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Em meio à pandemia, Hemocentro registra 
redução de 10% de doadores na RMVale
Crise puxa queda de envolvidos na coleta de sangue; sistema aposta em campanhas com parcerias

Uma queda de 10% no 
número de doadores de 
sangue na região levou o 
Hemocentro de Taubaté a 
adotar alternativas para 
manter o estoque adequado. 
Com o avanço do contágio 
da Covid-19, a preocupação 
foi direcionada ao público 
qualificado para a doação e 
procedimentos para preven-
ção contra a doença.

Castigada pela pandemia, 
a rede pública de saúde tem 
registrado cirurgias adia-
das e aumento da demanda 
de pacientes que precisam 
de transfusão. Em meio às 
dificuldades com a crise sa-
nitária, o núcleo de Taubaté 
aponta para queda de 10% 
de voluntários, de acordo 
com a agente de captação 
de doadores do Hemocentro, 
Andreia Marta da Silva.

Andreia destacou que du-
rante todo o ano de 2020, 
mesmo com toda a restrição 
contra o novo coronavírus, 
não houve falta de sangue, 
consequência do monito-
ramento diário no estoque 
para não deixar de atender a 
população. “Registramos até 
o momento que, por incrível 
que pareça, sem trabalhar 
nas fases de mais restrição, 
as pessoas realizam mais 
doações e quando houve o 
retorno da rotina, observa-
mos uma queda”.

De acordo com a Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilân-

Thamiris Silva
RMVale

cia Sanitária) e o Ministério 
da Saúde não existem até 
o momento evidências que 
comprovam que o Covid-19 
pode ser transmitido pelo 
sangue ou células troncos. 
Por esse motivo, as doações 
de sangue e medula óssea 
continuam com restrições.

No caso de contato direto 
ou indireto com o vírus, ou 
apresentar sintomas da Co-
vid, o doador deve esperar 
14 dias para realizar o pro-
cedimento no hemocentro. 
Em caso de contaminação, a 
espera é de trinta dias. 

Campanhas para motivar 
a população são realizadas 
durante todo o ano. Até o 
momento, a que mais se 
destacou foi a do mês março, 
realizada em parceria com os 
batalhões de infantaria do 
Exército da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte), fa-
mílias de pacientes e igrejas 
protestantes; que normaliza-
ram o estoque daquele mês.

Em abril, as ações desen-
volvidas até a publicação 
desta matéria contam com 
a participação da diocese 
e com os atletas do vôlei 
de Taubaté, que utilizam 
sua visibilidade nacional (a 
equipe acabou de se tornar 
campeã brasileira ao vencer 
o Minas no último domingo) 
para conscientizar a torcida 
e integrantes do time que 
realizam a doação.

O estudante de publicidade 
Alan Luis Lima, 26 anos, foi 
uma das pessoas impactadas 
pelas campanhas realiza-

das em março. “Eu fiquei 
sabendo da doação através 
do ministério jovem da mi-
nha igreja, em um projeto 
chamado Missão Calebe, na 
campanha Vidas Por Vidas. 
Me interessei e fui fazer a 
doação no Hemocentro. Foi 
bem sossegado. Participei 
de uma entrevista e depois 
de uma semana recebi uma 
mensagem agradecendo pela 
atitude”.

Em seu site, o Hemocentro 
destaca que o plasma con-
valescente (parte líquida do 
sangue, que possui enzimas 
do sistema imunológicas 
contra infecções) de pessoas 
que testaram positivo para 
Convid-19 tem anticorpos 
que auxiliam no tratamento 
de internados. A doação 
pode ser feita após trinta 
dias de alta médica, e ser 
transfundidas no paciente 
assim que for aprovada pelo 
laboratório do banco de 
sangue. “Taubaté já coleta 
o plasma convalescente de 
doadores. Pessoas que estive-
rem interessadas em realizar 
a doação devem comparecer 
ao Hemocentro para avalia-
ção”, lembrou Andreia Marta.

O interessado em doar 
deve ter entre 16 e 69 anos 
de idade. Menores precisam 
do consentimento do res-
ponsável. Além da restrição 
de idade, o voluntário deve 
pesar mais de 50 kg e estar 
saudável. No dia do proce-
dimento é obrigatório levar 
documento oficial com foto.

