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alEgo

Site da Assembleia passa por reformulação

Nessa quarta-feira, 5, o 
novo site da Assem-
bleia Legislativa de 

Goiás (Alego) estará dispo-
nível para acesso. O portal, 
desenvolvido ao longo de 
2019 em sua totalidade por 
servidores da Casa, trará 
mais modernidade, acessi-
bilidade e interatividade à 
população ao acompanhar 
a rotina da Alego.

Ao confirmar o lança-
mento, o presidente da Casa, 
deputado Lissauer Vieira 
(PSB) disse que “é uma gran-
de satisfação poder entregar 
o novo portal de notícias da 
Alego. Este é mais um ato 
da nossa gestão que busca 
aumentar a transparência 
das nossas ações para que 
os cidadãos acompanhem 
o trabalho parlamentar. E o 
mais importante é que todo 
esse trabalho foi feito to-
talmente pelos servidores 
da Alego, sem custos para 
o Poder Legislativo”.

O presidente disse ainda 
que “já tivemos mudança 
no portal da transparência, 
na intranet, que também 
foi modernizada para facili-

tar o acesso dos servidores, 
no sistema de avaliação 
dos servidores, que agora é 
digital e evita o uso de pa-
pel e de espaço físico para 
acomodar a documentação 
e ainda na TV Alego, que 
também foi reformulada. 
Ou seja, temos tentando 
modernizar cada vez mais e 
usar a tecnologia ao nosso 
favor, para que as sessões e 
todas as atividades da Casa 
possam ser acompanhadas 
em tempo real e possibilite 
ao cidadão estar cada vez 

mais perto daqueles que 
ele elegeu”.

Responsável pela cria-
ção do conceito do novo 
site, a seção de Publicidade, 
Imagem e Identidade Cor-
porativa, ligada à diretoria 
de Comunicação, iniciou 
os trabalhos de pesquisa e 
elaboração em abril desse 
ano, após pedido da presi-
dência de modernização da 
plataforma. “O conceito foi 
baseado em referências de 
sites atuais, buscando trazer 
modernidade, clareza, e or-

ganização das informações”, 
aponta o chefe da seção, Vi-
nícius Martins.

As principais alterações 
disponíveis a partir de quar-
ta-feira são nova página ini-
cial, notícias em Tempo Real 
e dos Gabinetes, agenda e 
galeria de imagens. Vinícius 
destaca ainda que o site con-
tará com mais agilidade e fa-
cilidade para os administra-
dores, por trazer melhorias 
em navegabilidade e busca. 
“Contribuirá para as ações de 
transparência”, ressalta.

Aproximadamente 30 
colaboradores trabalharam 
direta ou indiretamente no 
projeto. Segundo o chefe 
da Assessoria Adjunta de 
Desenvolvimento de Siste-
mas, Luciano Brunes, ligada 
à diretoria de Tecnologia 
da Informação, o maior de-
safio da equipe era alinhar 
as necessidades apontadas 
pela Presidência, Agência 
de Assembleia de Notícias e 
Diretoria de Comunicação a 
tecnologia e segurança. 

“Houve a atualização 

das tecnologias, na qual 
o portal foi desenvolvido, 
com isso ele trará o mes-
mo conteúdo já disponível 
hoje, mas exibido de forma 
atualizada e de uso mais 
intuitivo, visando facilitar 
o acesso às informações 
contidas ali”, ressalta.

Segundo Brunes, os ob-
jetivos foram “ampliar e 
aperfeiçoar a transparência 
das ações legislativas e ad-
ministrativas, o atendimen-
to à sociedade, permitindo 
aumentar a eficiência ad-
ministrativa com ênfase no 
prazo, custo e qualidade”.

O novo portal estará 
disponível no mesmo en-
dereço/url (https://portal.
al.go.leg.br/). Para transição 
e migração do atual conte-
údo para o novo portal, as 
atividades de atualização 
do site, feito pela Agência 
Assembleia de Notícias, 
serão paralisadas nesta 
terça-feira, 4, às 17 horas. A 
partir desse horário, pode-
rá haver instabilidades no 
acesso. O retorno ocorrerá 
na quarta-feira, em horário 
convencional, às 7h. 

