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ChamadasAgita Verão 2019 
em São Lourenço

A produção de café 
no Brasil deve reduzir 
este ano, sinal izan-
do ficar entre 50,48 
e 54,48 mi lhões de 
sacas benefic iadas, 
devido a influência da 
bienalidade negativa 
nos cafezais, proces-
so natural em que a 
planta se recupera do 
maior direcionamen-
to de energia para a 
frutif icação na safra 
passada, sobretudo 
na espécie arábica. O 
volume total que inclui 
também o conilon, me-

nos atingido pelo fenô-
meno, perde cerca de 
nove milhões de sacas 
para safra 2018 que foi 
a maior colheita da sé-
rie histórica do grão.

Os números são do 1º 
Levantamento da Safra 
de Café, divulgado nes-
ta quinta-feira (17) pela 
Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab). 
Também a área em pro-
dução sofre redução de 
1,2% comparado à últi-
ma safra, podendo atin-
gir 1.842 mil hectares. 

Conab aponta 
queda na produção 

de café em 2019 

Grupo Unis traz modelo 
educacional inovador 

para São Lourenço
 Página 03 

General Franklimberg 
de Freitas volta a 

presidir Funai
 Página 03 

Vagas abertas no 
SINE São Lourenço

Analista de Desenvolvimento 
de Sistemas (Itanhandu)

Empregada Doméstica 
nos Serviços Gerais

Motorista Carreteiro 
(Caxambu)

Motorista de Automóveis

Programador (a) de Computador

Vendedor (a) Pracista 
Segmento: Compra e Venda 

de Imóveis

Vendedor (a) Pracista - 
Segmento: Venda de 

Planos de Saúde

Para maiores detalhes, os 
candidatos deverão comparecer ao 

SINE São Lourenço - MG 
Rua Coronel José Justino, 429 Loja 

- Centro Horário de 
Atendimento 08:00/17:00 horas
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O verão em São Lou-
renço promete muitas 
emoções e está com uma 
programação especial 
para o mês de Janeiro. 

Um dos eventos será o 
“Agita Verão 2019”.  Pro-
movido pela Secretaria de 
Esporte e Lazer irá reunir 
atletas, moradores e turis-
tas para um grande encon-
tro no Estacionamento do 
Parque das Águas.

Entre os dias 20 de ja-
neiro a 03 de fevereiro ha-
verá uma quadra de areia 
montada no local para os 
times de Futebol, Vôlei, Fu-
tevôlei, Handbeach e Peteca 
disputarem o campeonato.  
Além das disputas, haverá 
também 

  Página 03

Evento começa neste domingo, dia 20, e reunirá atletas de várias modalidades

FAÇA JÁ SUA ASSINATURA
Receba semanalmente, em sua
casa, nossas quatro edições de

terça a sexta-feira 

35-3332-1008
E-mail: assinatura@correiodopapagaio.com.br

Queda deve ocorrer devido fenômeno bianual
Foto: Google images
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Férias também é período 
de cuidado e combate ao 

mosquito Aedes
Antes de viajar, população deve tomar medidas preventivas 

para evitar a proliferação do mosquito

O verão é o mais propício 
à proliferação do mosquito 
Aedes aegypti, transmissor 
de doenças, como den-
gue, zika e chikungunya. 
A combinação do calor 
com chuvas, favorece ao 
aumento da proliferação 
do mosquito e, consequen-
temente, do risco de infec-
ção por essas doenças. 
Por isso, a recomendação 
do Ministério da Saúde é 
não descuidar, mesmo no 
período de férias. É im-
portante que a população 
verifique espaços dentro e 
fora de casa para eliminar 
todo e qualquer recipiente 
que possa acumular água 
e se transformar em cria-
douros do mosquito, como 
vasos de plantas, baldes e 
garrafas vazias. O cuidado 
também deve se manter 
por aquelas pessoas que 
optaram por não viajar.

A população também 
deve ficar atenta aos des-
tinos onde vão passar as 
férias, e verificar quais cui-
dados devem ser tomados, 
como uso de repelentes e de 
roupas claras. As áreas com 
muita vegetação, por exem-
plo, estão propícias a ter 
grande circulação de mos-
quitos. Há também estados 
e municípios que têm maior 
recorrência de casos de 
dengue, zika e chikungunya. 
Essas e outras informações 
podem ser consultadas nos 
boletins epidemiológicos e 
no Levantamento Rápido de 
índices de Infestação pelo 
Aedes aegypti (LIRAa), di-
vulgados pelo Ministério da 
Saúde e pelas secretarias 
estaduais de Saúde.

