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AVISOS, ATAS E EDITAIS

Barroso e Pacheco discutem fonte para piso da enfermagem 
SAÚDE 

 
José Marques  
e Thaísa Oliveira 
 

FOLHAPRESS 

 

O ministro do STF (Supre-
mo Tribunal Federal) Luis 
Roberto Barroso e o presi-
dente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (PSD-MG), defen-
deram nesta terça-feira (6) a 
necessidade de uma fonte de 
recursos para viabilizar a lei 
que estabeleceu remunera-
ção mínima para enfermei-

ros e auxiliares e técnicos 
de enfermagem. Os dois se 
reuniram por cerca de uma 
hora no gabinete de Barroso, 
que é relator no Supremo da 
ação suspendeu a lei. O en-
contro foi fechado. 

Em nota divulgada após a 
reunião, o Supremo infor-
mou que os dois defendem 
a importância da necessida-
de do piso, mas “concorda-
ram com a necessidade de 
uma fonte de recursos pe-
rene para viabilizar os salá-
rios num patamar mínimo”. 
“Três pontos foram coloca-

dos como possibilidades: a 
correção da tabela do SUS; a 
desoneração da folha de pa-
gamentos do setor; e a com-
pensação da dívida dos esta-
dos com a União”, diz a nota. 

Pacheco afirmou que o piso 
nacional da enfermagem pas-
sa a ser “prioridade absolu-
ta do Congresso”, e que a 
correção da tabela do SUS 
-que depende do Executi-
vo- parece ser o “caminho 
mais viável”. Segundo ele, a 
tabela já deveria “ter sido 
corrigida há muito tempo,  
considerando a defasagem”. 

“À guisa de exemplo, se 
somente as internações no 
Sistema Único de Saúde fo-
rem corrigidas em 50%, se-
ria possível compensar o piso 
nacional dos enfermeiros. E 
ainda continuaria gerando 
prejuízo para os hospitais”,  
afirmou à imprensa. 

“Eu acho que é um cami-
nho, que é o caminho mais 
viável. Eu espero muito a co-
laboração do Poder Execu-
tivo, a compreensão do di-
lema que nós estamos en-
frentando e do que, repito, 
passa a ser prioridade naci-

Governo proíbe Apple de vender iPhone 12 
sem carregador; a multa é de R$ 12 milhões 

Nesta terça-feira, o Ministério da Justiça determinou a imediata suspensão da comercialização de todos os 
smartphones da Apple, independentemente do modelo ou geração, desacompanhados do carregador de bateria 

COMUNICAÇÃO 
 

Daniele Madureira 
 

AGÊNCIA GLOBO 

 

O Ministério da 
Justiça e Segu-
rança Pública de-
terminou a sus-

pensão da venda do 
smartphone iPhone 12, da 
americana Apple, sem car-
regador de bateria na caixa. 

A determinação foi pu-
blicada nesta terça-feira 
(06) no DOU (Diário Ofi-
cial da União), em pro-
cesso aberto pela Sena-
con (Secretaria Nacional 
do Consumidor), ligado ao 
Ministério da Justiça, em   
dezembro do ano passado. 

A Apple também foi alvo 
de uma multa de R$ 12,3 
milhões, uma vez que, se-
gundo a Senacon, trata-se 
de uma “prática discrimi-
natória sobre os consumi-
dores realizada de forma 
deliberada”. O órgão deter-
minou ainda a cassação do 
registro na Anatel (Agên-
cia Nacional de Teleco-
municações) dos smartp-
hones da marca a partir  
do modelo iPhone12. 

Venda de iPhone sem carregador está proibida no Brasil 
FOTO: VANESSA CARVALHOBRAZIL-PHOTO PRESS/FOLHAPRESS 

Governo  pretende autorizar, às vésperas das eleições, o uso do FGTS futuro na compra de imóvel 
FOTO: WAGNER SANTANA 

FISCALIZAÇÃO 
 O Ministério da Justiça 

enviou ofícios aos órgãos 
e entidades integrantes do 
Sistema Nacional de Defesa 
do Consumidor, à Comissão de 
Transparência, Governança, 
Fiscalização e Controle e 
Defesa do Consumidor (CTFC) 
do Senado Federal, à 
Presidência da Associação 
Nacional do Ministério Público 
do Consumidor e ao 
Ministério Público Federal, 
para que tomem ciência 
da decisão, fiscalizem e 
adotem as providências que  
entenderem cabíveis. 
“Caso persista nas infrações, a 
Apple poderá ser considerada 
reincidente, com a aplicação 
de novas punições ainda mais 
graves”, informou a Senacon, 
em comunicado. 