Com mais interatividade e facilidade de acesso, o novo portal estará disponível a partir desta quarta-feira, 5. O site foi desenvolvido em 
sua totalidade pelos servidores da Alego, após solicitação do presidente da Casa, deputado Lissauer Vieira. “Temos modernizado cada 
vez mais e usado a tecnologia ao nosso favor para que o cidadão possa estar cada vez mais perto daqueles que elegeu”, afirma Lissauer
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Municípios e Estado discutem reajuste do Piso Nacional do Magistério
Através de palestras pro-
movidas pela Associação 
Goiana de Municípios 
(AGM), prefeitos e secre-
tários municipais de edu-
cação discutiram a aplica-
ção do Piso Nacional do 
Magistério após a conces-
são do último reajuste e 
a destinação dos recursos 
do Fundeb. Também par-
ticiparam representantes 
do SINTEGO e a Secretá-
ria Estadual da Educação, 
Fátima Gaviolli. O Fundo 
de Desenvolvimento da 
Educação acabará dia 
31 de dezembro desse 

ano e para tanto deverá 
ser substituído por um 
outro fundo cujas pro-
postas estão sendo dis-
cutidas pelo Congresso 
Nacional e, dentre as su-
gestões, propõe-se maior 
participação da União. 
Atualmente apenas 10% 
do fundo é provenien-
te de recursos federais 
e reivindica-se que essa 
participação seja elevada 
para 40%. Quanto ao piso 
ele sofreu um reajuste de 
12,84% passando para 
R$ 2.886,24. Muitos mu-
nicípios já cumprem a 

lei mas a partir de agora 
passam a enfrentar dois 
problemas que são co-
muns na maioria deles: 
a falta de recursos para o 
seu pagamento e o des-
cumprimento da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, 
ultrapassando o limite 
permitido de gastos com 
folha salarial.

Os prefeitos estão cien-
tes de que poderão ser pu-
nidos caso não cumpram a 
lei, deixando de cumprir o 
reajuste. Ao falar em nome 
dos prefeitos, José Falei-
ro (Silvânia) disse que “os 

gestores concordam que 
o piso é importante e que 
os professores são mere-
cedores”, mas reclamam 
que o índice está fora da 
realidade e bem acima de 
qualquer atualização mo-
netária.

A secretária da Educa-
ção, Fátima Gaviolli, ao 
participar do evento, falou 
sobre as ações que o gover-
no estadual vem adotando 
para o setor educacional, 
principalmente quanto ao 
reordenamento das esco-
las e aproveitamento dos 
recursos.  Lembrou que “a 

lei do piso não é opcional 
e tem de ser cumprida” 
mas é importante que haja 
uma solução para a atual 
situação. Segundo ela o 
Governo Estadual analisa 
a concessão do benefício, 
mas também com uma 
correção salarial para os 
demais servidores da edu-
cação, não beneficiados 
pelo piso. “É importante 
que sejam promovidas 
mudanças na lei pois, caso 
em contrário, em breve, 
haverá um achatamento 
salarial da carreira do ma-
gistério”, afirmou. Isso por-

que a lei não garante índi-
ce de reajuste para quem 
ganha acima do piso. Ou-
tra sugestão apresentada 
durante o evento foi a de 
se promover um intercâm-
bio maior entre a Secreta-
ria Estadual de Educação e 
as secretarias municipais. 
Também se sugeriu, para 
esse caso, a unificação 
pelos municípios goianos 
da política de concessão 
de reajustes salariais para 
os servidores da educação 
que já ganham acima do 
piso permitindo uma ade-
quação a realidade atual.
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segurança

Estado entrega R$ 4 milhões em 
armas para a Polícia Militar de Goiás

o governador Ro-
naldo Caiado 
e o secretário 

de Segurança Pública, 
Rodney Miranda, entre-
garam 1,4 mil pistolas 
9 milímetros, da marca 
Sig Sauer, e mais de 316 
mil munições aos poli-
ciais militares de Goi-
ás. O novo armamento 
se junta aos 700 já dis-
tribuídos em dezembro 
e a mais 500, que che-
gam para a Corporação 
no mês de abril. No to-
tal, são 2,6 mil armas, 
com investimento de 
R$ 4,3 milhões, pro-
veniente dos cofres do 
Tesouro Estadual.