Com todas as restrições 
adotadas, o Hemocentro 
de Taubaté garante estar 
preparado para receber os 
doadores com segurança, 
sem aglomerações, e em 
conformidade com as reco-
mendações das autoridades 
sanitárias. O local permanece 
aberto e o agendamento 
pode ser realizado pelo site 
hemocentro.fmrp.usp.br.Sistema drive thru de Cruzeiro, que busca compra independente de vacinas e inicia atendimento a Educação
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Ex-presidente 
da Câmara de 
Cunha acusado 
de peculato
Haroldo Ronaldo Fernandes é investigado por gastos 
de combustíveis em 2013; caso segue para Justiça

Potim lança 
anistia para 
juros e multas 
para tributos

Com foco na arrecadação 
municipal, a Prefeitura de 
Potim anunciou a abertura de 
anistia para juros e multas de 
impostos e alvarás. Os descon-
tos chegam a 95% e os parce-
lamentos em até 36 vezes. A 
medida terá início na próxima 
segunda-feira (19). Os impac-
tos econômicos da pandemia 
seguem na cidade desde o ano 
passado. Segundo a prefeita 
Erica Soler (PL), 2020 fechou 
em queda nas arrecadações, 
e a estimativa para este ano 
é de uma redução de 10% do 
orçamento anual de R$54 
milhões, ou seja, cerca de R$5 
milhões comprometidos. A 
ideia é facilitar o pagamento 
de débitos municipais como 
IPTU (Imposto Territorial 
Predial Urbano), ISS (Imposto 
Sobre Serviços) e alvarás, os 
contribuintes.

A Delegacia Seccional de 
Guaratinguetá concluiu nesta 
segunda-feira (19) uma inves-
tigação que apurou denúncia 
de desvio de recursos públicos 
na Câmara de Cunha, em 
2013. A Polícia Civil revelou 
ter constatado gastos indevi-

dos com combustíveis durante 
o mandato do ex-presidente 
da Casa, Haroldo Ronaldo 
Fernandes (PSD). Em nota 
oficial, a corporação informou 
que o trabalho realizado pelo   
Seccold (Setor Especializado 
de Combate aos Crimes de 

Corrupção, Crime Organiza-
do e Lavagem de Dinheiro) 
consistiu em uma análise 
minuciosa de documentos 
fornecidos pelo Legislativo de 
Cunha, referentes ao exercício 
de 2013.

O ex-presidente Haroldo Fernandes, alvo de investigação por peculato
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Polícia Civil acusa ex-presidente 
da Câmara de Cunha de peculato
Fernandes é investigado por gastos de combustíveis em 2013; caso segue para Justiça

Da Redação
Cunha

A Delegacia Seccional de 
Guaratinguetá concluiu nesta 
segunda-feira (19) uma inves-
tigação que apurou denúncia 
de desvio de recursos públi-
cos na Câmara de Cunha em 
2013. A Polícia Civil revelou 
ter constatado gastos indevi-
dos com combustíveis duran-
te o mandato do ex-presidente 
da Casa, Haroldo Ronaldo 
Fernandes (PSD).

Em nota oficial, a corpora-
ção informou que o trabalho 
realizado pelo   Seccold (Setor 
Especializado de Combate 
aos Crimes de Corrupção, 
Crime Organizado e Lava-
gem de Dinheiro) consistiu 
em uma análise minuciosa 
de documentos fornecidos 
pelo Legislativo de Cunha, 
referentes ao exercício de 
2013. Segundo a corporação, 

os arquivos da época mostra-
ram que a Câmara teve uma 
despesa de quase R$ 100 mil 
em combustíveis, sendo mais 
de R$ 11 mil gastos apenas 
pelo presidente.

Antes da Polícia Civil, o 
alto valor já havia chamado 
a atenção do TCE-SP (Tribu-
nal de Contas do Estado de 
São Paulo), que em 2017 
reprovou as contas da gestão 
de Fernandes. Na ocasião, o 
relatório do órgão apontou 
que apesar da extensa área 
de Cunha, não era justificável 
o montante aplicado pelo 
Legislativo na aquisição de 
combustíveis. Além disso, 
a presidência da Casa não 
teria apresentado as devidas 
motivações das viagens e o 
relatório de controle dos des-
locamentos, caracterizando 
uma falta de transparência.

