, disse na sexta-feira (28) 

que o foco da Operação Eleições 2022 no segundo turno será o combate aos crimes eleitorais 

de boca de urna e compra de votos. "No primeiro turno, foram mais de R$ 10 milhões 

apreendidos e tivemos a informação de que esses recursos seriam utilizados para a compra de 

votos. Isso fere o direito de livre votar do povo brasileiro", informou o ministro durante coletiva 

de imprensa da Operação Eleições, coordenada pela Secretaria de Operações Integradas. 

Segundo Torres, cerca de 500 mil policiais de diferentes forças estarão nas ruas reforçando o 

esquema de segurança no domingo. "O Brasil está pronto para o segundo turno das eleições 

do ponto de vista da segurança pública", garantiu. Fonte: Correio do Povo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Em nota, PL nega ter cogitado propor adiamento do 2º turno 
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Poder Executivo | 28/10/2022 – 13h38min 

 

O PL informou na sexta-feira (28), por meio de nota, que não cogitou propor o 

adiamento do segundo turno das eleições, marcado para domingo (30), em razão de supostas 

irregularidades nas inserções de propagandas do presidente Jair Bolsonaro, candidato à 

reeleição, em rádios das regiões Norte e Nordeste. O anúncio ocorre após a ideia ter sido 

ventilada por parlamentares e apoiadores do presidente, que não deu declarações nesse 

sentido. "Em nenhum momento foi sequer cogitada a proposta de adiamento do 2º Turno das 

Eleições de 2022. Boicotar o processo eleitoral neste momento, estimulando a ausência nas 

urnas, é um ato antidemocrático", diz a nota do PL. Para o partido, a atitude beneficiaria o 

adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), "que combatemos com todo o vigor 

em virtude do seu histórico político-policial". Na nota, no entanto, o PL não explica como o 

adiamento poderia ser benéfico ao PT. Fonte: Correio do Povo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Guedes diz que PT taxará Pix se Lula vencer; partido nega 

Poder Executivo | 27/10/2022 – 21h37min 

 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou na 5ª feira (27.out.2022) que, caso o 

ex-presidente e candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vença as 

eleições, o petista irá taxar no Pix os encargos trabalhistas de trabalhadores informais, 

autônomos e MEI (Microempreendedor individual). Ao Poder360, a campanha de Lula negou a 

informação. “Agora que tem o Pix é fácil. Alguém vai pagar, alguém vai receber. E aí você pode 

tributar no Pix os encargos trabalhistas. Ou seja, vão cobrar encargos trabalhistas de 40 

milhões de brasileiros invisíveis que estão lutando pela sobrevivência. Eles não conseguiram 

emprego no mercado formal. Eles fugiram para a informalidade, agora você vai persegui-los 

através do Pix?”, disse Guedes. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

“Se fosse Bolsonaro, diria tudo que Lula fizer, faço mais, porque nós roubamos menos” 

afirma Guedes 

Poder Executivo | 27/10/2022 – 20h35min 

 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o presidente Jair Bolsonaro (PL) 

deveria ampliar as propostas feitas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em áreas 

como salário mínimo e isenção do Imposto de Renda. "Eu, se fosse o Bolsonaro, diria 'tudo que 

o Lula fizer, eu faço mais, porque nós roubamos menos. Nós não roubamos'. Não é isso? 

Quem rouba não consegue pagar muito. Se você paga um salário mínimo de R$ 1.200, eu 

pago R$ 1.400. Se você paga R$ 1.400, eu pago R$ 1.500", disse Guedes, durante entrevista 

coletiva na ACSP (Associação Comercial de São Paulo) na quinta (27). Fonte: Folha de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Funcionário público pode ter reajuste real de 2%, diz Guedes 

Poder Executivo | 27/10/2022 – 20h27min 

 

