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BC eleva projeção de crescimento
da economia de 1,7% para 2,7%

Entidades elogiam
manutenção da Selic

Estimativa de inflação caiu de 8,8% para 5,8%, ainda acima da meta

Para CNI e Firjan, novos aumentos
ameaçariam recuperação econômica

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O

Banco Central (BC)
elevou a projeção para
o crescimento da economia
este ano. A estimativa para
a expansão do Produto Interno Bruto (PIB, a soma
de todos os bens e serviços
produzidos no país) passou
de 1,7% para 2,7%. A projeção consta do Relatório
de Inflação, publicação trimestral do BC, divulgado
na quinta-feira (29/9).
“A surpresa no crescimento do segundo trimestre, os resultados iniciais
do terceiro, e estímulos não
contemplados no Relatório
de Inflação anterior – notadamente o aumento do valor do benefício do Auxílio
Brasil e o arrefecimento
da inflação, resultante, em
grande medida, da redução
de tributos sobre combustíveis, energia e serviços de
comunicação – são os principais fatores para a revisão”, explicou o BC.
ÚLTIMO RELATÓRIO
No segundo trimestre,
o PIB cresceu 1,2% em
relação ao trimestre anterior, puxado pelo aumento
do consumo das famílias,
a retomada dos serviços
presenciais e o avanço dos
transportes de carga e de
passageiros. Foi o quarto

resultado positivo consecutivo do indicador após o
recuo de 0,3% no segundo
trimestre do ano passado.
Segundo o BC, uma nova
expansão deve ser registrada no terceiro trimestre de
2022, “mas em magnitude
menor do que a observada
nos últimos três trimestres”.
Entre os componentes
da oferta, a previsão de alta
para a indústria foi alterada de 1,2% para 2,4%, com
melhora nas previsões para
todos os setores, com exceção da indústria extrativa.
Em serviços, a estimativa
foi revista de 2,1% para
3,4%, com elevação nas
estimativas de crescimento

para todos os setores, exceto para serviços ofertados
pelo governo.
Em sentido oposto, a
projeção para a agropecuária foi alterada de alta de
2,2% para estabilidade, em
linha com revisões do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No
mesmo sentido, as expectativas para a pecuária foram
reduzidas, refletindo dados
mais recentes de produção
de carne, leite e ovos disponibilizados pelo IBGE.
Com relação aos componentes domésticos da
demanda, houve elevação
nas projeções para o consumo das famílias, de 1,7%
para 3,9%, e para a forma-

ção bruta de capital fixo
das empresas, de queda de
2,7% para queda de 0,4%,
e redução na projeção para
o consumo do governo, de
1,8% para 0,7%. As exportações e as importações de
bens e serviços, em 2022,
devem variar, na ordem,
1,5% e queda de 2,5%, ante
projeções respectivas de
2,5% e queda de 4% no Relatório de Inflação anterior.
Pela primeira vez, o BC
trouxe a projeção para o
PIB de 2023. A estimativa
é de crescimento de 1%,
“sob influência da esperada
desaceleração global e dos
impactos cumulativos da
política monetária doméstica”.

A

decisão do Banco Central (BC) de interromper as elevações da taxa Selic (juros básicos da economia) foi
bem recebida pelo setor produtivo. Em nota, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) considerou “acertada” a
atitude do Comitê de Política Monetária (Copom).
“A Selic em 13,75% ao ano já era suficiente para manter a desaceleração da inflação nos próximos meses. Principalmente porque essa taxa está muito acima do nível de
taxa de juros a partir do qual se inibe a atividade econômica, que foi alcançado ainda em dezembro de 2021”, destacou no comunicado o presidente da CNI, Robson Andrade.
Para a CNI, novos aumentos na taxa Selic poderiam
desacelerar o crescimento da economia no segundo semestre e “limitar significativamente” o crescimento em
2023. A entidade lembrou que o boletim Focus, pesquisa semanal com instituições financeiras divulgada pelo
BC, aponta alta de apenas 0,5% no Produto Interno Bruto
(PIB, soma das riquezas produzidas no país) para o próximo ano.
FIRJAN
A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) avaliou como acertada a decisão do Copom.
Em nota, a Firjan considerou que “as perspectivas de inflação vêm em tendência de queda nas últimas semanas
e, no primeiro semestre, os indicadores de atividade econômica superaram as expectativas, com crescimento do
PIB e redução do desemprego. Entretanto, para o médio
prazo, as perspectivas ainda são de grande incerteza e
instabilidade, o que pode significar interrupção do processo de recuperação da atividade econômica”.
Nesse contexto, a nota da entidade diz ser fundamental que se busquem alternativas para garantir a ancoragem das expectativas sobre a inflação sem penalizar o
processo de crescimento econômico em curso. A entidade reiterou que “a combinação de uma política monetária
moderada, um arcabouço fiscal responsável e uma agenda de reformas estruturais - além de contribuir para a estabilidade de preços no longo prazo - é o caminho para
um menor sacrifício socioeconômico”. (Agência Brasil)

Governo deverá fechar o ano com
primeiro superávit primário desde 2013

Aneel mantém bandeira
tarifária verde para outubro

Relatório estima resultado positivo de R$ 13,548 bi neste ano

Contas de luz ficam sem cobrança
extra por sexto mês seguido
Marcello Casal Jr./Agência Brasil

P

ela primeira vez em nove anos,
as contas públicas deverão fechar no azul. Em 2022, o Governo
Central – Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central – deverá obter superávit primário de R$
13,548 bilhões. Isso ocorrerá porque, além de as despesas caírem, o
governo aumentou as projeções de
receitas.
A estimativa consta no Relatório
Bimestral de Avaliação de Receitas
e Despesas, enviado na quinta-feira (22/9) ao Congresso Nacional. A
versão anterior do documento, divulgada em julho, previa que o Governo Central fecharia o ano com déficit
primário de R$ 59,534 bilhões.
Desde 2014, o Governo Central
registrava déficit primário ano a ano.
A melhora do resultado fiscal deve-se tanto à queda das despesas como
ao crescimento das receitas.
Mesmo com as desonerações
concedidas sobre combustíveis e
produtos industrializados, as previsões de receitas brutas saltaram R$
82,197 bilhões em relação ao relatório anterior, divulgado em julho.
Ao descontar as transferências para
os estados e os municípios, a estimativa das receitas líquidas aumentou
em R$ 69,948 bilhões.
Em relação aos gastos, a projeção
para as despesas primárias em 2022
caiu R$ 2,954 bilhões, devendo fechar o ano em R$ 1,831 trilhão. A
estimativa para os gastos obrigatórios caiu para R$ 1,678 trilhão, valor
R$ 1,944 bilhão menor que o proje-

