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Natureza da Emenda 

Aditivas: são acréscimos representados por novas teses não constantes do Livro 5. 

Insira o texto da nova tese. (Aditiva) 

O PSB entende o atraso na inserção do estado brasileiro a nova era da internet e terá como 
um de seus objetivos a melhora da segurança digital dos órgãos públicos, aumentando a 
eficiência e a segurança nacional das informações pertinentes a nação. Além disso, lutará 
no combate às Fake News e às manipulações causadas pelos algoritmos nas redes sociais, 
levando informação de qualidade e dando autonomia para que cada cidadão brasileiro 
pense por si, sem influências de monopólios estrangeiros. 

Justificativa (Aditiva) 

O filosofo francês Pierry levy diz que "o real e o virtual, não são mais opostos, são 
complementares", dessa maneira, a cada dia se é mais dependente da tecnologia tornando-
se essencial, para a evolução da sociedade brasileira, o desenvolvimento do nosso 
conhecimento digital, visto que há muitas falhas e negligências do estado nesses últimos 
anos. Devido ao fato de que os bancos de dados - os quais armazenam as principais 
informações da nação - são totalmente amadores, afinal não se é investido o suficiente em 
cibersegurança, assim facilitando o hackeamento e inutilização dos sites.  

Como exemplo pode-se citar os ocorridos recentes com o STF e o ConecteSUS, 
demonstrando que nosso estado está extremamente vulnerável. Já as Big Techs, que 
roubam os dados da população, adquirem cada vez mais poder, aumentando e lucrando 
com o alcance de Fake News e com a venda de dados de eleitores para direcionar 
campanhas eleitorais, como ocorreu no caso da Cambridge Analytica. 

Atualmente entende-se que as redes sociais podem destruir carreiras, vidas e até 
mesmo a democracia, dessa forma, essa questão pode ser resolvida apenas com uma 
revolução no modo de usar e lidar com o mundo digital, através de medidas como: estruturar 
uma agência pública de checagem de dados, com profissionais concursados e que tenham 
estabilidade; criar uma legislação que funcione para o meio virtual, formulando meios de 
punir tanto quem comete crime de ódio quanto empresas que explorem a privacidade dos 
usuários visando lucros próprios. 

Para o Brasil deixar florescer o pensar jovem e nos tornarmos a potência criativa tão 
desejada, é necessário oferecer informações de qualidade, livrar a população das amarras 
das Big Techs que norteiam cegamente a vida dos brasileiros com a utilização de algoritmos, 
ou seja, oferecendo segurança para os órgãos públicos conseguirem administrar o país. 
Como não se é mais possível separar o virtual do real, a internet não pode ser "uma terra 
sem lei". 

 