SAIBA MAIS 

Em maio deste ano, a Se-
nacon já havia orientado 
mais de 900 Procons de 
todo o país a abrir proces-
sos administrativos contra 
a Apple e a Samsung, por 
conta da venda de apare-
lhos de telefone celular sem 
os carregadores de bateria. 

A Apple pode recorrer da 
decisão. Procurada, a em-
presa disse que não vai co-
mentar o caso. A conde-
nação acontece às véspe-
ras do lançamento mundi-
al do iPhone 14. O even-
to pode ser acompanhado 
nesta quarta-feira (7) no 
site da Apple, a partir das 
14h (horário de Brasília). 

Na manhã desta terça-fei-
ra, o iPhone 12 continuava 
sendo vendido na loja vir-
tual da Apple, partir de R$ 
6.499. A versão mini é ofere-
cida a partir de R$ 5.699. 

“Como parte dos nos-
sos esforços para neutrali-
zar as emissões de carbo-
no até 2030, o iPhone 12 e 
o iPhone 12 mini não vêm 
com adaptador de energia 
nem EarPods. O conteúdo 
da caixa inclui um cabo 
de USB-C para Lightning 
compatível com recarga rá-
pida e com adaptadores de 

energia USB-C e portas de 
computador”, diz comuni-
cado na loja da Apple. 

“Sugerimos a reutilização 
de seus cabos de USB-
A para Lightning, adapta-
dores de energia e fones 
de ouvido compatíveis com 
esses modelos de iPhone. 

Mas, se precisar de novos 
adaptadores de energia ou 
fones de ouvido da Apple, 
eles estão disponíveis para 
compra”, diz o anúncio. 

Só o carregador custa 
R$ 191 na loja da empre-
sa. Já os AirPods custam  
a partir de R$ 1.555. 

Para a Senacon, os ar-
gumentos da Apple de 
não fornecer carregadores 
por “preocupação ambien-
tal, para estimular o con-
sumo sustentável” não são 
suficientes, uma vez que a 
decisão transfere ao consu-
midor todo o ônus. 

Segundo o órgão, a fabri-
cante poderia tomar outras 
medidas para a redução de 
impacto ambiental, como 
a adoção do conector de 
cabos e carregadores tipo 
USB-C padrão, que aten-
de a maioria dos smartpho-
nes. O cabo de USB-C para 
Lightning atende apenas os 
produtos da Apple. 

As acusações contra a 
americana são de venda 
casada, venda de produ-
to incompleto ou despido 
de funcionalidade essencial, 
recusa da venda de produto 
completo mediante discri-
minação contra o consumi-
dor e transferência de res-
ponsabilidade a terceiros. 

Mesmo com a aplicação 
de multas pelos Procons de 
Santa Catarina, São Paulo 
(SP), Fortaleza (CE) e Cal-
das Novas (GO), e de con-
denações judiciais, a Ap-
ple, até hoje, não tomou 

qualquer medida para mi-
nimizar o dano e manteve 
a venda dos celulares sem 
os carregadores, segundo a 
Senacon. O órgão ressalta 
que outros fabricantes fo-
ram processados e que eles 
têm apresentado propostas 
para solucionar o problema. 

Às vésperas da eleição, governo 
quer liberar até FGTS futuro 
HABITAÇÃO 

 
Geralda Doca 
 

AGÊNCIA GLOBO 

 

O governo pretende auto-
rizar, às vésperas das elei-
ções, o uso do FGTS futu-
ro - a previsão de recursos 
que o trabalhador com car-
teira assinada terá no fun-
do caso continue emprega-
do - para o financiamento 
do Casa Verde e Amarela, 
programa habitacional des-
tinado à população de bai-
xa renda do governo federal. 
O objetivo é usar os depósi-
tos que serão feitos pelo em-
pregador na conta do Fundo 
no cálculo de renda das pes-
soas que querem comprar a 
casa própria. Os valores fi-
cam bloqueados para o paga-
mento deste empréstimo. 

“É claro que o depósito do 
FGTS não pode ser carac-
terizado como renda. Mas 
como eu amplio a capaci-
dade de renda das famílias? 

Quando o banco entende, 
que fora da renda normal, ela 
tem mais um componente”, 
afirmou o secretário nacio-
nal de Habitação do Ministé-
rio de Desenvolvimento Re-
gional, Alfredo dos Santos. 

Uma família que ganha R$ 
2 mil, por exemplo, compro-
mete em média 22% dessa 
renda com financiamento ha-
bitacional e poderá assumir 
uma prestação de R$ 440. 
Com o uso do FGTS futuro, 
poderia assumir uma presta-
ção de R$ 600, considerando 
a contribuição de 8% para o 
FGTS, de R$ 160 por mês. 