tado em julho. A previsão de gastos
discricionários (não obrigatórios)
do Poder Executivo foi reduzida em
R$ 1,01 bilhão, para R$ 153,236 bilhões.
CAMPO DE MARTE
A previsão de superávit primário só não será maior por causa do
acordo que extinguiu a dívida de
cerca de R$ 24 bilhões da Prefeitura
de São Paulo com a União em troca da extinção da ação judicial que
questiona o controle do aeroporto de
Campo de Marte, na capital paulista.
Não fosse o acordo, o Governo Central obteria superávit primário de R$
37,5 bilhões neste ano.
O superávit primário representa a
economia de recursos para o pagamento dos juros da dívida pública. A
projeção, informou o Ministério da

Economia, incorpora a aprovação da
emenda constitucional que aumenta
benefícios sociais e cria auxílio para
taxistas e caminhoneiros. A mudanças tem impacto de R$ 41,25 bilhões
até o fim do ano, mas esses gastos
não foram afetados pelo contingenciamento porque estão fora do teto
de gastos.
A estimativa também inclui as desonerações de R$ 71,56 bilhões que
entraram em vigor em 2022. Desde
o início do ano, o governo concedeu
diversas desonerações para estimular
a economia. As medidas com maior
impacto são a redução em 35% do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que fará a União deixar
de arrecadar R$ 23,6 bilhões neste
ano. Em segundo lugar, vem a desoneração sobre os combustíveis, com
impacto de R$ 16,51 bilhões nas receitas do governo. (Agência Brasil)

A

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) manteve a bandeira verde em setembro para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional
(SIN). Com a decisão, não haverá cobrança extra na conta
de luz pelo sexto mês seguido.
A conta de luz está sem essas taxas desde o fim da bandeira de escassez hídrica, que durou de setembro de 2021
até meados de abril deste ano. Segundo a Aneel, na ocasião, a bandeira verde foi escolhida devido às condições
favoráveis de geração de energia.
Caso houvesse a instituição das outras bandeiras, a conta de luz refletiria o reajuste de até 64% das bandeiras tarifárias aprovado no fim de junho pela Aneel. Segundo a
agência, os aumentos refletiram a inflação e o maior custo
das usinas termelétricas neste ano, decorrente do encarecimento do petróleo e do gás natural nos últimos meses.
(Agência Brasil)
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Candidato afirma que vai buscar
justiça na distribuição dos royalties

Média diária de produção
de petróleo no regime de
partilha cresce 3%

Nascido e criado na Ilha do Governador, Guilherme Mayer diz que a região fica apenas
com o ônus dos dutos da Petrobras e ainda sofre injustiças na cobrança do IPTU

G

uilherme Mayer, candidato a deputado
estadual pelo Partido Progressista (PP), nasceu no
Hospital Paulino Werneck,
na Ilha do Governador e,
como cidadão, tem uma
trajetória em defesa da região. Ele quer que os insulanos recebam a contra
partida pela utilização do
local pela Petrobras para a
passagem de dutos.
Segundo
Guilherme,
são cinco bairros, (Freguesia, Tauá, Bancários, Praia
da Rosa e Moneró) afetados diretamente pela passagem de dutos da Reduc
no subsolo, mas que não
recebem nenhuma compensação: “os moradores
da Ilha estão sobre dutos
por onde passam produtos
com alto poder de contaminação, com risco ambiental
e de segurança, mas não recebem nenhum retorno por
isso”.
- Os royalties, assim
como toda e qualquer
compensação, devem ser
aplicados no local afetado.
Não existe justiça alguma
em explorar uma região e
distribuir a compensação
para outras – comentou o
candidato, que disse que
essa será uma de suas bandeiras na Alerj.
Guilherme pondera que
a justificativa para o Rio de
Janeiro receber uma maior

Reprodução/Rede Social

N

o mês de julho, a média diária da produção de petróleo no regime de partilha alcançou 691 mil barris
por dia (bpd), revelando aumento de 3% em relação ao
mês anterior, de acordo com o Boletim Mensal dos Contratos de Partilha de Produção, divulgado na segunda-feira (19/9) pela Pré-Sal Petróleo (PPSA). Desde o início da
série histórica, em 2017, a produção acumulada em regime de partilha de produção somou 229,2 milhões de barris de petróleo, dos quais 16 milhões couberam à União.
Atualmente, seis contratos estão em produção, sendo
Búzios o responsável pela maior produção (422 mil bpd),
seguido de Sépia (100 mil bpd), Libra (86 mil bpd), Atapu
(72 mil bpd), Entorno de Sapinhoá (7 mil bpd) e Sudoeste
de Tartaruga Verde (4 mil bpd). A média diária da parcela
do óleo da União nos contratos, em julho, atingiu 27,9 mil
barris, sendo a maior parte oriunda de Libra (13,4 mil bpd).
GÁS NATURAL

fatia dos royalties é o fato
de que, em caso de acidente ambiental o Rio seria o
mais prejudicado, e esse
raciocínio deve ser utilizado para fazer justiça à Ilha
do Governador.
SANGRANDO
Mayer também falou da
questão do IPTU (Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana) e
do ITBI (Imposto sobre a
Transmissão de Bens Imóveis): “entendo que são impostos pagos à municipalidade, mas alguém precisa
atentar às injustiças come-

tidas na cobrança do IPTU
e do ITBI. Quero visitar as
prefeituras, iniciar um movimento por mais justiça
junto às Câmaras Municipais, buscar parcerias entre
o Governo do Estado e Prefeituras na tratativa desses
assuntos”, disse.
Guilherme explica que
“não é razoável que áreas
sabidamente de risco, dentro ou no entorno de comunidades conflagradas,
onde não existe segurança
e nem serviços de qualidade, paguem o IPTU como
se tivessem algum retorno dele, pois de fato não
tem”, e questiona, “onde

Anvisa reforça alerta de recolhimento
de petiscos caninos intoxicados
Alerta pretende evitar consumo humano de produtos contaminados

A

Informações foram divulgadas
pela Pré-Sal Petróleo (PPSA)

