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BELÉM, SEXTA-FEIRA, 8 DE JULHO DE 2016

 tarde de ontem no Terminal 
Rodoviário de Belém registrou 
um aumento no movimento 

dos veranistas que preten-
dem aproveitar o segundo 
fim de semana das férias 
de julho. O servidor pú-
blico Alessandro Batista, 
42 anos, esperava ontem 
para embarcar com des-
tino a Bragança, nordeste 
do Pará, com um grupo de colegas. 
A sexta-feira facultada no trabalho 
foi um facilitador para desfrutar do 
fim de semana na praia. “Trabalhei 
até as 14 horas, depois fui em casa, 
peguei minhas coisas e me mandei 
para o terminal. Como servidor pú-
blico sou muito suspeito para falar 
sobre a sexta-feira facultada, mas é 
bom demais”, brincou.

A expectativa da administra-
dora do terminal, a Sociedade Na-
cional de Apoio Rodoviário e Tu-

rístico (Sinart) de Belém, é de que 
neste ano haja aumento de 5% no 
movimento de julho, na compa-

ração com o mesmo pe-
ríodo de 2015. A estima-
tiva total de passageiros 
neste ano é de 221 mil, 
um acréscimo de 10,4 mil 
pessoas. Dentre os locais 
mais procurados estão 
Mosqueiro, Salinas, Bra-

gança, Marudá, Colares e Vigia. 
Já fora do Estado são Recife, São 
Luís, Fortaleza e Rio de Janeiro.

No Terminal Hidroviário do 
Pará a procura por passagens era 
intensa, principalmente para os 
municípios do Marajó. Segundo 
o auxiliar de supermercado Klé-
ber Batista, 33, que viaja quase 
que diariamente entre Ponta de 
Pedras e Belém, quem busca pas-
sagens em cima da hora pode não 
conseguir embarcar. 

SAÍDA DE BELÉM AUMENTA
MOVIMENTO NO TERMINAL RODOVIÁRIO SE INTENSIFICA. ESTE MÊS, 221 MIL PASSAGEIROS DEVEM PASSAR PELO LOCAL.

A

Aposentadoria por invalidez

Para tentar estancar o déficit do 
Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), sistema público de Previ-
dência que atende aos trabalha-
dores do setor privado, o governo 
federal anunciou ontem revisão de 
alguns tipos de benefícios. Para este 
ano, a estimativa é de que o rombo 
do INSS some R$ 146 bilhões, com 
alta de 70% frente a 2015.

A primeira medida é a revisão 
imediata do auxílio-doença e da 
aposentadoria concedida por inva-
lidez. O alvo da revisão, informou o 
governo, são casos em que esses be-
nefícios são concedidos há mais de 
dois anos. De acordo com o gover-

no, existem hoje 840 mil beneficiá-
rios de auxílios-doença e 3 milhões 
de aposentadoria por invalidez re-
cebendo há mais de 2 anos. Por ano, 
o auxílio-doença gera uma despesa 
de R$ 1 bilhão. Já as aposentadorias 
por invalidez exigem gastos men-
sais de R$ 3,6 bilhões.

Essa revisão será implementada 
por meio de Medida Provisória. Na 
semana passada, o governo já havia 
anunciado que faria uma perícia 
no auxílio-doença. O governo in-
formou que a revisão desses bene-
fícios já deveria ser feita a cada dois 
anos. Entretanto, isso não é feito 
desde 2008.

passará por revisão

 Expectativa é de que o movimento no Terminal Rodoviário de Belém aumente 5% este mês
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ração com o mesmo pe-
ríodo de 2015. A estima-
tiva total de passageiros 
neste ano é de 221 mil, 
um acréscimo de 10,4 mil 
pessoas. Dentre os locais 
mais procurados estão 
Mosqueiro, Salinas, Bra-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
Aviso de Licitação

Pregão Presencial nº 070716/01
Modalidade: Pregão Presencial n º 070716/01. Objeto: 
Contratação de empresa especializada para realizar cessão 
onerosa dos direitos creditórios de precatório em processo 
judicial. Data: 20.07.2016. Hora: 09:00h. Local de 
Aquisição do Edital: Sala da CPL, no prédio da Prefeitura, 
sito a Rua Pinto Silva s/n, Centro Administrativo, de segunda 
a sexta-feira das 08:00h às 12:00h. Jacundá,  07 de julho 
de 2016. Francisco de Oliveira Silva - Pregoeiro