A recomendação do Mi-
nistério da Saúde é para que 
todos mantenham as ações 
para prevenir focos em qual-
quer época do ano. Por isso, 
a população deve ficar atenta 
e redobrar os cuidados para 
eliminar possíveis criadouros 
do mosquito. Essa é a prin-
cipal forma de prevenção. 
Quando o foco do mosquito 

Aedes Aegypti é detectado e 
não pode ser eliminado pelos 
moradores ou pela popula-
ção, como em terrenos bal-
dios ou lixos acumulados na 
rua, a Secretaria Municipal 
de Saúde deve ser acionada 
para remover os possíveis 
focos/criadouros.

A ideia é fazer do combate 
ao mosquito uma rotina de 
toda a sociedade. Dessa for-
ma, os cidadãos podem ado-
tar uma série de medidas de 
forma a eliminar a presença 
de mosquitos transmissores 
de doenças e seus criadou-
ros (retirar recipientes que 
tenham água parada e cobrir 
adequadamente locais de ar-
mazenamento de água). Ati-
tudes simples como proteção 
contra mosquitos, com portas 
e janelas fechadas ou tela-
das, uso de calça e camisa de 
manga comprida e com cores 
claras são fácies e eficientes. 
Também é recomendado 
o uso de mosquiteiros que 
proporcionam boa proteção 
àqueles que dormem durante 
o dia (por exemplo: bebês, 
pessoas acamadas e traba-
lhadores noturnos).

PROTEÇÃO 
DAS RESIDÊNCIAS
Outras medidas de pre-

venção e combate ao Aedes 
aegypti que a população 
pode fazer são: manter bem 
tampado tonéis, caixas e 
barris de água; lavar sema-
nalmente com água e sabão 
tanques utilizados para ar-
mazenar água; manter cai-
xas d’agua bem fechadas; 
remover galhos e folhas de 
calhas e não deixar água 
acumulada sobre a laje. 
Além disso, a população 
brasileira deve inserir em 
sua rotina o hábito de en-
cher pratinhos de vasos com 
areia até a borda ou lavá-los 
uma vez por semana; trocar 
água dos vasos e plan-
tas aquáticas uma vez por 
semana; colocar lixos em 
sacos plásticos em lixeiras 
fechadas; e fechar bem os 

sacos de lixo e não deixar 
ao alcance de animais.

Também é importante 
manter garrafas de vidro e 
latinhas de boca para baixo; 
acondicionar pneus em locais 
cobertos; fazer sempre ma-
nutenção de piscinas; tampar 
ralos; colocar areia nos cacos 
de vidro de muros ou cimento; 
limpar sempre a bandeja do 
ar condicionado e não deixar 
água acumulada em folhas 
secas e tampinhas de garra-
fas, assim como catar sacos 
plásticos e lixo do quintal. Os 
vasos sanitários externos 
também devem ser tampados 
e verificados semanalmente e 
as lonas para cobrir materiais 
de construção devem estar 
sempre bem esticadas para 
não acumular água.

Inseticidas, usados para 
matar mosquitos adultos, e 
repelentes ambientais, usa-
dos para afastar os mosqui-
tos (encontrados na forma de 
espirais, líquidos e pastilhas 
de aparelhos elétricos), tam-
bém podem ser adotados no 
combate ao mosquito Aedes 
aegypti, desde que registra-
dos na Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
e sejam obedecidos todos 
os cuidados e precauções 
descritas nos rótulos dos 
produtos. Os inseticidas “na-
turais” à base de citronela, 
andiroba e óleo de cravo, 
entre outros, não possuem 
comprovação de eficácia 
nem a aprovação pela Anvi-
sa, até o momento.