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou um alerta
que reforça a necessidade do recolhimento dos lotes intoxicados de petiscos para
cães da marca Tecno Clean Industrial,
que contêm o ingrediente propilenoglicol
e também lotes desta substância. \A medida tem caráter preventivo, para evitar que
lotes contaminados de propilenoglicol
sejam usados na fabricação de alimentos
para consumo humano.
O alerta reforça a resolução que determinou o recolhimento e proibiu a comercialização, distribuição, manipulação e
uso dos lotes AD5035C22 e AD4055C21
do ingrediente, analisados preliminarmente pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).
Neles, foi detectada a contaminação de
petisco para cães por etilenoglicol, “substância extremamente tóxica, se ingerida”,
conforme informado pela Anvisa.
“Ao identificar, durante a investigação
dos fatos, a possibilidade de distribuição
do ingrediente contaminado para fábricas
de alimentos para uso humano, o Mapa
compartilhou as informações para que a
Anvisa pudesse adotar ações relacionadas
aos produtos sujeitos a vigilância sanitária”, manifestou, em nota, a agência.
Posteriormente, o ministério informou
que os resultados preliminares das análises “detectaram monoetilenoglicol como
contaminante de propilenoglicol em outros lotes de produtos para alimentação
animal”.

21 CATEGORIAS DE ALIMENTOS
Segundo a Anvisa, o propilenoglicol
é um aditivo alimentar autorizado para
uso em 21 categorias de alimentos para
consumo humano, com quatro funções:
umectante, agente clareador, estabilizante
e glaceante. “Para três dessas categorias há
restrição de uso do aditivo alimentar propilenoglicol. Para todas as categorias de alimentos há limite de uso do propilenoglicol,
conforme legislação específica”, detalhou.
Solvente orgânico altamente tóxico, o
etilenoglicol causa insuficiência renal e hepática, “podendo inclusive levar à morte,
quando ingerido”, informa a agência ao se
referir à substância que em outro relato, de
2020, já havia contaminado cervejas.
DEVOLUÇÃO
A Anvisa alerta as empresas que tenham
adquirido os lotes de propilenoglicol da Tecno Clean (lotes AD5035C22 e AD4055C21)
“não devem utilizá-los, em nenhuma hipótese, nem os comercializar, e devem entrar
em contato com a própria Tecno Clean, para
a devolução dos produtos”.
“Adicionalmente, caso identifiquem
que o uso dos lotes contaminados tenha
ocorrido, essas empresas devem de imediato adotar medidas, incluindo a investigação imediata de potencial contaminação e todas as outras ações necessárias
para evitar o consumo do produto”, acrescentou. (Agência Brasil)

está a justiça no cálculo
do imposto? Como pode
o Jardim Guanabara, que
está na zona norte, pagar o
mesmo IPTU de bairros da
Zona Sul do Rio”?
- O ITBI é outro absurdo. Que justificativa
tem para aumentar de 2
para 4% no Rio de Janeiro? Se o imóvel valoriza,
a arrecadação também
aumenta. Vamos investir
em segurança e qualidade
de vida para valorizar os
bairros. O que não pode é
sangrar o cidadão que trabalha a vida inteira para
comprar o único imóvel disparou.

21 98400-0441

Em relação ao gás natural, o boletim revela que a produção com aproveitamento comercial apresentou média
de 1,97 milhão de metros cúbicos diários (m³/dia), sendo
1,78 milhão de m³/dia oriundos do Contrato de Partilha
de Produção (CPP) de Búzios, 157 mil m³/dia do CPP do
Entorno de Sapinhoá e 28 mil m³/dia do CPP do Sudoeste de Tartaruga Verde. O resultado ficou 19% acima do
apurado no mês de junho e foi puxado pelo incremento
da produção de Búzios, segundo a PPSA.
A média da parcela da União no gás natural disponível em julho foi de 133 mil m³/dia, sendo 105 mil m³/dia
do Entorno de Sapinhoá, 25 mil m³/dia de Búzios e 2 mil
m³/dia de Sudoeste de Tartaruga Verde. Houve redução
de 23% em relação ao mês anterior. A queda foi atribuída a ocorrências operacionais no CPP de Sapinhoá. Desde
2017, a produção acumulada de gás natural com aproveitamento comercial soma 643 milhões de m³, sendo a parcela
da União de 133 milhões de m³. (Agência Brasil)
Bram Titan/Agência Petrobras
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TSE identifica R$ 605 milhões em
transações suspeitas de campanhas
Análise parcial se refere às contas entregues entre 9 e 13 de setembro

Baixada Fluminense e Capital

Ministro proíbe
realização de lives de
campanha no Alvorada
Decisão foi proferida pelo
ministro Benedito Gonçalves

Marcelo Camargo/Agência Brasil

O

O

Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) identificou R$ 605 milhões em transferências suspeitas
após análise da prestação de contas
parcial de campanha, entregue pelos
candidatos entre os dias 9 e 13 de setembro.
Ao todo, foram detectados 59.072
casos de doações ou gastos potencialmente irregulares, informou a Justiça
Eleitoral. De acordo com o TSE, os
casos agora serão apurados “com o
levantamento de provas materiais e
de informações mais aprofundadas”.
As suspeitas foram alcançadas por
meio do cruzamento de dados de diferentes órgãos de controle, como o
Tribunal de Contas da União (TCU),

a Receita Federal, o Conselho de
Controle de Atividades Econômicas
(Coaf) e a Polícia Federal (PF).
No caso dos gastos, chama a atenção dos órgãos de controle quando,
por exemplo, há fornecedores com
número muito pequeno de funcionários, ou com um dos sócios como
beneficiário de programas de transferência de renda como o Auxílio
Brasil. Levantam suspeita também
os casos de empresas criadas neste
ano e tendo como sócio algum filiado a partido ou parente de candidato.
No lado das receitas, as principais suspeitas recaem sobre doações
feitas por pessoas beneficiárias de
programas sociais ou com renda in-

compatível com o valor doado. Foram identificados, por exemplo, seis
doadores falecidos e 190 desempregados.
“Ainda despertou o interesse
dos analistas 10.296 situações em
que um mesmo candidato recebeu
numerosas contribuições feitas por
diferentes empregados de uma mesma empresa”, disse o TSE.
Caberá agora ao Ministério Público Eleitoral (MPE) investigar esses casos suspeitos. Uma nova rodada de cruzamento de dados ocorrerá
após a prestação de contas final do
primeiro turno, que deve ser entregue por todos os candidatos até 2 de
novembro. (Agência Brasil)

