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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 traba-
lhador 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 cor-

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 tra-

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 

trabalhador.
A Lei 11.718\2008 permite somar todos os tempos mistos nas atividades urbana e 

-

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 ativida-

-
sentadoria.
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inclusive sobre esta e ou-
tras matérias, através dos 
nossos canais de comuni-
cação.

Dr. JOSÉ CARNIE-
LI JÚNIOR – Ribeiro & 
Carnieli Advogados As-
sociados – Assessoria e 
Consultoria Jurídica e Em-
presarial – Nova Venécia / 
Colatina / Vitória - www.
rrcadvocacia.jud.adv.br 
/ contato@rrcadvocacia.
com.br

Advogado – OAB/
ES n.º 22.509 - (27) 3711-
9352 / (27) 3752-9779 / 
(27) 99904-3234 / (27) 
98143-8557.

Já tem dada marcada a 
inauguração do Centro de Es-
pecialidades Médicas de Nova 
Venécia – Rede Cuidar Norte. 
Será no próximo dia 15 de se-
tembro o momento tão esperado 
pelos gestores e moradores dos 
14 municípios que administram 
o Consórcio CimNorte (Consór-
cio Público da Região Norte do 
Espírito Santo) que vão utilizar 
os serviços ofertados na Unida-
de: Nova Venécia, Água Doce 
do Norte, Barra de São Francis-
co, Boa Esperança, Conceição 
da Barra, Ecoporanga, Jaguaré, 
Montanha, Mucurici, Pedro Ca-
nário, Pinheiros, Ponto Belo, 
São Mateus e Vila Pavão.

A boa notícia foi dada 
pelo prefeito de Nova Venécia, 
Lubiana Barrigueira, que é vi-
ce-presidente do consórcio. A 
descentralização da saúde é um 
sonho antigo da população que 
reside nesses municípios. “Es-

A ponte que está sendo 
construída sobre o rio Santa 
Rosa do Muniz, na comuni-
dade do Córrego Dantas, em 
Nova Venécia, está prestes 
a ser concluída. A estrutura, 
feita pelo Ministério da Inte-
gração Nacional, em parce-
ria 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 

fazer o trajeto entre Córrego 
Dantas e região de Guarare-
ma. Os moradores também 

quando precisarem ir ao Cen-
tro da cidade. Além de mais 
segurança, os motoristas vão 
passar a economizar com tem-
po e combustível.

O prefeito de Nova Ve-
nécia, Lubiana Barrigueira, 

De autoria do presiden-
-

tonio Emílio, o projeto de lei 
que amplia a isenção de paga-
mento de taxa de inscrição em 
concursos públicos dos Pode-
res Executivo e Legislativo 
Municipal foi aprovado pelos 
vereadores durante a sessão 

O projeto de lei nº 
35/2017 dispõe sobre a isen-
ção de pagamento de taxa de 
inscrição em concursos pú-
blicos para pessoas de baixa 

segurança de suas senhas e 
evitar que pessoas não autori-
zadas acessem suas contas em 
serviços disponibilizados pela 
internet?

Se a resposta é sim, não 
deixe de conhecer a ferramen-
ta 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 in-
ternauta deve escolher a opção 

O próximo passo é digitar 
uma senha para avaliar o nível 

terá diversas informações so-
bre o grau de segurança, por 

exemplo:

* nível de complexidade 
(escala de 1 a 100%);

* resultado (sugestão 
para trocar ou manter a senha);

* propriedades (compri-
mento, número, letras minús-
culas e maiúsculas, caracteres 
especiais, entre outros);

* e estimativa de tempo 
para a senha ser quebrada em 
um ataque de força bruta, de-
pendendo do dispositivo utili-
zado. 

Dicas

Na página da ferra-

conferir dicas valiosas para 
criar uma senha mais segura, 
como:

* ter letras maiúsculas 
e minúsculas, números e ca-
racteres especiais. Ex.: fQw

Ponte sobre o rio Santa Rosa do Muniz 
está com 85% da obra executada

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 atra-
vessar de um lado para ou-
tro naquela localidade do 
rio Muniz. Com essa ponte, 
o trajeto que os motoristas 
precisam fazer será menor. 

principalmente se levarmos 

em consideração que a via é 
muito utilizada para o trans-
porte de produtos agrícolas. 
Essa agilidade também vai 
favorecer o turismo, já que a 
região dispõe de locais des-
lumbrantes quando falamos 
em natureza, cachoeiras e 

Barrigueira.
A ponte de madeira que 

existia no local caiu durante 
a enchente do ano de 2013.