De acordo com a nota da 
Polícia Civil, o Seccold, além 
das evidências apontadas 

pelo TCE-SP, observou que a 
administração de Fernandes 
promoveu uma quantidade 
excessiva de viagens inter-
municipais sem comprovação 
de necessidade, violando os 
princípios da eficiência e 
moralidade administrativa.

A corporação afirmou que 
constatou indícios suficientes 
de autoria e materialidade do 
crime de peculato (subtração 
ou desvio de dinheiro ou bem 
público), cometido pelo ex-
-presidente da Câmara.

A nota ressaltou que foi 
verificado “um completo des-
caso com a ‘coisa pública’ por 
parte do ordenador de despe-
sas, o que viabilizou uma série 
de gastos com combustível 
sem o mínimo controle (tre-
cho do documento)”.

Concluída a investigação, a 
Polícia Civil encaminhou o re-
sultado ao Ministério Público, 
que analisará o caso.

A reportagem solicitou uma 
entrevista sobre o tema ao 
delegado responsável pelo 
Secold, Francisco Sannini, mas 
o pedido não foi atendido até 
o fechamento desta matéria.

O Jornal Atos entrou em 
contato com o ex-presidente 
da Câmara de Cunha, mas 
Haroldo Ronaldo Fernandes 
não foi localizado até o fecha-
mento desta edição.O ex-presidente da Câmara de Cunha, Haroldo Fernandes, alvo de investigação sobre denúncia de peculato

Fotos: Reprodução

Potim lança anistia de juros e multas para tributos
Benefício chega a 95% de desconto e parcelamento em até 36 vezes; cidade estima queda de R$ 5 milhões em arrecadações

Rafaela Lourenço
Potim

Com foco na arrecadação 
municipal, a Prefeitura de 
Potim anunciou a abertura 
de anistia para juros e multas 
de impostos e alvarás. Os 
descontos chegam a 95% e 

os parcelamentos em até 36 
vezes. A medida terá início na 
próxima segunda-feira (19).

Os impactos econômicos 
da pandemia seguem na 
cidade desde o ano passado. 
Segundo a prefeita Erica 
Soler (PL), 2020 fechou em 
queda nas arrecadações, e 
a estimativa para este ano é 

de uma redução de 10% do 
orçamento anual de R$ 54 
milhões, ou seja, cerca de 
R$5 milhões comprometidos.

Para facilitar o pagamento 
de débitos municipais como 
IPTU (Imposto Territorial 
Predial Urbano), ISS (Imposto 
Sobre Serviços) e alvarás, os 
contribuintes poderão agen-

dar o atendimento para ter 
acesso ao benefício. Quem 
optar pelo pagamento em 
cota única com vencimento 
até o dia 31 de julho terá 95% 
de desconto em multas e ju-
ros. Já o pagamento também 
à vista, mas com vencimento 
até o dia 31 de agosto, rece-
berá 85% de desconto.

Há também a possibilidade 
de parcelar a dívida. O prazo 
para formalizar a negociação 
segue até o dia 31 de agosto 
para o morador adquirir os 
75% de desconto aos paga-
mentos em seis vezes, 70% 
para 12 parcelas, 60% nos 
juros e multas para pagamen-
to em 24 vezes e 50% para o 
máximo de parcelas, 36.

O valor da mensalidade 
não pode ser inferior a duas 
Ufesp’s (Unidade Fiscal do 
Estado de São Paulo), ou seja, 
R$ 58,18. A Prefeitura desta-
cou que os acordos incluem 
os honorários advocatícios, 
que poderão ser parcelados 
em até oito vezes. 

Para evitar aglomerações 
os agendamentos devem 
ser feitos pelo telefone (12) 
3112-9200, de segunda à 

sexta-feira, das 8h às 11h45, 
ou pelo e-mail contato@po-
tim.sp.gov.br.