Para o especialista José Ur-
bano Duarte, o comprometi-
mento do FGTS futuro pode 
gerar problemas: “A consig-
nação do FGTS poderá criar 
um poder de compra que a 
pessoa talvez não tenha para 
adquirir a sua casa”, disse. “E 
quem comprometer o FGTS 
na prestação nunca acumula-
rá o montante para tentar an-
tecipar a quitação”. 

A medida atende a um plei-

to das construtoras que es-
tão com estoques elevados de 
imóveis. Entre janeiro e julho 
deste ano, foram contratadas 
145,2 mil unidades do progra-
ma Casa Verde e Amarela. 

Em caso de demissão após 
a compra do imóvel com uso 
futuro do FGTS, o mutuário 
terá que arcar com a pres-
tação total ou perder o imó-
vel. Além de ficar sem salá-
rio, terá que arcar com uma 
prestação de R$ 600 e não os 
R$ 440 que estava pagando 
antes da dispensa:  “O clien-
te fala “eu quero dar em cau-
ção os meus depósitos futu-
ros” e o banco analisa. Vamos 
dizer que seja um cliente tra-
dicional, que tenha emprego. 
Se a pessoa estivesse pagan-
do uma parcela de R$ 440 
e ele ficou desempregado e 
não tem atividade, ele vai pa-
gar os R$ 440? Não, então 
qual é a diferença entre R$ 
440 e R$ 600? Ele ficará ina-
dimplente de qualquer for-
ma”, disse o secretário, con-
siderando renda de R$ 2 mil. 

onal e do Congresso Nacio-
nal, que é fazer valer o piso  
nacional da enfermagem.” 

O presidente do Senado 
disse que vai procurar os 
ministros da Economia e 
da Saúde o mais rápido 
possível, e que sentiu de 
Barroso “absoluta disposi-
ção de dar solução para o 
problema”, de modo que 
se abriu nesta terça um 
processo de conciliação. 

Questionado sobre a possi-
bilidade de o Congresso le-
galizar os jogos de azar para 
custear o piso da enferma-

gem, Rodrigo Pacheco afir-
mou que isso não está sendo 
deliberado e que um assun-
to como esse precisaria ser 
“muito bem discutido”. 

A decisão de Barroso será 
analisada em sessão do ple-
nário virtual do STF que se 
inicia na próxima sexta-fei-
ra (9). O julgamento virtual, 
em uma plataforma na qual 
os ministros depositam seus 
votos, vai durar uma sema-
na e poderá ser interrompi-
do caso algum integrante do 
Supremo peça para analisar a 
causa no plenário físico. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CUMARU DO NORTE/PA

AVISO DE LICITAÇÃO 
O Município de Cumaru do Norte, informa aos 
interessados, que realizara licitação, dia 26/09/2022 
às 08:30, Processo nº 062/2022, TOMADA DE 
PREÇO Nº 009/2022 Tipo Menor Preço global. 
Objeto: Construção de três salas de aulas na Escola 
Osvaldo Carlos Gama Agrovila na Vila Estela do Pará, 
zona rural, Município de Cumaru do Norte. O edital 
completo estará à disposição no site: www.pmcn.pa.gov.
br. Informações no e-mail licitacao@pmcn.pa.gov.br.

Vilamon P. Ramos  Presidente da CPL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Municipal de Saúde Processo Administrativo nº 
024/2022, TOMADA DE PREÇO N° 002/2022. 
Objeto: Reforma e ampliação do prédio do posto de 
saúde do centro de Cumaru do Norte – PA. 2º Termo 
Aditivo ao Contrato nº. 167/2022 – PB Construtora 
EIRELI, CNPJ: 43.914.098/0001-03. Objeto do Termo: 
Prorrogação de Vigência de Execução de obra. Vigência 
de 06/09/2022 até 05/11/2022.

Aviso de Abertura
A UFPA informa que através do Processo nº 023272/2022-11, realizará 

CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 
DA AGRICULTURA FAMILIAR, no dia 28 de setembro de 2022, às 09:01h, 
para atender as demandas de seus RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS.

EDITAL disponível em https://proad.ufpa.br/index.php/
chamada-publica-2022.  Informações: (91) 3201-8227; pregao@ufpa.br

Sidielson A Silva
Pregoeiro portaria 649/2022

CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022

UNIVERSIDADE 
FEDERAL 
DO PARÁ

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

GOVERNO 
FEDERAL