“Nosso objetivo é, ao 
final do nosso manda-
to, estarmos com todos 
os policiais do Esta-
do de Goiás com essa 
mesma pistola para dar 
a ele, cada vez mais, 
agilidade e eficiência 
na suas ações”, desta-
cou Caiado durante en-
trevista coletiva.

Rodney Miranda ex-
plica que o armamento 
será, a princípio, desti-
nado para o que a po-
lícia chama de “áreas 
mais quentes” – aquelas 

com índices altos de 
criminalidade –, além 
do interior, zonas onde 
o tráfico é mais intenso 
e, ainda, para as unida-
des especializadas em 
que a PM está em situ-
ação de confronto roti-
neiro, como o Comando 
de Operações de Divisa 
(COD) e a Rondas Os-
tensivas Táticas Metro-
politanas (Rotam).  

“Esta arma, da marca 
Sig Sauer, é de padrão 
internacional, utiliza-
da mundialmente pelas 
forças armadas ameri-
canas. Nós estamos do-
tando o nosso policial 
de rua, o nosso policial 
de linha de frente, com 
o melhor equipamento 
disponível hoje no mer-
cado, para dar seguran-
ça e para que ele possa 
fazer adequadamente a 
proteção ao cidadão de 
bem em Goiás”, reforçou 
Rodney. A fabricação 
dessa pistola é de pro-

cedência alemã e suíça.
O comandante-geral 

da PM, coronel Brum, 
agradeceu ao trabalho 
realizado pelo governa-
dor e pelo secretário, e 
ainda mostrou, durante 
o evento, um breve ví-
deo com as principais 
ações da corporação 
ao longo de 2019.  “É 
preciso lembrar que o 
trabalho de coesão e de 
inteligência da PM tem 
feito a diferença no Es-
tado, dando respostas 
eficientes e eficazes à 
população”, ressaltou.

As 316 mil munições 
entregues aos poli-
ciais militares foram 
conseguidas graças 
a um convênio entre 
os governos federal e 
estadual, por meio da 
Secretaria Nacional de 
Segurança Pública (Se-
nasp). “Vamos continu-
ar com as parcerias em 
Brasília para buscar o 
melhor aparelhamento 

para as nossas polícias, 
tanto Civil e Militar 
como também nossos 
agentes prisionais e 
Corpo de Bombeiros. 
Queremos que eles te-
nham eficiência e me-
nos riscos nas opera-
ções”, frisou Caiado.

Coronavírus
Durante a entrevista 

coletiva, o governador 
também falou sobre a 
escolha de Anápolis, sua 
terra natal, para abrigar 
os brasileiros que esta-
vam na China durante 
os primeiros registros 
do coronavírus naquele 
País, em dezembro do 
ano passado.   

“Já conversei com o 
presidente Jair Bolso-
naro e vou estar lá hoje 
[05/02] novamente. 
Todo um protocolo de 
segurança foi montado 
pelo ministro da Saúde, 
Henrique Mandetta, que 
é médico, assim como 

eu. Quero tranquilizar 
a população, pois não 
há risco de contamina-
ção, já que os brasilei-
ros que estão na China 
nem sintomas ainda 
apresentam. Esse vírus 
não se transmite pelo 
ar, mas por gotículas”, 
explicou Caiado.