Em entrevista ao Atos no 
Rádio desta quinta-feira 
(15), Erica salientou que 
apesar das arrecadações 
ainda estarem baixas, está 
sendo possível continuar os 
planejamentos anteriores. 
Entre os destaques feitos, a 
conclusão da pavimentação 
de dois bairros neste ano e a 
troca completa da iluminação 
pública do município por led, 
o que gerou uma economia 
de aproximadamente 50% 
nos gastos com energia elé-
trica. A chefe do Executivo 
acredita que até agosto a 
concessão onerosa para o 
tratamento da água da cidade 
seja finalizada.

Ainda sobre a crise econô-
mica e social, que tem pre-
judicado ainda mais cidades 
que dependem do turismo 
como o religioso, Erica reve-
lou que 70% da população de 
Potim trabalha em Aparecida 
e o restante, mais de 15% é 
colaboradora de fábricas de 
velas, imagens e quadros 
que contam com as vendas 

da cidade vizinha. “Estamos 
montando uma equipe de 
parcerias com empresas e 
o Sebrae, com ações para 
aquecer essa economia que 
está cada vez pior”, salientou.
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Ônibus do empresa Praiamar, antiga responsável pelo transporte público no município do Litoral Norte

Família de Pinda faz rifa para custear 
tratamento de filha com autismo severo
“Todos Por Maria” tenta arrecadar valor correspondente ao tratamento especializado para jovem 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Uma família de Pindamo-
nhangaba tem se mobilizado 
para arrecadar, por meio de 
uma rifa, o valor necessário 
para o tratamento de uma 
jovem de 21 anos, que convi-
ve com autismo rigoroso. De 
acordo com os pais, o agrava-
mento na situação causou a 
necessidade de atendimento 
em clínica especializada, o 
que pode ser custeado com a 
campanha “Todos Por Maria”.

Segundo o pai de Maria 
Júlia, o metalúrgico Ronaldo 
Moreira, o convênio médico 
que possui não cobre o aten-
dimento necessário para a 
jovem, já que a viabilidade 
seria somente para depen-
dentes químicos.

Outro desafio é encontrar 
clínicas psiquiátricas espe-
cializadas na região. Moreira 
lamentou a escassez do ser-
viço. “Conseguiram uma em 
Roseira para atendimento 
por alguns dias, não deu mais 
porque é muito caro”, contou 

o pai, que refinanciou um car-
ro para custear a internação 
que tem custo de cerca de 
R$ 5 mil mensalmente.

Durante o período de inter-
nação, a jovem se adaptou e 
teve tratamento humanizado. 
A família segue à procura da 
continuidade da abordagem 
terapêutica por seis meses.

Mesmos separados há cerca 
de seis anos, os pais dividem 
os cuidados com Maria Júlia. 
A mãe, Silvia Rodrigues, tera-
peuta, explicou que a jovem 
está muito ansiosa por conta 
da pandemia, pois antes ela 
tinha vida social ativa. Com 
as crises agressivas, ela teve 
que deixar de frequentar a 
escola e convívio social, o que 
fez com que o quadro de surto 
psicótico evoluísse. “Fizemos 
de tudo para ficar com ela 
(em casa), mas infelizmente 
se fez necessária a internação. 
É momento muito difícil, pois 
tomar a decisão de tê-la longe 
de nós foi muito doloroso. (...) 
Toda a família ficou muito 
triste, jamais nos afastaríamos 
dela, mas era um risco até pra 
ela mesmo. Durante o surto 

Maria Júlia com seus pais; família busca auxílio nas redes sociais para tratamento da jovem que tem autismo

Após liberação estadual, Prefeitura de Ubatuba retoma 
aulas presenciais sob restrições contra novo coronavírus
Protocolo para volta das atividades nas escolas deve ser atendido; frequência de alunos nas classes não é obrigatória

Bruna Silva
Ubatuba

Dando sequência ao anda-
mento do Plano São Paulo 
contra a Covid-19, Ubatuba 
retomou, nesta segunda-fei-
ra (19), as aulas presenciais 
na rede municipal. Todas as 
unidades voltaram a receber 
os alunos conforme esquema-
tização da secretaria estadual 
de Educação, que prevê até 
35% de frequência diária.

De acordo com o Município, 
os protocolos de biosseguran-
ça serão exigidos nas escolas, 
como uso obrigatório de más-
caras, distanciamento social 
e higienização sistêmica das 
mãos. Os responsáveis asse-
guraram que os professores e 
funcionários receberam, des-

de o início do ano, instruções 
para a volta às aulas.