O ministro Paulo Guedes (Economia) afirmou na 5ª feira (27.out.2022) que os 

funcionários públicos podem ter aumento real, ou seja, acima da inflação, de 2% no próximo 

ano. O ministro falou sobre o tema durante conversa com jornalistas depois de participação em 

evento na ACSP (Associação Comercial de São Paulo). O governo reservou R$ 14,2 bilhões 

para os reajustes no Orçamento de 2023. Mas considerou um percentual de 5%. Como a 

https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/pol%C3%ADtica/elei%C3%A7%C3%B5es/em-nota-pl-nega-ter-cogitado-propor-adiamento-do-2%C2%BA-turno-1.914107
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inflação deve fechar o ano em 5,6% e Guedes citou agora um aumento real de 2%, os 

funcionários públicos podem ter um reajuste total de 7,6. Fonte: Poder 360  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Cid Gomes diz não ter contato com Ciro e prega voto em Lula para evitar “o mal pior” 

Poder Legislativo | 27/10/2022 – 18h30min 

 

O senador Cid Gomes (PDT-CE) está fazendo campanha aberta para o ex-presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com o objetivo de evitar o que chama de “mal pior”. Ao contrário 

de seu irmão Ciro Gomes, que foi candidato ao Palácio do Planalto pelo PDT e, após ser 

derrotado, anunciou apoio apenas protocolar a Lula, Cid quer restabelecer a aliança com o PT 

no Ceará. Na sua avaliação, a ausência de Ciro na campanha de Lula, nesse segundo turno, é 

uma estratégia para que o ex-ministro não se transforme em linha auxiliar do petista. “Ele 

considera que, para ocupar um espaço nacionalmente, tem de se distanciar do PT”, afirmou o 

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

Retorno ao índice 

 

Em carta aberta, Lula promete adotar “política fiscal responsável” 

Poder Executivo | 27/10/2022 – 16h54min  

 

Em carta aberta divulgada na quinta (27), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 

candidato à Presidência pelo PT, se compromete a combinar “política fiscal responsável” com 

“responsabilidade social e desenvolvimento sustentável”. A carta fala em seguir “regras claras 

e realistas” na política fiscal. O documento, chamado de “Carta para o Brasil de amanhã”, tem 

13 pontos. “A política fiscal responsável deve seguir regras claras e realistas, com 

compromissos plurianuais, compatíveis com o enfrentamento da emergência social que 

vivemos e com a necessidade de reativar o investimento público e privado para arrancar o país 

da estagnação. O sistema tributário não deve colocar o investimento, a produção e a 

exportação industrial em situação desfavorável, nem deve penalizar trabalhadores, 

consumidores e camadas de mais baixa renda. É possível combinar responsabilidade fiscal, 

responsabilidade social e desenvolvimento sustentável – e é isso que vamos fazer, seguindo 

as tendências das principais economias do mundo”, diz a carta assinada por Lula. Fonte: O Estado 

de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ORÇAMENTO 

 

Comissões analisam emendas à LOA 2023 

Poder Legislativo | 27/10/2022 – 17h10min 

 

As comissões permanentes da Câmara e Senado concluem, após o segundo turno das 

eleições, as escolhas das emendas a que têm direito no Projeto de Lei Orçamentária Anual de 

2023. Cada comissão pode entregar até oito sugestões de investimentos no Orçamento. O 

prazo final é dia 14 de novembro. (PLN 32/2022). Fonte: Agência Senado  
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Bolsonaristas, Lira e Garcia dizem a aliado de Lula que defenderão resultado das urnas  

Poder Executivo | 28/10/2022 – 14h15min 

 

Membro da coordenação de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o deputado 

federal Paulinho da Força (Solidariedade) fez ligações na sexta-feira (28) para Arthur Lira (PP-

AL), presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do 

Senado, e Rodrigo Garcia (PSDB-SP), governador de São Paulo, para perguntar o que será 

feito caso o petista vença e o presidente Jair Bolsonaro (PL) e grupos mais radicais de seus 

apoiadores não aceitem o resultado. Paulinho diz ao Painel que tem especial preocupação com 

informações que recebeu a respeito de movimentos de caminhoneiros que têm falado em se 

dirigir a Brasília e invadir a sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em caso de vitória de 

Lula, e pede atenção principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Fonte: Folha 

de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Comissão ouvirá ministro da Educação sobre cortes no orçamento da pasta para 2023 

Poder Legislativo | 27/10/2022 – 18h42min 

 

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

quinta-feira (3) para ouvir o ministro da Educação, Victor Godoy Veiga, sobre cortes no 

orçamento da pasta para 2023. Os deputados Rogério Correia (PT-MG), Kim Kataguiri (União-

SP) e Dr. Jaziel (PL-CE), que solicitaram a audiência pública, querem esclarecimentos do 

ministro sobre os seguintes pontos: - confisco de recursos das universidades federais, institutos 

federais e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes); - corte 

de 96,6% do orçamento das políticas públicas destinadas à educação infantil em 2023; e - 

redução de repasses à educação e pedido do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) a uma prefeitura para solicitação de liberação de verba com data retroativa. 