AÇÕES 
PERMANENTES
As ações de prevenção e 

combate ao mosquito Aedes 
aegypti são permanentes 
e tratadas como priorida-
de pelo Governo Federal. 
Desde a identificação do 
vírus zika no Brasil e sua 
associação com os casos de 
malformações neurológicas, 
o governo mobilizou todos 
os órgãos federais (entre mi-
nistérios e entidades) para 
atuar conjuntamente, além 

de contar com a participação 
dos governos estaduais e 
municipais na mobilização 
de combate ao vetor.

Todas as ações são ge-
renciadas e monitoradas 
pela Sala Nacional de coor-
denação e Controle para en-
frentamento do Aedes que 
atua em conjunto com outros 
órgãos, como o Ministério da 
Educação; da Integração, 
do Desenvolvimento Social; 
do Meio Ambiente; Defesa; 
Casa Civil e Presidência da 
República. A Sala Nacional 
articula com as Salas Esta-
duais e Municipais as ações 
de mobilização e também 
monitora os ciclos de visita 
a imóveis urbanos no Brasil, 
que são vistoriados pelos 
agentes comunitários de 
saúde e agentes de com-
bate às endemias.

O Ministério da Saúde tam-
bém oferece, continuamente, 
aos estados e municípios 
apoio técnico e fornecimento 
de insumos, como larvicidas 
para o combate ao vetor, 
além de veículos para realizar 
os fumacês, e testes diagnós-
ticos, sempre que solicitado 
pelos gestores locais

CAMPANHA
A atual campanha publi-

citária do Ministério da Saú-
de traz o slogan “O perigo 
é para todos. O combate 
também. Faça sua parte. 
Com ações simples pode-
mos combater o mosquito”. 
A campanha ressalta que a 
união de todos, governo e 
população, é a melhor for-
ma de derrotar o mosquito, 
e que a vigilância deve ser 
constante. Juntamente com 
a campanha, o Ministério 
da Saúde tem divulgado em 
suas redes sociaisinforma-
ções de orientação e vídeos 
tutoriais no Youtube que 
orientam a população a re-
alizar as vistorias em casas, 
prédios e espaços abertos. 
São técnicas simples que a 
população pode fazer.

Fonte: Agência Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS. AVISO DE LICI-
TAÇÃO. PROCESSO N° 05/2019, TOMADA DE PREÇO N° 01/2019.  Objeto: 
Contratação de empresa especializada em execução de obras para Construção 
de Passarela de Pedestres anexo a ponte sobre o Rio Grande, no município de 
Bom Jardim de Minas, conforme condições e especificações contidas no Projeto 
Básico – Anexo II do Edital. Entrega e abertura dos Envelopes: 14 de Fevereiro 
de 2019, Horário: 09:00 horas. Informações (32) 3292-1601. E-mail: licitacao@
bomjardimdeminas.mg.gov.br. Presidente da CPL: Danilo Pedrosa Carvalho. Bom 
Jardim de Minas- MG, 18/01/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS. AVISO DE LICITA-
ÇÃO. PROCESSO N° 06/2019, INEXIGIBILIDADE N° 01/2019, CREDENCIA-
MENTO 01/2019. Objeto: Credenciamento de profissionais da área de saúde 
(pessoas físicas ou Jurídicas) para atendimento suplementar/complementar na 
forma de plantões e consultas médicas em diversas especialidades, para presta-
ção de serviço no município de Bom Jardim de Minas, conforme especificações 
contidas no PROJETO BÁSICO - ANEXO I do Edital. Entrega dos Envelopes: a 
partir da data de publicação até o dia 20 de Fevereiro de 2019, das 08h às 11h e 
13h às 16hs. Informações (32) 3292-1601. E-mail: licitacao@bomjardimdeminas.
mg.gov.br. Presidente da CPL: Danilo Pedrosa Carvalho. Bom Jardim de Minas- 
MG, 18/01/2019.

Prefeitura 
Municipal de Bom 
Jardim de Minas

a
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São Lourenço e região

Conab aponta queda 
na produção de café 

em 2019 devido 
fenômeno bianual

A produção de café no 
Brasil deve reduzir este 
ano, sinalizando ficar entre 
50,48 e 54,48 milhões de 
sacas beneficiadas, devido 
a influência da bienalida-
de negativa nos cafezais, 
processo natural em que a 
planta se recupera do maior 
direcionamento de energia 
para a frutificação na safra 
passada, sobretudo na es-
pécie arábica. O volume total 
que inclui também o conilon, 
menos atingido pelo fenô-
meno, perde cerca de nove 
milhões de sacas para safra 
2018 que foi a maior colheita 
da série histórica do grão.