Para os pais que não se 
sentem seguros em enviar 
as crianças para a escola, a 
obrigatoriedade da frequên-
cia segue suspensa. A pasta 
responsável deve manter o 
ensino híbrido, uma mescla 
de presencial e remoto. A 
rede espera elaborar um 
mapeamento dos estudantes 
que mais precisam do ensino 
presencial, como os que pos-
suem defasagem de aprendi-
zagem, dificuldades no acesso 
de tecnologia, além daqueles 
que possuem necessidade de 
alimentação, saúde mental 
em risco e também os que os 
pais trabalham em serviços 
essenciais.

Ainda na última semana, a 
Educação realizou o trabalho 

de organização, acolhimento 
e instruções para os funcio-
nários da rede municipal. 
Questionada sobre quantos 
funcionários aptos para imu-
nização, acima de 47 anos, 
foram vacinados, a Prefeitura 
não soube precisar o número 
da cobertura vacinal para 
esta categoria.

Contaminações – De acor-
do com o último boletim 
divulgado, Ubatuba regis-
trou 6.220 contaminações 
por coronavírus. Ao menos 
13 estavam internados na 
Santa Casa e 26 em outros 
municípios. Mais de cem ca-
sos seguem em investigação 
pela secretaria de Saúde mu-
nicipal. Cerca de 12 mil, das 
15,2 mil doses do imunizante 
contra a Covid recebidas pela 
cidade já foram aplicadas.

agride as pessoas e até ela 
mesma”, contou.

Para viabilizar o tratamen-
to, a família se mobilizou 
também nas redes sociais com 
uma rifa. O prêmio é um tra-
tamento de Barra Acess, feito 
pela própria Silvia, com dez 
sessões de terapia energética, 
que teria um custo de R$ 1 mil. 
Cada número da rifa custa 
R$35. Os interessados em 
ajudar fazendo parte da rifa, 
que tem até duzentas unida-
des de apostas, podem entrar 
em contato pelo WhatsApp 
no número (12) 99168-3971.

A primeira fase da rifa pos-
sibilitou o custeio de mais 15 
dias de tratamento especiali-
zado, mas ainda há o prosse-
guimento do método. Silvia 
contou que Maria possui 
mentalidade de uma criança 
e gosta de atividades voltadas 
ao público infantil. “Ela preci-
sa de acompanhamento total 
por conta estado de ansiedade 
que gera a agressividade. Na 
clínica, tem atividades dirigi-
das e exercícios.  Essa rotina 
é o que ela precisa nesse 
momento”. 

Sala de aula vazia, uma das imagens mais marcantes durante a pandemia; Ubatuba retoma aulas presenciais
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Justiça mantém intervenção no transporte público de Caraguá
Ação da Praiamar é rejeitada pelo TJ-SP e Prefeitura inicia conserto de ônibus e pagamento de dívida com funcionários

Lucas Barbosa
Caraguatatuba

O TJ-SP (Tribunal de Jus-
tiça do Estado de São Paulo) 
negou na última terça-feira 
(13) o pedido da empresa de 
ônibus Praiamar de retoma-
da do comando do transporte 
público de Caraguatatuba. A 
terceirizada teve a concessão 
do serviço suspensa pela 
Prefeitura na última semana, 
após denúncias de falhas no 
atendimento aos passageiros.

Proferida pelo juiz da 2ª 
Vara Cível do TJ-SP, Gilberto 
Alaby Soubihe Filho, a deci-
são rejeitou uma solicitação 
de liminar movida pela Praia-
mar, que cobrava a suspen-
são do decreto baixado no 
último dia 9 pelo prefeito, 
Aguilar Júnior (MDB), que 
estabeleceu a intervenção 
municipal na gestão do trans-
porte público da cidade.

Com o parecer do magis-
trado, o Executivo seguirá 
responsável pela administra-
ção do serviço, atuando em 
reparos nos ônibus que eram 
utilizados pela Praiamar, ope-
ração de linhas e definição 

de percursos e horários. A 
expectativa municipal é que 
a intervenção ocorra durante 
seis meses, até a conclusão de 
um processo licitatório para 
a contratação de uma nova 
concessionária.