Ainda de acordo com 
o governador, a quaren-
tena se dará como me-
dida preventiva e os pa-
cientes ficarão isolados 
em um alojamento na 
Base Aérea de Anápolis, 
distante 12 quilômetros 
da cidade. Caiado disse 
que os brasileiros vão 
ficar 40 dias sob avalia-
ção, pois apesar de não 
estarem contaminados, 
o vírus pode se mani-
festar no corpo humano 
dias depois do contato. 
Em caso de imprevisto, 
os pacientes serão en-
caminhados para o Hos-
pital das Forças Arma-
das, na capital federal.

“Como é que você 
constrói um Estado, 
como é que você cons-
trói um País, quando 
não se tem solidarieda-
de com os seus próprios 
filhos? Nossa decisão 
é tomada com respon-
sabilidade, com segu-
rança, mas, ao mesmo 
tempo, com muito pa-
triotismo”, defendeu 
Caiado, ao lembrar que 
americanos e austra-
lianos já receberam 
seus cidadãos.

Participaram da sole-
nidade, no auditório da 
SSP, o chefe de gabinete 
de Gestão da Governa-
doria, Lívio Luciano; o 
secretário chefe da Casa 
Militar, tenente-coronel 
Luiz Carlos de Alencar; 
o subcomandante-geral 
da Polícia Militar, co-
ronel André Henrique 
Avelar; o chefe de Es-
tado Maior Estratégico 
da PM, coronel Delso do 
Prado Mesquita Júnior; 
o deputado estadual 
Coronel Adailton; os 
representantes dos de-
putados federais Zacha-
rias Calil e Major Vitor 
Hugo; além de oficiais e 
Praças da PM.

Durante solenidade, realizada no auditório da Secretaria de 
Segurança Pública, Ronaldo Caiado repassa também aos PMs 
316 mil munições, fruto de parceria com o Governo Federal
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assistência social

Com o Meninas de Luz, OVG é exemplo 
de atenção às adolescentes grávidas

o desenvolvimento 
de ações educati-
vas, de saúde e o 

fortalecimento dos víncu-
los familiares voltadas às 
adolescentes grávidas es-
tão entre as iniciativas da 
Organização das Voluntá-
rias de Goiás (OVG) e do 
Governo de Goiás. Dados 
da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES-GO) indi-
cam que em 2019 qua-
se 12 mil jovens ficaram 
gestantes no Estado.

O número chama a aten-
ção neste período em que 
se comemora a Semana 
Nacional de Prevenção da 
Gravidez Precoce no Bra-
sil, de 1º a 7 de fevereiro. 
E Goiás dá o exemplo de 
casa. Por meio do Governo 
do Estado, a OVG oferece, 
gratuitamente, o Progra-
ma Meninas de Luz, que 
abre caminho para uma 
vida mais digna a jovens 
grávidas, de até 21 anos, 
incluindo vítimas de vio-
lência e exploração sexual.

Todo o trabalho leva em 
consideração que a gravi-

dez na adolescência é um 
problema social grave, 
associado a fatores como 
vulnerabilidade social, 
falta de suporte fami-
liar e abandono escolar. 
A maternidade precoce 
pode trazer riscos à saúde 
física, mental e social das 
adolescentes.

“Nós entendemos que, 
para garantir um futuro 
melhor aos nossos jovens, 
principalmente aqueles 
de famílias em situação 
de vulnerabilidade social, 
precisamos ter um olhar 
especial voltado a eles. Por 
isso, o Meninas de Luz tem 
esse cuidado em trabalhar 
o planejamento familiar”, 
diz a presidente de honra 
da OVG, Gracinha Caiado.

O programa oferece 
atendimentos psicossocial, 
psicológico e odontológi-
co, além de oficinas de ar-
tesanato e de beleza, que 
trabalham o resgate da 
autoestima das jovens.

Uma equipe formada 
por profissionais de diver-
sas áreas trabalha temas 

relacionados a educação 
sexual, de como tomar 
conta de um bebê, plane-
jamento familiar e direitos 
do cidadão. Antes do parto, 
as gestantes ganham um 
kit de enxoval para o ne-
ném e após o nascimento 
da criança, a jovem con-

tinua recebendo orienta-
ções sobre os cuidados 
com o filho até um ano 
após seu nascimento.