A reunião será realizada no plenário 10, às 9 horas. Fonte: Agência Câmara  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Corte de verbas na ciência prejudica toda a população, alertam cientistas 

Poder Legislativo | 27/10/2022 – 17h22min 

 

O presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBBP) e ex-

ministro da Educação Renato Janine Ribeiro advertiu que os cortes no orçamento da ciência e 

tecnologia podem afetar o trabalho de órgãos importantes à população, como o Centro de 

Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden). A presidente da Academia 

Brasileira de Ciências (ABC), Helena Nader, defendeu uma política de Estado para a educação 

e a pesquisa científica. Ambos participaram de audiência pública na Comissão de Ciência e 

Tecnologia (CCT), na quarta-feira (26), para discutir o impacto da Medida Provisória (MP) 

1.136/2022, que limita o orçamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (FNDCT). O senador Wellington Fagundes (PL-MT) disse que o Congresso 

trabalha para o desenvolvimento científico e qualidade de vida dos brasileiros. Fonte: Agência Senado  
Leia mais 
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RELAÇÕES EXTERIORES 

 

Novo governo deve investir em transparência e participação social, diz OCDE 

Mercado | 28/10/2022 – 08h 

 

Um dos requisitos mais importantes para a democracia no Brasil é a adoção de 

critérios para um governo aberto, aponta a OCDE (Organização para a Cooperação e 
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Desenvolvimento Econômico). Em documento intitulado "Revisão da OCDE sobre Governo 

Aberto no Brasil", apresentado em junho, a organização internacional classificou o país como 

"ambiente restrito" ao livre exercício dos direitos fundamentais e recomendou uma estratégia 

nacional de governo aberto. O conjunto de ações visa promover a transparência, a luta contra a 

corrupção, o incremento da participação social e o desenvolvimento de novas tecnologias, de 

modo a tornar os governos mais abertos, efetivos e responsáveis. Fonte: Folha de S. Paulo  
Leia mais 
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TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Adesão à Internet e adoção ao IoT, ganham cada vez mais espaço em mercados do 

agronegócio 

Mercado | 28/10/2022 – 13h20min 

 

Considerado um dos segmentos mais proeminentes na economia nacional, o 

agronegócio tem seus segredos para estar em constante ascensão no Brasil. E a atribuição de 

novas tecnologias é um dos fatores responsáveis por este crescimento do setor. De acordo 

com a gerente comercial da Quimtia Brasil, empresa especializada na fabricação de insumos 

para nutrição animal, a médica veterinária Maria Antoanete Brandalize, tem se percebido uma 

conectividade cada vez maior dos produtores à chamada rede mundial de computadores – 

internet. “Quando falamos dos grandes produtores, percebemos que esta conectividade tem 

aumentado justamente para auxiliá-los nos equipamentos, que na grande maioria são de última 

geração, e com praticamente todos podendo ser operados remotamente, via internet. Por outro 

lado, temos visto também pequenos produtores que estão cada vez mais preocupados em 

consumir conteúdos específicos sobre o setor por meio também da web”, comenta a 

especialista. Fonte: Portal do Agronegócio 
Leia mais 
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Feninfra volta a criticar cautelar da Anatel com suspensão de telemarketing 

Mercado | 28/10/2022 – 11h59min 

 

A Federação Nacional de Call Center, Instalação e Manutenção de Infraestrutura de 

Redes de Telecomunicações e de Informática (Feninfra) voltou a criticar de maneira dura a 

cautelar da Anatel que bloqueia ligações de telemarketing. A presidente da entidade, Vivien 

