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Terça-feira  

Saiba o que é ‘deepfake’, nova técnica para espa-
lhar mentiras nas eleições 

 

Os apoiadores do presiden-
te Jair Bolsonaro (PL) estão 
usando a inteligência artificial 
para espalhar mentiras, as cha-
madas fake news, nas redes soci-
ais e confundir a cabeça dos elei-
tores nas eleições deste ano. 

Na semana passada eles 
espalharam deepfake em grupos 
de WhattsApp e Telegram usan-
do a imagem da jornalista Renata 
Vasconcelos, apresentadora do 
Jornal Nacional, da Rede Globo, 
para tentar dar credibilidade a 
mentira de que Bolsonaro estaria 
à frente nas pesquisas de inten-
ções de voto que são lideradas 
pelo ex-presidente Lula (PT), 
segundo todos os institutos de 
pesquisas do Brasil. 

No vídeo, a jornalista parece 
afirmando que a pesquisa Ipec 
apontava a liderança de Bolsonaro 
nas intenções de voto ao Planalto, 
ultrapassando Lula. Na verdade, o 
levantamento também mostra Lula 
com larga vantagem, com 44% das 
intenções de voto, contra 41% to-
dos os adversários somados, o que 

significa que pode vencer no 1º 
turno. É isso que mostram todas as 
demais pesquisas, entre elas a da 
Datafolha, Genial/Quaest, e a nova 
rodada da FSB divulgada nesta 
segunda-feira (22), entre outros 
levantamentos.   

 
O que é deep fake 

De acordo com o site 
Tecmundo, deepfake é uma téc-
nica que utiliza recursos de inte-
ligência artificial (IA)para substi-
tuir rostos em vídeos e imagens, 
imitando a voz e distorcendo o 
conteúdo das falas originais. 

O termo é uma mistura das 
expressões deep learning e fake e 
significa o emprego da IA para 
criar uma situação falsa. Segundo 
o site, usa-se uma subclassifica-
ção de IA para definir algoritmos 
que podem reconhecer padrões 
com base em um banco de dados. 

 
Não compartilhe 

A fundadora da Agência 
Lupa, especializada em checar a 
veracidade de conteúdos que cir-

culam na internet, Cristina Tar-
dáguila, orienta a quem receber 
esse tipo de mensagens: 1) “não 
compartilhar; 2) denunciar junto 
ao Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) (Clique aqui para acessar 
o sistema de alerta do tribunal). 

A Rede Globo, que enco-
mendou a pesquisa original e viu 
seu principal telejornal ser adul-
terado, afirmou em nota que noti-
ficou o Ipec e fez a denúncia jun-
to ao Sistema de Alerta de Desin-
formação Contra as Eleições do 
TSE e também ao Ministério Pú-
blico Eleitoral (MPE). 

Fonte: CUT 

IFMA oferta Curso Básico de Francês 

O Instituto Federal do Ma-
ranhão (IFMA) abre inscrições, 
entre 25 e 30 de agosto, para a 
seleção de ingresso no Curso de 
Francês – A1. De acordo com o 
edital nº 91/2022, podem partici-
par estudantes e servidores do 
IFMA, bem como a comunidade 
externa. 

Acesse o edital em: por-
tal.ifma.edu.br, acesse o formulá-
rio online e faça sua inscrição. 

A seleção será realizada 
por meio de sorteio público, no 

dia 06 de setembro, às 17 horas, 
com transmissão pela TV IFMA, 
no canal do YouTube. 

O início das aulas está pre-
visto para o dia 09 de setembro e 
o curso se prolongará até janeiro 
do próximo ano. 

As aulas acontecerão, pre-
sencialmente, na sala 3 do De-
partamento Acadêmico de Letras 
(DAL) do IFMA Campus São 
Luís Monte Castelo, às sextas-
feiras, das 16h às 18h. 

Fonte: IFMA 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjTgM02T39hm47AXCyS4_VA9qpCKVxSR5M3Hi5W1n4gP2_Cw/closedform.
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R$12 bi não cobrem nem 5% 
prometidos por Bolsonaro 
 

Ainda sem ter dado ne-
nhuma informação oficial so-
bre o que deve encaminhar na 
proposta do Orçamento 2023 
ao funcionalismo, o Ministé-
rio da Economia tem reunião 
agendada para essa terça-
feira, 23, às 10 horas, com o 
Fonasefe, fórum que repre-
senta o conjunto de servidores 
federais, do qual a Condsef/
Fenadsef faz parte. O governo 
tem até o dia 31, próxima 
quarta, para encaminhar a 
proposta ao Congresso Nacio-
nal.  

Enquanto o Executivo 
ainda não se pronunciou ofi-
cialmente, tanto Judiciário 
quanto Legislativo, que têm 
autonomia para encaminhar 
propostas orçamentárias ao 
Congresso, se movimentam 
para assegurar reposição sala-
rial a ministros, parlamentares 
e servidores das Casas que 
podem variar de 9,6% a 18%. 
Em informações já divulgadas 
pela mídia, fontes da Econo-
mia dizem que ao menos 
R$12 bilhões estariam reser-
vados para reajuste salarial a 
servidor. Ocorre que o valor é 
insuficiente até mesmo para 

garantir os 5% prometidos por 
Jair Bolsonaro ainda para esse 
ano e não cumpridos.    

Em um levantamento de 
notícias sobre o tema, feito pela 
subseção do Dieese na Con-
dsef/Fenadsef, a Instituição Fis-
cal Independente do Senado 
(IFI) diz que para conceder 5% 
aos servidores seriam necessá-
rios ao menos uma reserva de 
R$ 20 bilhões no orçamento do 
próximo ano. O percentual é 
considerado insuficiente já que 
as perdas salariais dos servido-
res só durante os quatro anos de 
governo Bolsonaro devem su-
perar os 32%. 

Bolsonaro, inclusive, en-
tra para a história como único 
presidente em pelo menos vinte 
anos a não aplicar nenhum per-
centual de reposição salarial a 
servidores em quatro anos de 
mandato. Dados compilados 
pela Agência Brasil e divulga-
dos em nota pelo site Vermelho 
mostram que o governo Bolso-
naro gastou R$ 157,4 bilhões 
em despesas com funcionalis-
mo público da ativa e aposenta-
dos no primeiro semestre deste 
ano: o menor nível em 14 anos. 

Fonte: Condsef 

 

Apesar de o Brasil ter 
deixado de ser um país jovem, 
como mostrou o censo do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) de 2010, 
mais de 10% da população já 
era idosa, e a tendência era au-
mentar, as empresas mantém a 
política de descartar os profis-
sionais mais experientes consi-
deravelmente ou simplesmente 
discriminá-los na hora de con-
tratar trabalhadores. 

As alegações são muitas 
e, obviamente, questionáveis. 
Vão desde o dinamismo, passan-
do pelo custo mais alto e che-
gam a questões como disponibi-
lidade. O fato concreto é que na 
hora do recrutamento da mão de 
obra a discriminação é escanca-
rada e o etarismo - preconceito 
em relação a idade - fica claro.   

Veja matéria completa 

https://www.estadodedireitosempre.com/
https://www.cut.org.br/noticias/tst-condena-empresa-a-pagar-multa-de-r-100-mil-por-anunciar-vagas-so-para-jovens-d243