Só em Goiânia, em 
2019, o Meninas de Luz 
atendeu uma média men-
sal de 337 adolescentes e 
jovens gestantes, incluin-

do pós-parto e familiares. 
A iniciativa também aco-
lhe e apoio mães nas ci-
dades de Alto Paraíso, Ca-
valcante, Piranhas, Posse, 
Orizona, Pirenópolis, Vila 
Boa, Caldas Novas, Po-
rangatu, Santa Helena de 
Goiás e Cidade Ocidental.

Investindo no futuro

Em setembro, a OVG 
assinou Termo de Coope-
ração Técnica com o Clu-
be de Costura Mega Moda 
que beneficia adolescen-
tes e jovens atendidas 
pelo Programa Meninas 
de Luz. Elas são capacita-
das, gratuitamente, com 
cursos na área de moda, 
corte e costura.

“Nossa intenção é ir 
além de ensinar os cui-
dados necessários com a 
gestação e o bebê. Nos-
so propósito é ajudar na 
construção de um futuro 
melhor para essas meni-
nas que se tornam mães 
tão cedo, muitas abando-
nam a escola e têm dificul-
dades de uma colocação 
no mercado de trabalho”, 
diz Adryanna Melo Caiado, 
diretora-geral da OVG.

Novas vagas
O Meninas de Luz está 

com inscrição abertas. Para 
participar, as jovens devem 
ir pessoalmente ao Cen-
tro Social Dona Gercina 
Borges Teixeira, em Cam-
pinas, de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 16h30, e 
apresentar documentos 
pessoais (Carteira de Iden-
tidade e CPF), Cartão da 
Gestante ou exame de ul-
trassonografia, número do 
Cartão Fácil, comprovante 
de endereço atualizado e 
uma foto 3x4. Mais infor-
mações 62 3201-9501 ou 
através do e-mail gercina.
borges@ovg.org.br.

Brasil comemora, de 1º a 7 de 
fevereiro, a Semana Nacional de 
Prevenção da Gravidez Precoce. 
Programa da Organização 
atendeu, só em 2019, uma média 
mensal de 337 jovens gestantes, 
incluindo pós-parto e familiares

OV
G

goiânia

Prefeitura lança campanha GCM Junto de Você
Com a apresentação 
da Banda de Música da 
GCM, dos componentes 
do programa Anjos da 
Guarda, da Romu e De-
fesa Civil, A Prefeitura 
de Goiânia lança nesta 
sexta-feira (7/2), no Par-
que Flamboyant, a cam-
panha GCM Junto de Você. 
O objetivo é levar música 
para os parques com a 
apresentação da banda 
de música da corpora-
ção, entretenimento com 
o grupo de monitores do 
programa Anjos da Guar-

da e mais segurança com 
os GCMs e viaturas.

De acordo com o co-
mandante da Guarda, 
Inspetor Gilásio Athaíde 
Cavalcante Filho, a ideia 
é aproximar a Guarda 
Civil Metropolitana da 
população de todas as 
regiões da capital. “Para 
isso, visitaremos todos os 
parques e áreas verdes de 
Goiânia”, explica.

Durante a campanha, 
o ônibus base operacio-
nal da corporação será 
levado aos parques e 

áreas verdes nos diversos 
bairros de Goiânia nos fi-
nais de semana. Além de 
contar com as equipes 
de guardas civis da área 
ambiental que farão a se-
gurança do local, a banda 
de música da Guarda fará 
apresentações de can-
ções populares A ativida-
de também tem a parti-
cipação do grupo Anjos 
da Guarda, com pintura 
de rosto e distribuição 
de balões, e da Romu, 
fazendo a segurança pe-
riférica do evento.
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caRNaVal Dos aMiGos
Após pedido do Ministério Público, órgãos 

municipais e Polícia Militar a organização 
do Carnaval dos Amigos mudou o local da 
concentração final dos blocos do carnaval. 