ministro Benedito Gonçalves do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) proibiu que o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, faça lives no Palácio
da Alvorada ou no Palácio do Planalto com pronunciamentos de conteúdo eleitoral. Em sua decisão, proferida
no sábado (24/9), o ministro entendeu que tais transmissões ferem a isonomia entre os candidatos, uma vez que
o presidente usou bens e recursos públicos em uma live
de campanha.
“Os elementos presentes nos autos são suficientes para
concluir, em análise perfunctória, que o acesso a bens e
serviços públicos, assegurado a Jair Messias Bolsonaro
por força do cargo de Chefe de Governo, foi utilizado em
proveito de sua campanha e de candidatos por ele apoiados”, disse Gonçalves em sua decisão.
A decisão do TSE atendeu um pedido do PDT. Em
seu pedido, o partido afirmou que Bolsonaro desvirtuou a
finalidade da live, que sempre foi feita para divulgar atos
de governo, e usou a estrutura da administração pública
federal para servir seus propósitos eleitorais.
Na quarta-feira (21), Bolsonaro fez uma live fugindo
do seu hábito de, desde 2019, realizar uma live por semana sempre às quintas-feiras. Nessa transmissão, o candidato à reeleição disse que, com a proximidade das eleições, faria lives diárias e dedicaria parte do tempo para
promover candidatos apoiados por ele. Na live do dia 21,
ele também pediu votos para outras candidaturas.
Além de proibir novas lives de cunho eleitoral em
instalações da administração pública, o ministro do TSE
também determinou a remoção da live do dia 21 de setembro das redes sociais. “Faz-se necessário tanto determinar a remoção do material potencialmente irregular
quando vedar que seja reiterada a conduta – especialmente em razão do anúncio de que as lives poderão ser
veiculadas diariamente até a véspera do pleito”, decidiu
o ministro. (Agência Brasil)

TSE autoriza apoio da Força
Federal para 561 municípios

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Pedidos foram feitos pelos TREs de 11 estados e valem para 1º turno

O

presidente do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), Alexandre de Moraes, autorizou o envio da
Força Federal para reforçar
a segurança em 561 localidades de 11 estados durante o primeiro turno das
Eleições 2022. As decisões
devem ser referendadas
pelo plenário do TSE.
Segundo o TSE, as forças federais devem atuar
em 167 municípios do estado do Rio de Janeiro,
conforme solicitação do
Tribunal Regional Eleitoral
(TRE-RJ). Já o Maranhão

solicitou apoio em 97 localidades.
Também serão enviadas
forças de segurança para
o Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Mato Grosso
do Sul, Mato Grosso, Pará,
Piauí e Tocantins. Entre as
solicitações dos TREs destes estados estão apoio logístico, inclusive em terras
indígenas.

rais está prevista na legislação desde 1965. "O artigo
23, inciso XIV, do Código
Eleitoral (Lei 4.737/1965)
estabelece que cabe privativamente ao TSE “requisitar Força Federal necessária ao cumprimento da lei,
de suas próprias decisões
ou das decisões dos tribunais regionais que o solicitarem, e para garantir a
votação e a apuração”.
PREVISÃO LEGAL
De acordo com a regra prevista em resolução,
O TSE informou que a o TSE "pode requisitar o
possibilidade de requisição apoio para garantir o livre
do auxílio das Forças Fede- exercício do voto, a nor-

malidade da votação e da
apuração dos resultados.
Para tanto, os TREs devem
encaminhar o pedido indicando as localidades e os
motivos que justifiquem a
necessidade de reforço na
segurança, com a anuência
da Secretaria de Segurança
dos respectivos estados".
O TSE informou ainda
que pedidos aprovados são
encaminhados ao Ministério da Defesa, órgão responsável pelo planejamento e execução das ações
empreendidas pelas Forças
Armadas. (Agência Brasil)

O Valor da Informação
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Candidato promete lutar pela inclusão de
doenças ainda não reconhecidas pelo INSS

Direito

do Cidadão

Gilmara Rodrigues do Nascimento

Dica afirma que essas enfermidades são muitas vezes incapacitantes
Reprodução/Rede Social

J

orge Moreira Theodor,
o Dica, candidato ao
cargo de Deputado Federal pelo União Brasil, disse que uma de suas bandeiras será a inclusão na
lista do INSS de doenças
que são capazes de deixar
o trabalhador incapaz de
exercer sua profissão, mas
o Instituto não a reconhece
como tal.
“Ninguém duvida e,
está muito claro, o quanto
ainda precisamos avançar
nas pautas daqueles que
mais necessitam da garantia de seus direitos. Uma
das minhas lutas, sendo
Deputado Federal, será
buscar o reconhecimento
real por parte do INSS de
doenças de doenças Fibromialgia, Síndrome do Túnel do Carpo, Endometriose”, declarou Dica
Ele explicou que são
doenças silenciosas, progressivas e em muitos
casos
verdadeiramente
incapacitantes.
Segundo o candidato que já foi
vereador e deputado estadual por vários mandatos,
“essas doenças atingem
boa parte da população e
podem atacar por muitos

Contratos de Academia
Firmados Virtualmente

A

anos”, afirmou.
Dica disse que pretende
propor que programas de
saúde do Governo Federal tenham atenção voltada para esse público, que
vai trabalhar pra ampliar o
atendimento, facilitando a
vida de quem busca o tratamento.
Outra meta, se eleito, é
buscar meios de desburo-

cratizar a vida do cidadão.
Ele deu como exemplo
questão dos aposentados e
pensionistas: “no caso dos
aposentados e pensionistas, fazer a declaração dos
rendimentos é confuso,
burocrático e, quase sempre, uma enorme dor de
cabeça”.
“É que a maioria dos
aposentados e pensionis-

tas do INSS são obrigados
a declarar o Imposto de
Renda de Pessoa Física.
A gente pensa: quem trabalhou a vida inteira tem
realmente de passar por
essa burocracia? Em Brasília quero desburocratizar
e simplificar a vida das
pessoas através do nosso
trabalho”, publicou Dica
em sua rede social.