Os números são do 1º Le-
vantamento da Safra de Café, 
divulgado nesta quinta-feira 
(17) pela Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab). 
Também a área em produção 
sofre redução de 1,2% compa-
rado à última safra, podendo 
atingir 1.842 mil hectares. 

A produção do arábica 
está estimada entre 36,12 
e 38,16 milhões de sacas, 
apresentando uma redu-
ção comparativa à colheita 
passada de 23,9% a 19,6%, 

respectivamente. Já o conilon 
tem comportamento inverso e 
cresce a uma taxa de 1,3% a 
15,2%, com possibilidade de 
atingir entre 14,36 e 16,33 
milhões de sacas referentes 
a cada um dos percentuais, 
ajudado principalmente por 
situações climáticas favorá-
veis e por não sofrer tanto os 
impactos do ciclo bienal. 

O estado mais prejudicado 
pelo fenômeno é o estado de 
Minas Gerais, responsável por 
mais da metade do volume co-
lhido no país, podendo alcançar 
entre 26,4 e 27,7 milhões de 
sacas contra a boa marca de 
33,36 milhões da safra pas-
sada, que foi de bienalidade 
positiva. O destaque da produ-
ção estadual é a região Sul do 
estado, que tem uma perspec-
tiva de produção entre 14,49 e 
15,18 milhões de sacas.

O Espírito Santo, que res-
ponde pela maior produção do 
café conilon com cerca de 65% 
do total do país, deve registrar 
as marcas entre 12,48 e 14,73 
milhões de sacas, semelhante 
às da safra anterior, com seus 
13,74 milhões de sacas.

Fonte: Conab

Grupo Unis traz modelo 
educacional inovador 

para São Lourenço
Puffs coloridos, chão com 

grama sintética, quadros es-
palhados por vários cantos. 
O ambiente moderno e con-
fortável é a sala de metodo-
logias ativas do Unis/Victor 
Hugo em São Lourenço. Dis-
poníveis para as pesquisas 
dos alunos, Chromebooks 
são a porta de entrada para 
a infinidade de informações 
contidas na web. A aula 
flui com mobilidade, auto-
nomia e muitas trocas de 
informação. A inovação faz 
parte do método Google for 
Education, solução na área 
de educação do Google, 
que oferece a professores 
e alunos uma nova forma 
de estudos dentro e fora da 
sala de aula. “Aqui o aluno 
é protagonista, ele é o prin-
cipal responsável pelo pró-
prio aprendizado”. Destaca 
o Reitor do Unis, Prof. Me 
Stefano Barra Gazzola.

Tradicional na excelência 
do ensino superior e pós-
graduação há 50 anos em 
Minas Gerais, o Grupo Unis, 
que obteve nota 04 Índice 
Geral de Cursos, o IGC, 
do MEC, foi apontado esta 
semana pela revista Exame 

como uma das melhores Ins-
tituições Privadas de Ensino 
Superior do Brasil. 

O Unis São Lourenço 
oferece nove cursos presen-
ciais e 22 de EAD (Ensino 

Método Google for Education é implantado centro
 universitário na cidade

Foto: Unis

Espaço inovador faz parte do método Google for Education

General Franklimberg 
de Freitas volta a 

presidir Funai

Evento começa neste domingo, 
dia 20, e reunirá atletas de 

várias modalidades

O general do Exército 
Franklimberg Ribeiro de Frei-
tas foi nomeado presidente da 
Fundação Nacional do Índio 
(Funai), segundo edição extra 
do “Diário Oficial da União” pu-
blicada nesta quarta-feira (16).

Ele foi escolhido para 
o cargo pela ministra da 
Mulher, Família e Direitos 
Humanos, Damares Alves, 
que ficou responsável pelo 
órgão quando o governo 
Jair Bolsonaro decidiu tirar a 
fundação das atribuições do 
Ministério da Justiça.

Franklimberg de Freitas já 
ocupou a presidência da Funai 
no governo do ex-presidente 
Michel Temer – entre maio de 
2017 e abril de 2018. Elepediu 
demissão após pressão da ban-
cada ruralista junto ao Palácio 
do Planalto.