Tradicionalmente os blocos saiam às 18h 
das diversas concentrações e seguiam 

rumo ao Vaca Brava, onde acontecia um 
show  gratuito. A Decisão foi tomada em 

uma reunião realizada na noite desta 
terça-feira (4) na sede do MP.

Com a mudança a Avenida 85 será fechada 
entre a Avenida T-11 até a Avenida T-63. Não 

haverá um palco principal. Será feito um 
corredor por onde passarão os trios elétricos 

dois oito blocos oficiais com os artistas. 
Assim os foliões dos blocos e o público em 

geral poderão participar.

ENcoNTRo DE 
sUPER-HERÓis

O Aparecida Shopping promove o Encontro 
dos Super-Heróis neste domingo (9), na 
Praça de alimentação, das 16h às 18h. O 

evento, que é gratuito, contará com Homem 
Aranha, Homem de Ferro e o super Thor, 
além de algodão doce para as crianças e 

sessão de fotos com os personagens.

BloKiNHo aÊ
O Passeio das Águas Shopping abre as 

portas para a segunda edição do “Blokinho 
Aê” Kids, onde a criançada tem seu espaço 

para aproveitar a folia de pré-carnaval, e 
a cantora Carla Cristina, ex-vocalista da 
extinta banda “As Meninas”, é quem vai 
animar a festa. A ação, que acontece dia 

16 de fevereiro, a partir das 15h, promete 
transformar o centro de compras em 

um verdadeiro Carnaval de Salvador. O 
evento é gratuito, mas para adquirir um 

abadá infantil basta realizar R$ 100,00 em 
compras e trocar os cupons fiscais, no balcão 

montado em frente à Zara.

TURMa Da MÔNica
Na quinta-feira (06) e no domingo (09), 

quem comparecer à Estação Turma da 
Mônica poderá participar de uma oficina 

de brinquedo reciclado, além de aproveitar 
as 13 atrações tematizadas e inspiradas no 

incrível mundo das histórias em quadrinhos 
de Mauricio de Sousa. A atividade, que está 

marcada para às 17 horas e tem duração 
prevista de 45 minutos, ensinará a fazer 
carimbos com tampas de garrafas PET, 

EVA e fita dupla face. Os materiais serão 
fornecidos pelo parque e os participantes 

poderão levar para casa os brinquedos 
confeccionados na ocasião.

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos
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REUNião TécNica aPREsENTa PRofissioNais
E PaRcEiRos Da casacoR GoiÁs 2020

Sheila de Podestá, Pedro Ariel Santana 
(diretor criativo casacor) e Eliane Martins

Anapaula de Castro, Isadora Morais, 
Meire Santos e Andre Brandao

Eliane Martins e Gaudio Fleury Felipe felix

Karla e Eduardo Bittar (irmãos e arquitetos) 
e Kerley de Melo Livia Mendonça e ademar Moura (executivos EBM)

Lucas Panobianco e William Hanna e lucas machado Rosangela e Angela motta
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Aeronaves da FAB decolam com 
destino à China para buscar brasileiros

Já estão a caminho de 
Wuhan, na China, as 
duas aeronaves da Força 

Aérea Brasileira (FAB) que 
trarão, de volta ao Brasil, 
as 34 pessoas (brasileiros e 
parentes) que se encontram 
na cidade epicentro do sur-
to de coronavírus.

As aeronaves VC-2 – 
uma delas destinada ao 
transporte presidencial – 
deixaram o solo brasileiro 
por volta das 12h22.

“As pessoas que vão 
embarcar na China estão 
sadias e sem evidência 
da doença. Na chegada ao 
Brasil, serão feitos exames 
para identificar quaisquer 
problemas”, disse o res-
ponsável pela missão, bri-
gadeiro Damasceno.

Cada avião sai do Bra-
sil com 18 tripulantes. 
Desses, sete são da área 
de saúde (seis médicos 
militares e um ligado ao 
Ministério da Saúde). 

Antes de chegar à cida-
de destino, as aeronaves 
farão escala em Fortaleza, 
Las Palmas (Espanha), Var-
sóvia (Polônia) e Ürümqi 
(já na China). No retorno, 
as aeronaves passarão pe-
las mesmas cidades.