Saiba como encontrar seu local de
votação para o dia das eleições

N

Incapacidade Negocial
do Absolutamente
Incapaz

o dia 2 de outubro, primeiro
turno das eleições, mais de 156
milhões de eleitores estarão aptos a
comparecer às urnas para eleger o
presidente da República, governadores, senadores e deputados federais,
estaduais e distritais.
O eleitor pode consultar com antecedência o local de votação e evitar eventuais transtornos.
No site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o cidadão pode fazer a
busca, devendo informar o número
do CPF ou do título de eleitor, a data
de nascimento e o nome da mãe. O resultado indicará os números da zona
eleitoral, da seção eleitoral e o endereço do local de votação. A mesma

busca também pode ser feita nos sites
dos tribunais regionais eleitorais.
Pelo aplicativo e-título, além de
saber o local de votação, o eleitor
também pode ativar a localização do
celular e ser guiado até sua zona eleitoral por meio de um mapa virtual.
Para o eleitor que tem sua biometria cadastrada, o e-título também
serve como documento de identificação para votar, substituindo o título de papel ou outro documento de
identificação com foto. Segundo o
TSE, cerca de 118 milhões de pessoas, número correspondente a 75%
do eleitorado, estão cadastradas pela
biometria. Quem tiver interesse pode
baixar gratuitamente a ferramenta,

que está disponível nas lojas de aplicativos dos sistemas operacionais
Apple e Android.
Em 1° de outubro, dia anterior ao
primeiro turno, o download do aplicativo será suspenso e liberado somente no dia seguinte ao pleito. No
segundo turno, será possível baixar
o aplicativo somente até 29 de outubro, data anterior ao segundo turno.
A última opção para consultar o
local de votação é utilizar o Chatbot
do TSE. Para acessar o assistente
virtual, o eleitor pode salvar o número +55 61 9637-1078 na lista de
contatos do WhatsApp e iniciar a
conversa virtual com o aplicativo.
(Agência Brasil)

capacidade civil está atrelada a aptidão de
toda pessoa em adquirir direitos e contrair
obrigações na ordem social a qual está inserida.
Ou seja, é a capacidade do indivíduo em discernir
ou decidir por si só os atos da vida civil, a partir
de uma parametrização legal, já estabelecida no
ordenamento jurídico.
No vertente caso, o Código Civil Brasileiro já
nos apresenta quem são os absolutamente incapazes
para o exercício dos atos da vida civil por si só, in
casu, os menores de 16 anos, salvo, se emancipado.
Cabe ressaltar, a validade do negócio jurídico
está vinculada a capacidade do agente, e sendo este
incapaz, não pode atuar sem o seu representante
legal, e agindo sozinho o absolutamente incapaz,
sem a chancela de seus pais ou representante legal, o
ato é nulo, é inexistente, não gera efeitos jurídicos,
motivo pelo qual não há em que se falar em suprir
a nulidade com a assinatura do responsável legal ou
retificar a obrigação, diante da invalidade do ato.
Desta forma o consumidor deve ficar atento, diante
a enxurrada de reclamações de pais que se deparam
com contratações indevidas de serviços de academia
firmados virtualmente (internet) por seus filhos, sem
a efetiva autorização de seus responsáveis.
Não há dúvidas acerca dos abusos praticados por
grandes redes de academia que disponibilizam e
ofertam seus combos (pacotes) de forma atrativa nas
mídias digitais, capturando especialmente jovens
adolescentes, vulneráveis nesta relação de consumo,
os quais acabam contratando (perfectibilizando)
o serviço com base apenas na disponibilização de
seus dados e de seu responsável legal com apenas
alguns clicks, sem que haja qualquer tipo de filtro ou
critério pela academia.
Neste caso, os contratos firmados virtualmente por
menores de 16 anos são nulos de pleno direito, ainda
que o contrato de adesão preveja a responsabilidade
solidária para contratos preenchidos por menores de
idade.
Na dúvida busque orientação de um advogado
especializado.
Advogada especialista em Direito Administrativo,
Previdenciário e Tributário;
Pós Graduada em Direito Administrativo pela EMERJ;
Pós Graduada em Direito Tributário pela EMERJ.

gilmararodriguesadv@gmail.com

Advocacia &
Consultoria Jurídica

mais artigos

Cariocas terão ônibus
municipais gratuitos nos dias
de votação da Eleição 2022

A

Prefeitura do Rio publicou na quinta-feira (29/9) edição extraordinária do Diário Oficial, com o decreto
51.435, que garante a todos os cariocas passagens gratuitas
nos ônibus municipais, das 6h às 20h, no próximo domingo (2/10), dia do primeiro turno da Eleição 2022. A medida, que abrange ônibus comuns e do BRT, também é válida
para 30 de outubro, data do segundo turno – caso ocorra.
O decreto leva em consideração o Estado Democrático de Direito que define o voto como elemento essencial para o exercício da democracia. Considera também a
Constituição, que determina como competência dos municípios zelar pela guarda das constituições, das leis e das
instituições democráticas.
A suspensão abrange o Serviço Público de Transporte
de Passageiros por Ônibus (SPPO), englobando tanto os
ônibus comuns quanto os do sistema do BRT. Os transportes municipais deverão operar com toda a frota regular
dos dias úteis. (Com informações da Prefeitura do Rio)
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Com presença de Cláudio Castro, Aureo
Ribeiro realiza maior evento da campanha
Mesmo com chuva, o Comitê de Campanha da Praça
da Prainha ficou lotado na noite da segunda-feira (26/09)
Divulgação

O

deputado federal e
candidato à reeleição, Aureo Ribeiro, do Solidariedade, realizou um
grande evento para cerca
de sete mil pessoas, com
a presença do governador
Cláudio Castro, do PL, que
também disputa a reeleição
para o cargo.
Chamado de “Arrancada Rumo à Vitória”, o
evento foi considerado a
última grande reunião do
deputado federal com a
população até a eleição, no
dia 2 de outubro.
“Conseguimos R$ 7,4
milhões para equipar o
Hospital do Olho, referência em oftalmologia no
estado do Rio de Janeiro.
Reformamos mais de 100
escolas… Mas temos ainda
muitos sonhos pela frente.
Com fé, esperança e muito
trabalho, vamos juntos seguir em frente. Por isso é
tão importante essa parceria e estarmos conectados
nessa eleição”, ressaltou
Aureo Ribeiro.