Quando o nome do general 
ainda era cotado para o car-
go, assessores de Damares 
afirmaram que, por ter origem 
indígena, Franklimberg teria 
o apoio de setores indígenas 
para comandar a fundação.

Segundo informações da 
Funai, Freitas já atuou na 
coordenação do parecer so-
bre projeto de lei que regula-
menta o Estatuto dos Povos 
Indígenas e em ações contra 

a presença de madeireiros, 
garimpeiros e traficantes de 
drogas em terras indígenas. 
Ele também foi assessor par-
lamentar e de relações insti-
tucionais do Comando Militar 
da Amazônia (CMA).

Diretora exonerada
Também foi publicada 

no “Diário Oficial” a exone-
ração de Azelene Inácio, 
da Diretoria de Proteção 
Territorial da Funai, e que 
chegou a ser considerada 
para o comando do órgão.

General Franklimberg Ribeiro de Freitas durante cerimônia militar

Foto: Sargento Rezende/FAB

Na semana passada, o 
ministro da Justiça e da Segu-
rança Pública, Sérgio Moro, 
encaminhou o pedido de exo-
neração de Azelene Inácio à 
Casa Civil, por causa de uma 
investigação do Ministério Pú-
blico que apontava conflito de 
interesses no cargo.aunai foi 
transferida de pasta, a exone-
ração não foi efetivada, o que 
só ocorreu nesta quarta.

Política indigenista
Criada em 1967, a Fun-

dação Nacional do Índio pro-

a Distância). “Queremos 
firmar em São Lourenço a 
qualidade e a inovação já 
comprovada em nossas ou-
tras unidades. Aqui damos 
ao aluno a oportunidade de 

internacionalização, empreen-
dedorismo e empregabilidade. 
“ ressaltou Matheus Guedes, 
diretor do Unis São Lourenço/
Victor Hugo.

Com informações Unis

move estudos de identificação, 
delimitação, demarcação, re-
gularização fundiária e registro 
das terras tradicionalmente 
ocupadas pelos povos indíge-
nas, além de monitorar e fisca-
lizar as terras indígenas.

Conforme a página oficial 
do órgão, cabe à Funai, ainda, 
“promover ações de etnodesen-
volvimento, conservação e a 
recuperação do meio ambiente 
nas terras indígenas, além de 
atuar no controle e mitigação de 
possíveis impactos ambientais 
decorrentes de interferências 
externas às terras indígenas.”

‘Animais em zoológicos’
Em novembro do ano pas-

sado, já como presidente eleito, 
Jair Bolsonaro afirmou que man-
ter índios em reservas é como 
ter animais em zoológicos.

Durante toda a campanha, 
o presidente afirmou reiteradas 
vezes que, se eleito, não de-
marcaria “um milímetro a mais” 
de terras indígenas.

No artigo 231, a Cons-
tituição Federal declara os 
“d i re i tos or ig inár ios”  dos 
índios sobre as terras tra-
dicionalmente ocupadas e 
afirma que compete à União 
demarcar essas terras.

Com informações do G1

Agita Verão 
2019 em 

São Lourenço

O verão em São Lou-
renço promete muitas emo-
ções e está com uma pro-
gramação especial para o 
mês de Janeiro. 

Um dos eventos será o 
“Agita Verão 2019”.  Pro-
movido pela Secretaria de 
Esporte e Lazer irá reunir 
atletas, moradores e turis-
tas para um grande encon-
tro no Estacionamento do 
Parque das Águas.

Entre os dias 20 de janei-
ro a 03 de fevereiro haverá 
uma quadra de areia mon-
tada no local para os times 

de Futebol, Vôlei, Futevôlei, 
Handbeach e Peteca dispu-
tarem o campeonato.  Além 
das disputas, haverá também 
apresentações musicais nos 
finais de semana, praça de 
alimentação e ducha para 
atletas e crianças.

Para a Secretária de Es-
porte e Lazer, Cláudia Pinto, 
a proposta deste evento é 
reunir de uma maneira sau-
dável e alegre os jovens, 
crianças e adultos de São 
Lourenço e região, promo-
vendo um grande encontro 
neste mês de férias.