Segundo a Prefeitura, a 
decisão em assumir a gestão 
do transporte público foi 
motivada pela decadência 
do serviço prestado pela 
empresa. Em nota oficial, 
o Executivo informou que 
desde 2017 vem notificando 
e aplicando multas devido ao 
descumprimento de obriga-
ções firmadas no contrato, 
como não operar com sua 
frota completa de veículos, 
desrespeitar o número ne-
cessário de linhas e promo-
ver de forma insuficiente 
paradas em pontos durante 
as viagens. Outra acusação 
da gestão municipal é que 
a terceirizada não estava 
respeitando os protocolos sa-
nitários de higienização dos 
veículos em meio à pandemia 
de Covid-19.

Em nota oficial publicada 
na última terça-feira, a Pre-
feitura afirmou que desde 
que assumiu o comando do 

serviço identificou 11 ônibus 
com problemas mecânicos, 
sendo que três deles estavam 
sem condições de segurança 
para trafegarem. Além de 
afirmar que está consertando 
os automóveis, o Executivo re-
velou que aplicou pouco mais 
de R$55 mil no pagamento de 
direitos trabalhistas, buscan-
do auxiliar 124 funcionários 
da Praiamar que enfrentavam 
um atraso no recebimento do 
vale-alimentação.

A gestão de Aguilar Junior 
ressaltou que “desde o iní-
cio da intervenção, foram 
atendidos cerca de 45 mil 
passageiros, entre as linhas 
e horários estipulados. Além 
disso, a frota que atualmente 
trafega no município passou 
de 33 para 36 carros (trecho 
da nota)”.

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou um posiciona-
mento da direção da Praia-
mar Transportes sobre o 
caso, mas nenhum respon-
sável foi localizado até o 
fechamento desta edição. A 
empresa já havia sido conta-
tada pelo Atos no último dia 
9, mas nenhuma resposta foi 
encaminhada até o momento.
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Águas Piquete orienta população sobre manter a conta em dia

Entenda a importância do 
pagamento da tarifa de água

 A água é um dos recursos 
mais preciosos do nosso pla-
neta porém, apesar de ser 
encontrada com abundância 
na natureza, para que a 
água chegue tratada e com 
qualidade até os imóveis há 
muito trabalho envolvido 
e isso gera custos para as 
empresas de saneamento.

Da Redação
Piquete

No Brasil, o gerencia-
mento dos recursos hí-
dricos estão pautados na 
Lei 9.433/97, conhecida 
como Lei das Águas. A Lei 
determina que o serviço de 
abastecimento de água seja 
cobrado para, entre outros 
objetivos, custear a capta-
ção e a distribuição para o 
consumo.

De acordo com a Agência 
Nacional de Águas (ANA), a 

cobrança da tarifa de água, 
visa recuperar e preservar 
as águas, arrecadando re-
cursos para realização de 
programas, projetos, servi-
ços e obras de expansão do 
saneamento básico.

Em Piquete, a Águas Pi-
quete, concessionária res-
ponsável pelo abastecimen-
to do município ressalta a 
importância do pagamento 
da conta de água em dia.

“Nosso objetivo é melho-
rar cada vez mais os serviços 
de abastecimento no muni-
cípio, por isso, os cidadãos 
ao pagar suas faturas em 
dia, estão contribuindo para 
a eficiência, segurança e 
qualidade dos serviços de 
distribuição de água. A 
falta do pagamento em dia 
da conta, além de causar 
transtornos ao consumidor 
que pode ter a água do seu 
imóvel cortada, o abasteci-
mento também pode ficar 
inviabilizado e sem recursos 
para novos investimentos.” 
explica Sérgio Bovo, dire-
tor operacional da Águas 
Piquete.

A Águas Piquete ainda 
orienta os munícipes de 
Piquete que para realizar 
a leitura da conta mensal e 
obter informações comple-
tas sobre o consumo da resi-
dência, os dados registrados 
no hidrômetro no momento 
da leitura, o vencimento da 
fatura, as características 
da água e diversos outros 
dados importantes, basta 
acessar o site da Águas 
Piquete www.igua.com.br/
piquete, na opção “informa-
ções para você” e depois na 
opção “entenda sua fatura”.