Durante o evento, o
governador
apresentou
propostas para a melhoria
do transporte da Baixada
Fluminense, como a extensão do metrô da Pavuna
até Nova Iguaçu, contando
com apoio do deputado federal Aureo Ribeiro.
O candidato Aureo Ri-

beiro é nascido e criado em
Duque de Caxias (RJ). Pai
de dois filhos, membro da
Igreja Metodista e empresário desde os 16 anos. Foi
eleito deputado federal em
2010 e está no terceiro mandato. Em 2021, assumiu a
presidência da Comissão de
Fiscalização Financeira e

Controle da Câmara.
É um dos recordistas em
número de projetos apresentados na Câmara, com
mais de 300 propostas de
sua autoria. Em 2019, foi
considerado um dos 100
parlamentares mais influentes e “cabeças” do
Congresso Nacional.

Desligada em agosto, usina alcançou 100% de potência a partir do domingo (25/9)
Divulgação/Eletronuclear

A

entrou em operação comercial em 1985.
Em nota, a Eletronuclear informou que, durante a parada, cerca de um

terço do combustível nuclear foi substituído.
As equipes da usina efetuaram ainda nesse período atividades de inspeção

e manutenção periódicas e
diversas modificações de
projeto, que precisam ser
feitas com a planta desligada. (Agência Brasil)

Estado autoriza concurso para selecionar
dois mil novos Policiais Militares

C

Famílias das vítimas das
chacinas de Vigário Geral
e da Candelária receberão
pensões vitalícias
Norma estabelece pagamento retroativo
do benefício que estavam suspensos

P

Angra 1 volta ao SIN, depois
de parada para reabastecimento
usina nuclear Angra
1 foi conectada ao
Sistema Interligado Nacional (SIN) às 5h17 da
quinta-feira (22), após a
realização de uma parada
programada de reabastecimento de combustível. A
informação foi dada pela
Eletronuclear,
empresa
responsável pela operação
e construção das usinas
termonucleares no Brasil.
A unidade estava desligada desde 11 de agosto retornando a alcançar
100% de potência a partir
domingo (25/9). Com capacidade para geração de
640 megawatts (MW) elétricos, Angra 1 gera energia suficiente para suprir
uma cidade de um milhão
de habitantes. A unidade

Baixada Fluminense e Capital

om autorização formalizada
pelo Governo do estado, a Secretaria de Estado de Polícia Militar
do Rio de Janeiro realizará no próximo ano o Curso de Formação de
Soldado (CFSD), oferecendo 2 mil
vagas para recompor o efetivo da
corporação.
Os entendimentos entre a SEPM
e o Governo do estado para a realização desse novo concurso tiveram
início em setembro do ano passado.
Embora os detalhes do novo
concurso dependam do edital de

convocação, cuja data de publicação ainda não foi fixada, algumas
regras já estão definidas. Os candidatos devem ter idade entre 18 e 32
anos, comprovante de ensino médio
completo, altura mínima de 1.65m
(homens) e 1.60m (mulheres), e
apresentar Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Na primeira fase do concurso,
haverá prova de seleção com questões objetivas. Os aprovados estarão aptos a participar da prova de
redação, segunda etapa do processo

arentes de vítimas das chacinas da Candelária e de
Vigário Geral, ocorridas em 1993, terão direito ao pagamento de pensões mensais vitalícias. A determinação é
da Lei 9.857/22, de autoria do Poder Executivo, que foi
sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada
no Diário Oficial da terça-feira (20/09).
Parentes das vítimas foram recebidas na Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), pelo presidente da Casa, deputado André Ceciliano (PT), e pelo
deputado Bruno Dauaire (União), na ocasião da aprovação da lei. A presidente da Associação dos Familiares das
Vítimas de Vigário Geral, Iracilda Toledo, que perdeu o
marido; Vera Lúcia da Silva dos Santos, que teve oito
pessoas de sua família mortas; e a consultora de direitos humanos Cristina Leonardo participaram da reunião
em que compareceram também o desembargador José
Muiños Piñeiro Filho - promotor do caso da chacina de
Vigário Geral; o Procurador-Geral do Estado, Bruno Dubeux, e o senador Carlos Portinho (PL).
Octacílio Barbosa/Alerj

“A aprovação desse projeto é um reconhecimento a
essas pessoas que até hoje sofrem com a perda de seus
entes queridos. Nós, no Parlamento, temos atuado para
buscar esse tipo de reparação como foi o caso também da
chacina de Acari, em que aprovamos lei estabelecendo
indenização às famílias vítimas dessa tragédia, representadas pelo grupo Mães de Acari”, comentou Ceciliano.
Iracilda, que teve o pagamento de sua pensão suspenso em 2002, agradeceu a atuação da Alerj para aprovação
da lei e lembrou o apoio de Ceciliano na aprovação da
Lei 8.873, em 2018, que autorizou o Poder Executivo a
conceder pensão mensal vitalícia de até três vezes o valor
do salário mínimo a Wagner dos Santos, vítima sobrevivente da Chacina da Candelária.
Vera Santos que perdeu oito parentes, em Vigário Geral,
ressaltou a luta para receber valores retroativos referentes
ao tempo em que a pensão esteve cancelada, a partir de
2007. “Os meus sobrinhos, que foram sobreviventes, cada
um desenvolveu um problema diferente. Eu agradeço a
Deus por ter colocado as pessoas que estão nesta reunião
no meu caminho no momento certo”, contou.
O pagamento da reparação foi, inicialmente, determinado pela Lei 3.421/2000, que prevê a concessão de até
três salários mínimos às vítimas. O texto determinou que
a pensão seja paga ao cônjuge, companheiro ou ao parente
mais idoso, ascendente, descendente e colateral até segundo grau. Apesar de vitalício, em 2002, o Estado decidiu
que o pagamento seria suspenso com base em estimativa
de vida de até 65 anos de idade. Em 2018, a Lei 8.273
restabeleceu o pagamento, mas sem a retroatividade.
SOBRE AS CHACINAS

