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Ponte sobre o rio Santa Rosa do Muniz
está com 85% da obra executada
A ponte que está sendo
construída sobre o rio Santa
Rosa do Muniz, na comunidade do Córrego Dantas, em
Nova Venécia, está prestes
a ser concluída. A estrutura,
feita pelo Ministério da Integração Nacional, em parceria com a Prefeitura de Nova
Venécia - avaliada em R$
324.153,66, está com 85% da
obra executada. A ponte mede
21,1 metros de comprimento
por 4,2 de largura.
A ligação vai encurtar
D GLVWkQFLD GH TXHP SUHFLVD
fazer o trajeto entre Córrego
Dantas e região de Guararema. Os moradores também
WHUmR D GLVWkQFLD GLPLQXtGD
quando precisarem ir ao Centro da cidade. Além de mais
segurança, os motoristas vão
passar a economizar com tempo e combustível.
O prefeito de Nova Venécia, Lubiana Barrigueira,

explica que a ligação vai
favorecer o escoamento de
produtos, além de fortalecer
o turismo na região. “Hoje
os produtores precisam dar
uma volta grande para atravessar de um lado para outro naquela localidade do
rio Muniz. Com essa ponte,
o trajeto que os motoristas
precisam fazer será menor.
8PDGLVWkQFLDFRQVLGHUiYHO
principalmente se levarmos

em consideração que a via é
muito utilizada para o transporte de produtos agrícolas.
Essa agilidade também vai
favorecer o turismo, já que a
região dispõe de locais deslumbrantes quando falamos
em natureza, cachoeiras e
DJURWXULVPR HP JHUDO´ GL]
Barrigueira.
A ponte de madeira que
existia no local caiu durante
a enchente do ano de 2013.

Aposentadoria por idade rural e urbana!
Quando o assunto é aposentadoria, seja ela aposentadoria urbana ou rural, surgem inúmeras dúvidas, principalmente quando se questiona a idade
mínima para requisitar tal benefício.
A aposentadoria por idade para o trabalhador urbano
exige 60 (sessenta anos) anos de idade para a mulher e
65 (sessenta e cinco) anos para homem. Já para o trabalhador rural, a idade mínima exigida é de 55 (cinquenta
e cinco) anos para a mulher e de 60 (sessenta) anos para o homem de comprovado
trabalho rural, ainda que de forma não contínua, no período imediatamente anterior ao
requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição corUHVSRQGHQWHjFDUrQFLDGREHQHItFLRSUHWHQGLGR
Não basta apenas ter a idade mínima exigida pela Lei. O segurado deve ter no
mínimo 15 (quinze) anos de contribuição, ou seja, 180 (cento e oitenta) contribuições
mensais pagas para ambos. Nestes casos, as comprovações de contribuições se fazem
por anotações na carteira de trabalho, carnes de pagamento e declarações.
É comum no Brasil que o segurado, que hoje trabalha na área urbana, tenha traEDOKDGRDQWHVQDiUHDUXUDO$¿PGHFRQVHJXLUPHOKRUHVFRQGLo}HVGHVXVWHQWRSDUD
suas famílias, centenas de pessoas migraram da área rural para a urbana em busca de
melhores oportunidades e condições de vida. Nessas hipóteses, os Tribunais possuem
entendimento de que é possível somar os dois períodos de tempo, ou seja, o de trabalho
UXUDOHRWUDEDOKRXUEDQRSDUDRGLUHLWRGDDSRVHQWDGRULDD¿PGHQmRSUHMXGLFDUR
trabalhador.
A Lei 11.718\2008 permite somar todos os tempos mistos nas atividades urbana e
UXUDOD¿PGHVHJDUDQWLUDFKDPDGDDSRVHQWDGRULDSRULGDGHKtEULGDGHUHJLPHVGHWUDEDOKR$UHIHULGD/HLYHPEHQH¿FLDQGRSHVVRDVTXHSUDWLFDUDPRFKDPDGRr[RGRUXUDO
saindo da zona rural e indo a zona urbana.
O trabalhador que já exerceu atividade rural e urbana terá direito ao somatório de
todos os períodos trabalhados, seja na atividade rural, com carteira assinada na atividaGHXUEDQDDFKDPDGDDSRVHQWDGRULD³PLVWD´RX³KtEULGD´GHYHQGREXVFDURULHQWDomR
SUR¿VVLRQDOSDUDTXHQmRVHMDSUHMXGLFDGRQRPRPHQWRGRUHTXHULPHQWRGHVXD$SRsentadoria.
Envie-nos suas dúvidas sobre temas jurídicos,
inclusive sobre esta e outras matérias, através dos
nossos canais de comunicação.
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Câmara veneciana aprova lei que amplia a isenção de
pagamento de taxa de inscrição em concurso público
De autoria do presidenWH GD &kPDUD 0XQLFLSDO$Qtonio Emílio, o projeto de lei
que amplia a isenção de pagamento de taxa de inscrição em
concursos públicos dos Poderes Executivo e Legislativo
Municipal foi aprovado pelos
vereadores durante a sessão
GD&kPDUDQHVWDVHPDQD
O projeto de lei nº
35/2017 dispõe sobre a isenção de pagamento de taxa de
inscrição em concursos públicos para pessoas de baixa

renda inscritas no Cadastro
Único, desempregados, doadores regulares de sangue e
de medula óssea. Aprovado
pelo Legislativo, agora o projeto segue para a sanção do
prefeito municipal.
De acordo com o presidente, o projeto vai ampliar
as oportunidades de acesso
ao serviço público pela população, mantendo a isonomia do certame: “O projeto
YDL GHVPLVWL¿FDU D LGpLD GH
que o concurso é uma forma

de arrecadar dinheiro, con¿UPDQGR VXD ¿QDOLGDGH GH
minimizar as desigualdades
entre os cidadãos, oferecendo
a todos as mesmas oportunidades e condições de acesso
aos cargos públicos. A proposta também inclui doadores
regulares de sangue e de medula óssea para estimularmos
ainda mais a solidariedade, e
ajudar aqueles que precisam
de uma transfusão de sangue
ou de um transplante de meGXODyVVHD´