Câmara veneciana aprova lei que amplia a isenção de 

pagamento de taxa de inscrição em concurso público
renda inscritas no Cadastro 
Único, desempregados, do-
adores regulares de sangue e 
de medula óssea.  Aprovado 
pelo Legislativo, agora o pro-
jeto segue para a sanção do 
prefeito municipal.

De acordo com o presi-
dente, o projeto vai ampliar 
as oportunidades de acesso 
ao serviço público pela po-
pulação, mantendo a isono-
mia do certame: “O projeto 

que o concurso é uma forma 

de arrecadar dinheiro, con-

minimizar as desigualdades 
entre os cidadãos, oferecendo 
a todos as mesmas oportuni-
dades e condições de acesso 
aos cargos públicos. A pro-
posta também inclui doadores 
regulares de sangue e de me-
dula óssea para estimularmos 
ainda mais a solidariedade, e 
ajudar aqueles que precisam 
de uma transfusão de sangue 
ou de um transplante de me-

Prodest lança ferramenta para 
ver se uma senha é segura ou não

-37*!PnB295_?;
* possuir um tamanho 

mínimo razoável (por exem-
plo, pelo menos entre 10 e 14 
caracteres);

* não ser comum ou 
fraca ex.: 123456, abdcefg, 
senha, senha01, qwerty, 1qa-
z2wsx, login, etc.);

* ser exclusiva (ou seja, 
não ser usada em mais de um 
site ou sistema);

* não possuir relação 
com dados pessoais do usuá-
rio (ex.: nomes, datas, placas 
de veículos etc.);

* não ser um nome pró-
prio ou um sobrenome;

* não se referenciar a 
obras e a pessoas publicamen-
te conhecidas (ex.: músicas, 

* e não ser uma palavra 
existente em dicionários de 
qualquer idioma.

“Como o Prodest é o 
órgão responsável pela segu-
rança das informações do Go-
verno do Estado, considero 
importante mostramos para o 
cidadão como é possível criar 
uma senha forte, que torna 
o acesso a serviços da inter-

, destacou o 
presidente do Prodest, Paulo 
Henrique Rabelo Coutinho.

Aposentadoria por idade rural e urbana!
Quando o assunto é aposentadoria, seja ela apo-

sentadoria urbana ou rural, surgem inúmeras dú-

vidas, principalmente quando se questiona a idade 

mínima para requisitar tal benefício.

Centro de Especialidades Médicas será 

inaugurado em Nova Venécia no próximo dia 15
tamos otimistas em iniciar os 
atendimentos aqui e retirar das 

vão diariamente para Vitória, em 
busca de atendimentos especia-
lizados. Agora os pacientes da 
nossa região terão atendimen-
to médico e realização de exa-
mes mais perto de casa. Além 
de desafogar os atendimentos 
em Vitória, vamos ofertar qua-
lidade de vida aos cidadãos. 
Obras como esta não são feitas 
individualmente e por isso nos 
unimos e agora vamos colher os 

o prefeito Barrigueira.
Em todo o Espírito Santo 

estão sendo construídas cinco 
unidades da Rede Cuidar e a 
mais avançada é a de Nova Ve-
nécia. No local, serão ofertados 
atendimentos em ginecologia, 
pediatria, neurologia, mastolo-
gia, endocrinologia, cardiolo-
gia, angiologia, oftalmologia, 

otorrinolaringologia, urologia, 
nefrologia, dermatologia, gas-
troenterologia e proctologia.

A princípio, a meta é aten-
der 90 pessoas por dia. Cada pa-
ciente será avaliado por vários 

um especialista.
Atendimento diferencia-

do
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 atendimen-
tos ambulatoriais especializados 
e vai funcionar das 7h às 18h.

O paciente será acompa-
nhado pela equipe de atenção 
primária do município onde 
reside, o que vai motivar uma 
inteiração entre a Unidade da 
Rede Cuidar e equipes dos Pro-
gramas Saúde da Família (PSF) 
dos municípios.