A chacina de Vigário Geral ocorreu na madrugada do
dia 29 de agosto de 1993, quando a comunidade foi invadida por um grupo de extermínio formado por cerca
de 36 homens encapuzados e armados, que arrombaram
de seleção.
casas e executaram 21 moradores. O caso chegou a ser
Realizado no Centro de Forma- julgado na Organização dos Estados Americanos (OEA)
ção e Aperfeiçoamento de Praças como crime contra os direitos humanos.
(CFAP), o curso terá duração de
A Chacina da Candelária ocorreu na noite de 23 de juum ano. Além da grade curricular lho de 1993, próximo à Igreja da Candelária, localizada
convencional, com ensino práti- no Centro da cidade do Rio, coma morte de oito jovens.
co e teórico da atividade policial, Na noite de 23 de julho de 1993, pouco antes da meia-noihaverá cadeiras sobre legislação, te, um táxi e um chevette com placas cobertas pararam em
com ênfase na Lei Maria da Penha, frente à Igreja da Candelária. Em seguida, os ocupantes
no Estatuto do Idoso e Estatuto da atiraram contra dezenas de pessoas, a maioria adolescenCriança e do Adolescente (ECA). A tes, que estavam dormindo nas proximidades da igreja.
remuneração média prevista para os Posteriormente, nas investigações, descobriu-se que os
alunos durante o CFSD será de R$ autores dos disparos eram milicianos. Além das vítimas
3.900,00.
fatais, várias crianças e adolescentes ficaram feridos.
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Emenda Constitucional promove maior
poder de fiscalização para os deputados
Marcelo Dino, autor da Emenda, disse que fiscalizar a
atuação do executivo, é uma das atribuições do cargo
Fabio Bahiense

O

período de campanha
eleitoral esta chegando ao fim e nesse período
de 45 dias a população teve
oportunidade de conhecer
os candidatos a diversos
cargos e foi com grande
destaque que os eleitores
de Duque de Caxias reconheceram o trabalho que
vem sendo desempenhado
pelo candidato a reeleição de Deputado Estadual,
Marcelo Dino, que em 04
anos de mandato foi autor
de 248 Leis, 333 Projetos
de Lei, 310 indicações, 80
Emendas Orçamentárias,
05 Decretos de Lei, 08
Emendas Constitucionais,
dentre outras proposições
parlamentares realizadas
em prol da população.
Uns dois seus importantes atos como parlamentar,
foi a Emenda a Constituição Estadual que permitiu que os parlamentares
possam ter livre acesso
aos órgãos e empresas da

administração pública estadual direta ou indireta com
intuito de fiscalizar o bom
andamento do serviço ofertado aos usuários.
Questionado sobre a
emenda constitucional nº.
74/2019 de sua autoria,
Marcelo Dino, que busca a
reeleição mencionou “que

até sua emenda constitucional não havia, no ordenamento jurídico brasileiro, dispositivos capazes
de garantir aos parlamentares o acesso e o trânsito nos diversos órgãos da
administração pública. A
referida omissão, além de
impedir a devida transpa-

rência da gestão pública no
Estado, inibia a atividade
parlamentar. O objetivo da
emenda foi dar plenos poderes aos deputados para
realmente fiscalizarem a
atuação do executivo, que
é uma das atribuições do
cargo garantida pela constituição”.

Profissionais de saúde terão condições
de repouso durante jornada de trabalho
Rovena Rosa/Agência Brasil

O

Poder Executivo deverá estabelecer condições para o repouso dos
fisioterapeutas e terapeutas
ocupacionais, enfermeiros,
técnicos e auxiliares de enfermagem durante a jornada de trabalho e intervalos.
A determinação é da Lei
9.859/22 que foi sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada no
Diário Oficial da terça-feira (20/09).
Segundo a norma, as
unidades de saúde públicas
deverão disponibilizar condições de repouso adequadas para os profissionais:
área exclusiva para des-

canso com estrutura física espaço devem ser propor- em serviço na unidade. A
e ambiente amplamente cionais à quantidade de lei precisa ser regulamenarejado. As dimensões do profissionais diariamente tada pelo Executivo.

Anatel determina repasse do ICMS ao consumidor
Devolução deve ser feita em até 15 dias
Marcelo Camargo/Agência Brasil

A

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) determinou
às prestadoras de serviços de telecomunicações o repasse imediato aos
consumidores da redução das alíquotas do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços (ICMS).
A medida visa o cumprimento da
Lei Complementar nº 194, de 23 de
junho de 2022, que estabeleceu um
teto para o ICMS que incide sobre
combustíveis, energia elétrica, comunicações e transportes coletivos.
A legislação não permite às unidades federativas cobrar taxas com
percentual acima da alíquota estabelecida nas operações de caráter geral, que varia entre 17% e 18%. De
acordo com Anatel, a determinação
não se aplica às prestadoras de serviços de telecomunicações abrangidas
por regime tributário que não implica na redução de alíquota de ICMS,

como o Simples.
As medidas para o repasse da redução ao consumidor deverão ser
adotadas no prazo de até 15 dias, a
partir da publicação da decisão no
Diário Oficial da União, com efeitos

retroativos à data da publicação da
lei complementar.
A Anatel estabeleceu multa de até
R$ 50 milhões em caso de descumprimento da determinação. (Agência
Brasil)
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Sindicato dos Vigilantes promove
encontros na nova sede em Caxias
Eventos esclarecem direitos da categoria e ações da Entidade

O

Sindicato
dos
Vigilantes
e
Empregados de Empresas de
Segurança e Vigilância, Transportes
de Valores, de Prevenção e Combate
a Incêndio, de Curso de Formação e
Similares ou Conexos de Duque de Caxias
- RJ (SIVDC), reuniu os trabalhadores
associados vigilantes, vigias e porteiros
para um almoço com o seu Presidente,
Carlos Gil. Este foi o primeiro encontro de
uma série, que serão realizados. O evento
serviu para os convidados conhecerem a
nova sede do Sindicato, onde acontecem
os encontros, localizada na Av. General
Carlos Marciano de Medeiros, lote 02,
quadra 18, no bairro Parque Fluminense,
Duque de Caxias-RJ.
- É uma confraternização para
agradecer a todos os associados pela
confiança e apoio ao Sindicato e seus
representantes legais e apresentar a
nova sede para os membros e seus
dependentes e, ao mesmo tempo,
tomarem conhecimento do trabalho que
vem sendo realizado por nossa diretoria
- ressaltou Carlos Gil. Ele destacou as
denúncias que foram necessárias para
garantirem os direitos dos profissionais
que representa: “Fizemos, junto à Policia
Federal, denúncias contra empresas que
exploram os trabalhadores e solicitamos
na Delegacia Regional do Trabalho
(DRT) mediações no setor de relações de
trabalho através da gerência do Dr. Luiz
Renato e do Dr. Ednaldo, além de ações
na justiça do trabalho”.
CONVENÇÕES COLETIVAS
Orgulhoso do trabalho prestado, o
Sindicalista afirmou que todo esse trabalho
realizado faz parte das obrigações do
presidente. Ele explicou que é um “grande
esforço” realizar convenções coletivas
dos trabalhadores vigilantes e escolta
armada com o Sindicato Patronal das
Empresas de Segurança (SINDESP), dos
vigias e vigias porteiros com o Sindicato
das Empresas da Baixada Fluminense