A previsão é que as ae-
ronaves levem 62 horas 
no processo de ida e volta, 

sendo 47 horas de voo. Com 
isso, a chegada à China está 
prevista para amanhã (6) ao 
fim do dia (horário de Brasí-
lia). A chegada ao Brasil está 
prevista para sábado (8).

Quando chegarem ao 
Brasil, todos os resgatados, 
bem como a tripulação de 
militares e o cinegrafista 
da Empresa Brasil de Co-
municação (EBC) que estão 
a bordo, passarão por uma 
quarentena de 18 dias na 
cidade de Anápolis (GO), se-
guindo protocolos e instru-
ções oficiais visando à segu-
rança de todos envolvidos. 
Os cidadãos isolados terão 
tratamento gratuito e o di-
reito de serem informados 
permanentemente sobre 
seu estado de saúde.

Emergência global
No dia 30 de janeiro, 

a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) decla-
rou o surto de corona-
vírus como emergência 
em saúde pública de im-
portância internacional. 
Quase 500 pessoas já 
morreram na China e 20 
mil foram infectadas pelo 
novo vírus. No Brasil, 13 
pacientes são monitorados 
por suspeita de terem sido 
infectados, até agora ne-
nhum caso foi confirmado.

Tripulação e passageiros ficarão em 
quarentena após retorno ao Brasil

JUsTiÇa

Supremo volta a discutir a possibilidade de desaposentação
O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) deve voltar a 
discutir na sessão desta 
quinta-feira (6) a chamada 
desaposentação – a possi-
bilidade de o aposentado 
pedir a revisão do bene-
fício por ter voltado a tra-
balhar e a contribuir para 
a Previdência Social. A ses-
são deve começar às 14h.

O caso volta à tona após 
a apresentação de um re-
curso por diversas entida-
des que atuam em defesa 
dos aposentados para que 
seja esclarecida a decisão 
da Corte, que, em 2016, 
considerou ilegal a desa-
posentação. O STF poderá 
esclarecer se as pessoas 
que ganharam liminares 

na Justiça para obrigar o 
Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) a fazer 
o recálculo do benefício 
devem devolver os valores 
aos cofres públicos.

Além disso, as enti-
dades sustentam que o 
STF deixou dúvidas sobre 
possibilidade do direito 
de renúncia ao benefício 
previdenciário ou reapo-
sentadoria.

Em outubro de 2016, 
por 7 votos a 4, os mi-
nistros consideraram a 
desaposentação incons-
titucional por não estar 
prevista na legislação. 
Votaram contra o recál-
culo da aposentadoria os 
ministros Dias Toffoli, Te-

ori Zavascki (falecido em 
2017), Edson Fachin, Luiz 
Fux, Gilmar Mendes, Celso 
de Mello e Cármen Lúcia. 
A favor votaram Marco 

Aurélio, Luís Roberto Bar-
roso, Rosa Weber e Ricardo 
Lewandowski.

A validade da desapo-
sentação foi decidida após 

um aposentado pedir ao 
INSS a interrupção do pa-
gamento da atual aposen-
tadoria por tempo de ser-
viço e a concessão de um 

novo benefício por tempo 
de contribuição, com base 
nos pagamentos que vol-
tou a fazer quando retor-
nou ao trabalho.

No processo, a Advoca-
cia-Geral da União (AGU) 
defendeu que, para a con-
cessão da desaposentação, 
seria necessário que o se-
gurado devolva todos os 
valores recebidos durante 
a aposentadoria. A AGU 
entende que a revisão sem 
a devolução dos valores 
contraria a Constituição 
Federal, que estabelece 
o “caráter contributivo da 
Previdência Social e a ne-
cessidade de preservação 
do equilíbrio entre suas 
receitas e despesas”.
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