Dra. Sara Billota*

aponsentados
& aposentadorias

aponsentados
& aposentadorias
Aposentadoria Especial
A Reforma da Previdência alterou significativamente a contagem 
de tempo para quem trabalha em atividade especial. Hoje, após 
a reforma, não é mais possível converter o tempo trabalhado de 
forma especial em tempo comum, algo que era muito realizado 
na contagem de tempo de contribuição para os segurados nessa 
condição. Vale a pena analisar seu histórico contributivo e estar 
ciente sobre as alterações da nova legislação, visando saber 
até quando pode ser realizada a conversão do tempo especial 
em comum.
Aposentadoria por Incapacidade Permanente
A Reforma da Previdência extinguiu a antiga Aposentadoria 
por Invalidez, lhe dando um novo nome, sendo chamada agora 
de Aposentadoria por Incapacidade Permanente. Infelizmente, 
não foi só a nomenclatura que mudou, mas a mudança mais 
agressiva foi no cálculo do benefício. Antes da Reforma, o 
calculo do benefício era feito tomando por base as 80% maiores 
contribuições a partir de julho de 94 e aplicado um coeficiente 
de 100% dessa média, agora a Aposentadoria por Incapacidade 
Permanente (antiga Aposentadoria por Invalidez) é calculada 
através da média simples de todas as contribuições de julho 
de 1994 pra frente, sem excluir as 20% menores, e em cima 
dessa média é aplicado o coeficiente de 60%, assim, com essa 
nova metodologia de cálculo os beneficio é reduzido de maneira 
considerável em casos onde o segurado possui contribuições 
em valor superior ao salário mínimo.
Planejamento Previdenciário
O planejamento previdenciário consiste na elaboração de um 
plano de aposentadoria onde projeta-se o melhor meio para se 
aposentar futuramente. 
Após a Reforma da Previdência com o advento de tantas 
mudanças e regras de transição diferentes, faz-se necessário 
realizar tal planejamento para saber qual regra de transição é a 
melhor opção de aposentadoria, se existe algum direito adquirido 
e ainda saber como fazer os futuros recolhimentos para obter 
um melhor benefício. 
Através do planejamento previdenciário é possível ver todo o 
histórico contributivo do segurado, conferir se as contribuições 
feitas e os registros em Carteira de Trabalho constam 
corretamente no sistema do INSS, realizar recolhimentos em 
atraso e complementações necessárias.
família da pessoa que está pedindo o Beneficio de Prestação 
Continuada já receba algum benefício do valor de um salário 
mínimo, este benefício será excluído do cálculo da renda familiar, 
devendo a renda familiar obedecer o critério de não atingir ¼ do 
salário mínimo por pessoa.
Mudanças na Pensão por Morte Pós-Reforma
A Pensão por morte, benefício pago aos dependentes do 
segurado falecido, vem sofrendo alterações significativas desde 
o ano de 2014, quando foi editada a MP 664/2014 que alterou a 
duração do benefício que antes era vitalícia, e a partir da vigência 
desta MP, o benefício passou a ter duração de acordo com a 
idade do dependente na data do óbito do segurado.
A Reforma trazida pela EC 103/19 trouxe mais algumas 
alterações e a principal dela está no cálculo do benefício, antes, 
calculava-se o valor de uma aposentadoria por invalidez na data 
do óbito do segurado, caso o mesmo já não fosse aposentado, 
e o valor da pensão seria 100% deste cálculo dividido entre os 
dependentes.
Agora, além da alteração do cálculo para 50% do valor do 
benefício, foi adicionado o sistema de cotas de 10% por 
dependente (o que não existia antes). Sendo assim, de maneira 
superficial, o calculo da pensão por morte seria 50% mais 10% 
por dependente, não devendo ser inferior ao salario mínimo e 
nem superior ao teto previdenciário
As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade 
e não serão reversíveis aos demais dependentes, ou seja, se 
um dos pensionistas deixar de fazer jus à pensão por morte, 
sua cota NÃO voltará para o “bolo” e este nem será novamente 
dividido em partes iguais entre os pensionistas restantes, como 
era feito antes da EC n. 103/2019.
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