Suruagy, afirmou em comunicado na sexta-feira, 28, que a prorrogação da medida "deve 

aprofundar crise no teleatendimento", prejudicando empresas que atendem de forma idônea e 

levando a um cenário de demissões. "Acredito que neste período de um mês deva ser discutida 

uma solução que contemple o direito dos consumidores, mas que não cause o fechamento de 

empresas. O que não pode é tentar resolver um problema e criar outro pior", destacou 

Suruagy. A executiva diz não ser contrária a medidas disciplinares, mas ressalta que elas não 

podem afetar as empresas que agem corretamente. Fonte: Teletime 
Leia mais 
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CADE terá base de dados compartilhada com Ministério Público 

Poder Executivo | 28/10/2022 

 

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) editou portaria que institui 

grupo de trabalho com o objetivo de elaborar planos de ação e desenvolver mecanismos para 

implementar uma base de dados que permitirá a troca de informações entre a autarquia e o 

Ministério Público. Trata-se de uma base de dados de julgados administrativos do Cade e de 

julgados das Justiças Federal e Estadual nas áreas penal e cível, para facilitar o conhecimento 
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e a troca de informações entre o órgão antitruste e os órgãos do Ministério Público Federal e 

Estaduais. A iniciativa é um dos compromissos assumidos pela Frente Nacional de Combate a 

Cartéis (FNCC). Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 
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Empresas de tecnologia lançam projeto de conectividade móvel em escolas de Goiânia 

Mercado | 28/10/2022 

 

Um grupo de empresas de tecnologia anunciou, na quinta-feira- 27, um projeto para 

levar conectividade às escolas públicas de Goiânia. O programa Alunos Sempre Conectados 

(Ascon) fornecerá aproximadamente 120 laptops para estudantes e professores. Os 

equipamentos são do tipo sempre conectados (ACPCs, sigla, em inglês, para Always 

Connected PCs), os quais, com LTE 4G móvel, asseguram conexão contínua com a internet. 

Integram a iniciativa conjunta as empresas Qualcomm, Acer, Claro, Embratel e Calriz, além do 

Instituto Crescer, com apoio da Secretaria Municipal de Educação (SME) de Goiânia. 

Inicialmente, o projeto será destinada a docentes e alunos do 7º ano do ensino fundamental de 

três escolas da capital do estado de Goiás. A expectativa, segundo a Ascon, é expandir para 

outras unidades de ensino nos próximos anos. Fonte: Telesíntese 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

280 órgãos usam preços negociados com Google, Microsoft, Oracle, VMWare, RedHat e 

Qlik  

Poder Executivo | 28/10/2022 

 

Pelo menos 280 órgãos da Administração Pública adotaram valores negociados pela 

Secretaria de Governo Digital com os principais fornecedores de soluções de TICs nas 

compras e contratações de serviços de tecnologia. Ao todo, 54 órgãos federais, estaduais, 

municipais, além de todo o Executivo federal – composto por 235 órgãos e entidades, entre 

ministérios, autarquias e fundações públicas – já aderiram aos acordos corporativos. A 

Secretaria de Governo Digital fechou acordo com seis fabricantes de tecnologia: Google, 

Microsoft, Oracle, VMWare, RedHat e Qlik, além de manter um catálogo de preços em produtos 

Broadcom e Adobe. A Microsoft é a que possui o maior volume de produtos com desconto. 

Segundo a SGD, os acordos viabilizaram reduções de até 35% nos preços. Nos últimos três 

meses, 15 novos órgãos aderiram aos acordos. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 
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Inatel firma acordo com Universidade de Taiwan para pesquisar o 6G 

Mercado | 27/10/2022 

 

O Inatel – centro de ensino, pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de Santa Rita 

do Sapucaí, no Sul de Minas Gerais – e a Universidade Nacional Yang Ming Chiao Tung 

(NYCU) – referência em estudos na área de Comunicações Móveis em Taiwan – firmaram um 

acordo de cooperação internacional para desenvolvimento de pesquisas em 6G. A cerimônia 

de assinatura do memorando foi realizada de forma online na sexta-feira, 21 de outubro.  

cooperação prevê a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias em 6G e também em área 

correlatas, redes abertas e desagregadas, rádio e redes cognitivas, inteligência artificial e 

Internet das Coisas. A parceria engloba ainda estudos sobre o impacto das tecnologias de 

comunicação de última geração no desenvolvimento social. Fonte: Telesíntese 
Leia mais 
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