De origem indígena, ele já comandou o órgão
 durante o governo Temer

Queda deve ocorrer devido 
fenômeno bianual
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Entretenimento

Para ColorirCaça-Palavras

Ligue os Pontinhos

Reforma da Previdência deve 
ter benefício para mães

Por Larissa Quintino

A proposta de re-
forma da Previdência 
deve ser apresentada 
nesta semana ao pre-
sidente Jair Bolsonaro. 
Entre as mudanças 
discutidas pela equi-
pe econômica está o 
pagamento de uma 
espécie de bônus para 
mães. Ainda se discute 
se o mecanismo se-
ria dado em forma de 
adição ao tempo de 
contribuição as mães, 
dependendo da quan-
tidade de filhos, ou se 
o governo fixará uma 
idade mínimamais bai-
xa para as mulheres, 
beneficiando assim a 
todas, e não só quem 
tem filhos.

Em uma das propos-
tas consideradas pelo 
ministro da Economia, 
Paulo Guedes, está a 
criação da renda maior 

para as mulheres mães. 
A proposição encabeça-
da pelo ex-presidente 
do Banco Central Armi-
nio Fraga e pelo eco-
nomista Paulo Tafner 
prevê um adicional de 
1 ano de contribuição 
para cada filho, no limite 
de até três filhos, ou três 
anos. O mecanismo não 
mexe na idade mínima, 
que nessa proposta é 
de 65 anos para todos 
os trabalhadores, in-
cluindo as mulheres.

Ou seja, caso a mu-
lher tenha um filho, ela 
terá um ano a mais de 
contribuição, o que ele-
va seu benefício na hora 
de se aposentar. Se ela 
tiver três filhos, o bônus 
será de três anos. Caso 
tenha quatro filhos, a 
bonificação continua 
sendo de três anos, pois 
esse é o limite.

Atualmente, o Ins-
tituto Nacional do Se-

guro Social  ( INSS) 
tem um sistema de 
bonificação para segu-
rados que trabalharam 
expostos a agentes 
insalubres. Quem não 
tem direito a aposenta-
doria especial por não 
ter trabalhado todo o 
tempo nesse tipo de 
atividade consegue re-
verter o período para 
o cálculo do tempo de 
contribuição, com um 
bônus de até 40% para 
os homens e de 20% 
para as mulheres.

Segundo Tafner, que 
participa de um conse-
lho junto ao Ministério 
da Economia para a 
discussão da reforma, 
a proposta de um be-
nefício diferente para 
as mães tem sido bem 
aceita pelo governo.

“Nós pensamos que 
não há que se diferen-
ciar a aposentadoria 
por sexo, porque as 

Uma das ideias em estudo prevê que número de filhos seja 
considerado na hora de calcular idade de aposentadoria

mulheres vivem mais. 
Só que criar um meca-
nismo para as mães é 
uma saída, já que ao ter 
filhos elas tendem a ter 
um atraso na carreira, 
além do aumento da jor-
nada. O filho é um bem 
coletivo, e precisa ser 
valorizado”, aponta.

Na proposta de Fra-
ga e Tafner, a idade 
mínima para a aposen-
tadoria seria de 65 anos 
para todos os trabalha-
dores e trabalhadoras. 
O texto também prevê 
uma regra de transi-
ção partindo dos 53 
anos (mulheres) e 55 
(homens) até chegar 
no limite estabeleci-
do. Haveria também a 
criação de um regime 
de capitalização para 
novos trabalhadores.

A ideia de Fraga e 
Tafner deve sofrer re-
sistência da sociedade 
ao restringir o bônus 

apenas a mulheres 
que têm filhos. É cada 
vez maior o número de 
mulheres que decidem 
não viver a maternida-
de, algumas justamen-
te porque priorizam o 
trabalho. Para essas, 
a proposta é extrema-
mente desvantajosa, 
pois terão as mesmas 
regras de aposentado-
ria dos homens.

O governo Bolso-
naro também estuda 
aproveitar a reforma 
da Previdência do ex-
presidente Michel Te-
mer, que já teve parecer 
aprovado em comissão 
especial da Câmara e 
está pronta a ser levada 
para plenário. Na refor-
ma de Temer, não há 
um benefício previsto 
para mães e sim uma 
idade mínima menor 
para mulheres: 62 anos, 
enquanto no caso dos 
homens seria de 65.