carros

uNo WaY  1 .0 BRANCO 
2014 COMPLETO 4 POR-
TAS ÚNICO DONO ACEITO 
TROCA E FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem 
no seu bolso. Faça uma simulação sem 
compromisso, Créditos com parcelas a 
partir de 309,38 R$. Crédito Para Novo  
25.732,39. Entrada + Parcelas de 422,26. 
Crédito para Semi Novo 20.138,40 R$. 
Entrada 529,00 + Parcelas de 327,60 R$. 
Ligue e agende uma visita ! WhatsApp 
: (062) 98108-1508. Consultora de 
Vendas: Evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - Entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : Marcos Vieira. WhatsApp : 
(062) 99128-6147

gol g6 4 PORTAS BRANCO 2014 
C/ AR+DH ÚNICO DONO ACEITO 
TROCAS E FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VERMELHA 2014 GARAN-
TIA DE FÁBRICA ÚNICO DONO 2.0 
FLEX WHATSAPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PRETO 2008 AU-
TOMÁTICO PNEUS NOVOS ACEI-
TO TROCA E FINANCIO WHAT-
SAPP: (62)9-8438-7649

crédito para semi Novo 
19.019,60 R$. Entrada : 499,58 
+ Parcelas de 309,38 Mensais. 
Ligue e agende a sua visita ou 
faça uma simulação sem com-
promisso pelo WhatsApp. Mais 
Informações : Tell/What : (062) 
98550-9156. Consultora de Ven-
das: Ana Paula Pimentel.

crédito para Novos 40.390,00 

R$. Entrada + parcelas 592,83 R$. 

Ligue e agende sua visita & Realize 

seu sonho! Telefone ou WhatsApp 

: (062) 99259-4025 Consultora de 

Vendas: Valéria Rocha.

strada cs 1.4 PRATA 2010 COM-
PLETA ACEITO TROCA E FINANCIO 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PRATA 
2008 CABINE DUPLA ACEITO 
TROCA E FINANCIO WHATSAPP:  
(62)9-8438-7649

peugeot 206 VERMELHO 
2003 COMPLETO 2 POR-
TAS 1.0 SOLEIL R$8.800,00 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

motos

credito para moto biZ.  
(062) 99259-4025. 

credito para motos cg 
160 titaN Ex 11.188,00 R$. En-
trada 352,99 + parcelas de 241,11 
mensais. Não perca mais tempo 
e adquira sua moto através 
do consórcio cical!! Mais infor-
mações: Tel/Whatssap : ( 062 ) 
985509156. Consultora de ven-
das: Ana Paula Pimentel.

auto ceNtro Hb e acess 
órios, com aulas teóricas e 
práticas. Endereço: RUA TV10 
QD 6 LT 1 ST TROPICAL VERDE 
PRÓXIMO AO POSTO COM-
BUSTIVEL PQ IND. JOAO BRAZ. 
Maiores informações Fone: (62) 
3573-4674/9375-5216/8415- 1031
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Brasil se classifica para Copa do Mundo de futsal

o Brasil goleou o 
Equador por 11 a 
0 ontem (5) pela 

quarta rodada da fase de 
grupos das Eliminatórias 
da Copa do Mundo de fut-
sal, em partida realizada 

em Carlos Barbosa (RS). 
Com este resultado, a se-
leção brasileira garantiu 
vaga no Mundial, realizado 
na Lituânia entre 12 de se-
tembro e 4 de outubro.

Após a goleada, o Brasil 

garantiu vaga nas semifi-
nais da competição, além 
de permanecer na liderança 
do Grupo A. A classificação 
para a Copa do Mundo da 
equipe comandada pelo 
técnico Marquinhos Xavier 

foi garantida justamente 
por conta da presença na 
fase final das eliminatórias, 
isso quando ainda falta uma 
partida da fase de grupos.

O grande destaque na 
goleada sobre o Equador 

foi o camisa oito Leonardo, 
que marcou três vezes.

Hoje (6) a seleção bra-
sileira enfrenta a equipe 
peruana, ainda pela fase 
de grupos, a partir das 20h 
(horário de Brasília).

Seleção carimba 
vaga após 
golear Equador 
por 11 a 0
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