Prodest lança ferramenta para
ver se uma senha é segura ou não
9RFr TXHU PHOKRUDU D
segurança de suas senhas e
evitar que pessoas não autorizadas acessem suas contas em
serviços disponibilizados pela
internet?
Se a resposta é sim, não
deixe de conhecer a ferramenta que avalia o nível de senhas,
disponível no site do Instituto
de Tecnologia da Informação
e Comunicação do Estado do
Espírito Santo (Prodest)
Para usar o serviço, o internauta deve escolher a opção
³$YDOLH VXDV VHQKDV DJRUD´
O próximo passo é digitar
uma senha para avaliar o nível
GHFRPSOH[LGDGH$VVLPYRFr
terá diversas informações sobre o grau de segurança, por
exemplo:
* nível de complexidade
(escala de 1 a 100%);
* resultado (sugestão
para trocar ou manter a senha);
* propriedades (comprimento, número, letras minúsculas e maiúsculas, caracteres
especiais, entre outros);
* e estimativa de tempo
para a senha ser quebrada em
um ataque de força bruta, dependendo do dispositivo utilizado.
Dicas
Na página da ferraPHQWD YRFr WDPEpP SRGH
conferir dicas valiosas para
criar uma senha mais segura,
como:
* ter letras maiúsculas
e minúsculas, números e caracteres especiais. Ex.: fQw

-37*!PnB295_?;
* possuir um tamanho
mínimo razoável (por exemplo, pelo menos entre 10 e 14
caracteres);
* não ser comum ou
fraca ex.: 123456, abdcefg,
senha, senha01, qwerty, 1qaz2wsx, login, etc.);
* ser exclusiva (ou seja,
não ser usada em mais de um
site ou sistema);
* não possuir relação
com dados pessoais do usuário (ex.: nomes, datas, placas
de veículos etc.);
* não ser um nome próprio ou um sobrenome;

* não se referenciar a
obras e a pessoas publicamente conhecidas (ex.: músicas,
¿OPHVOLYURVDUWLVWDVHWF 
* e não ser uma palavra
existente em dicionários de
qualquer idioma.
“Como o Prodest é o
órgão responsável pela segurança das informações do Governo do Estado, considero
importante mostramos para o
cidadão como é possível criar
uma senha forte, que torna
o acesso a serviços da interQHW PDLV VHJXUR´, destacou o
presidente do Prodest, Paulo
Henrique Rabelo Coutinho.

Centro de Especialidades Médicas será
inaugurado em Nova Venécia no próximo dia 15
Já tem dada marcada a
inauguração do Centro de Especialidades Médicas de Nova
Venécia – Rede Cuidar Norte.
Será no próximo dia 15 de setembro o momento tão esperado
pelos gestores e moradores dos
14 municípios que administram
o Consórcio CimNorte (Consórcio Público da Região Norte do
Espírito Santo) que vão utilizar
os serviços ofertados na Unidade: Nova Venécia, Água Doce
do Norte, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Conceição
da Barra, Ecoporanga, Jaguaré,
Montanha, Mucurici, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo,
São Mateus e Vila Pavão.
A boa notícia foi dada
pelo prefeito de Nova Venécia,
Lubiana Barrigueira, que é vice-presidente do consórcio. A
descentralização da saúde é um
sonho antigo da população que
reside nesses municípios. “Es-

tamos otimistas em iniciar os
atendimentos aqui e retirar das
HVWUDGDV HVVDV DPEXOkQFLDV TXH
vão diariamente para Vitória, em
busca de atendimentos especializados. Agora os pacientes da
nossa região terão atendimento médico e realização de exames mais perto de casa. Além
de desafogar os atendimentos
em Vitória, vamos ofertar qualidade de vida aos cidadãos.
Obras como esta não são feitas
individualmente e por isso nos
unimos e agora vamos colher os
IUXWRVGHIRUPDFROHWLYD´GLVVH
o prefeito Barrigueira.
Em todo o Espírito Santo
estão sendo construídas cinco
unidades da Rede Cuidar e a
mais avançada é a de Nova Venécia. No local, serão ofertados
atendimentos em ginecologia,
pediatria, neurologia, mastologia, endocrinologia, cardiologia, angiologia, oftalmologia,

otorrinolaringologia, urologia,
nefrologia, dermatologia, gastroenterologia e proctologia.
A princípio, a meta é atender 90 pessoas por dia. Cada paciente será avaliado por vários
SUR¿VVLRQDLV H QmR DSHQDV SRU
um especialista.
Atendimento diferenciado
Para ser atendido na Rede
Cuidar, o paciente deverá vir de
encaminhamento das unidades
de saúde de seu município. O
Centro de Especialidades será
voltada apenas para atendimentos ambulatoriais especializados
e vai funcionar das 7h às 18h.
O paciente será acompanhado pela equipe de atenção
primária do município onde
reside, o que vai motivar uma
inteiração entre a Unidade da
Rede Cuidar e equipes dos Programas Saúde da Família (PSF)
dos municípios.