Fotos: Marcelo Cunha

Asseio (SINFAC), “cobrando e fazendo
valer os direitos dos trabalhadores”.
E observou: “O presidente deve estar
pronto para negociar e defender os
interesses e. principalmente, os direitos
das categorias”.
Gil falou sobre a o serviço prestado
por cooperativas: “somos contra o serviço
de cooperativas, que vem crescendo no
Estado, pois explora o trabalhador e tira
seus direitos trabalhistas”, e disparou
“sou contrário a qualquer político que
apoia esta pratica em nosso município”.
BENEFÍCIOS
Os trabalhadores foram informados
ainda sobre o que a entidade oferece aos
associados:
1º Consultório odontológico próprio,
com desconto de 80% (canal e implantes
tratados diretamente com a dentista);
2º Óculos de grau para o titular com
ajuda no valor de R$ 250,00 em ótica

credenciada;
3º Plano de saúde com consultas
gratuitas e exames nas clinicas próprias
do convênio;
4º Ajuda para frete em 50%; (limitado até
50km);
5º Auxilio natalidade no valor de R$
100,00;
6º Auxilio matrimônio de R$ 100,00;
7º Serviço para emissão do Perfil
Profissiográfico Previdenciário-PPP,
8º Encaminhamento para centro NCTEC,
para formação profissional de vigilante e
reciclagem;
9º Possibilidade de trabalhar com
agenciamento, através do qual o
trabalhador pode obter um ganho de R$
65,00 a R$ 650,00 por semana, conforme
seu desempenho;
10º Cesta básica para os vigias por
assiduidade, conforme listagem da
empresa;
11º Emissão da certidão negativa do SPC
para o associado e fotocópia (xerox)
de documentos disponível para os
associados;
12º Assistência Jurídica para todos os
trabalhadores; e
13º Emissão das certidões para formação
de vigilante e reciclagem.
MEDIAÇÃO PELA DRT

O Presidente do Sindicato Carlos Gil com o Gerente Regional do Trabalho
Substituto da DRT-RJ, Ednaldo de Azevedo Silva Junior.

Carlos Gil convidou o Gerente
Regional do Trabalho Substituto da DRTRJ, Ednaldo de Azevedo Silva Junior,
para falar sobre mediação. Este disse
que o Sindicalista pediu que falasse aos
trabalhadores sobre como a mediação
pode ajudar na relação entre trabalhadores
e empregadores. O representante do
Ministério do Trabalho disse que o
convite foi oportuno porque participou,
este mês, de um congresso nacional de
mediação, realizado pela Secretaria de
Relações do Trabalho no SESC da Barra

da Tijuca.
Segundo Edinaldo, “o objetivo
do congresso foi dar capacitação em
mediação de conflitos coletivos de
trabalho”. Ele explicou que, segundo o
Sistema Mediador, a GRTB de Duque
de Caxias é a gerência mais atuante do
Estado, contribuindo para a solução de
diversos conflitos de classe, evitando
paralisações de categorias das mais
sensíveis como a REDUC (Refinaria
Duque de Caxias), Polo Petroquímico
Bayer e, recentemente, a Mediação que
evitou a paralisação dos rodoviários de
Duque de Caxias e Magé.
Ednaldo Júnior é chefe do Setor de
Mediação desde 2013 e tem atuando com
isenção, responsabilidade e seriedade,
conseguindo contribuir para um melhor
relacionamento entre as classes laborais e
patronais. “Tentamos fazer com que elas
[as partes] percebam os ganhos frutos
da mediação, que torna o procedimento
mais célere e menos custoso”. E concluiu
explicando que “a mediação pública tem o
dever de aproximar as partes e contribuir
para que elas possam encontrar uma
solução para suas demandas. Mesmo na
divergência é possível construir acordos
razoáveis. A evolução das relações de
trabalho nem sempre são positivas,
gerando por diversas vezes conflitos na
construção de uma convenção ou acordo
coletivo de trabalho. O mediador constrói
pontes para que as partes possam se
aproximar e, através do diálogo, possam
encontrar o consenso”.
Carlos Gil encerrou afirmando que
“toda essa conjuntura é realizada através
dos nossos associados, aos quais temos
que agradecer sempre. Obrigado a
todos e vamos nos fortalecer cada vez
mais, porque o Sindicato não e só o
Presidente e sua Diretoria e, sim, todos
os trabalhadores. Unidos somos mais
fortes. Associem-se!”.

Mulheres terão acompanhantes em consultas
e exames que envolvam algum tipo de sedação

M

ulheres passam a ter
assegurado o direito de
contar com um acompanhante de
sua livre escolha nas consultas e
exames que envolvam algum tipo
de sedação, em estabelecimentos
públicos e privados de saúde do
Estado do Rio. É o que propõe
o Projeto de Lei 6.178/22 que
a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro (Alerj)
aprovou, nesta terça-feira (20/09),

em discussão única. O texto
segue para o governador Cláudio
Castro, que tem até 15 dias úteis
para sancioná-lo ou vetá-lo.
As mulheres também terão
direito a acompanhante sempre
que desejarem, em qualquer
tipo de consulta ou exame.
Todo estabelecimento de saúde
deverá informar o direito ao
acompanhante através de cartazes
ou painéis digitais afixados em

locais visíveis e de fácil acesso
PUNIÇÕES
Em caso de descumprimento
da
norma
em
hospitais
públicos, sem prejuízo das
sanções administrativas, civis
e penais cabíveis, também
ocorrerá a suspensão imediata
da transferência dos recursos
do Sistema Único de Saúde

(SUS) à unidade. A penalidade é
regulamentada pela Lei 3.613/01,
que dispõe sobre os direitos dos
usuários de serviços de saúde.
Já nos hospitais particulares, as
penalidades variam de advertência
escrita, demissão do funcionário
até multa de R$ 1.212,00 a R$
6.060,00, dobrada em caso de
reincidência. Os valores serão
atualizados conforme a inflação
anualmente.
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