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CGU lança concurso de fotografia
“Cidadania em Foco”
INSCRIÇÕES SERÃO GRATUITAS E ESTARÃO DISPONÍVEIS NO SITE DA OGU, ENTRE OS DIAS 04 DE JUNHO E 04 DE OUTUBRO DE 2019
A Controladoria-Geral
da União (CGU) lançou,
na terça-feira (14), o concurso nacional de fotografia “Cidadania em
Foco”, coordenado pela
Ouvidoria-Geral da
União (OGU). A iniciativa visa fomentar a participação social por meio
de registros fotográficos
que ilustrem cenas e situações sobre os temas:
gestão pública, ética,
controle social e cidadania. As inscrições serão
gratuitas e estarão disponíveis no site da OGU,
entre os dias 04 de junho
e 04 de outubro de 2019.
O concurso traz duas
categorias “Xi...errou o
foco!” e “Mandou bem”,
conforme publicada no
Diário Oficial da União

(DOU), que aprova a realização e o regulamento do processo. A primeira categoria contempla
fotografias que mostrem
situações nas quais os serviços e políticas públicas
não estão sendo executados adequadamente e,
portanto, podem ser objeto de reinvindicação de
melhorias por meio dos
instrumentos de participação social. Já a segunda, abrange fotografias
que retratem o bom andamento da gestão pública e que ilustrem ações
positivas de iniciativa da
própria sociedade.
Os interessados podem inscrever apenas
uma fotografia por categoria do concurso. As
imagens devem ser iné-

ditas, ou seja, não terem
sido apresentadas em
nenhum livro ou mostra, tampouco premiadas em outros concursos
até a data da inscrição.
As fotos devem ser enviadas no momento da inscrição, com a devida
identificação do autor.
Pode participar do concurso o público em geral, de qualquer Estado
do Brasil ou do Distrito
Federal, e estrangeiros
residentes no país. Os
participantes devem ter
18 anos ou mais e gozar
de plena capacidade jurídica. No entanto, é vedada a participação de
servidores, estagiários e
demais funcionários terceirizados da Controladoria-Geral da União ou

de membros integrantes
das Comissões Julgadoras do Concurso, assim
como seus parentes em
linha reta, colateral ou
afim até o segundo grau.
PREMIAÇÃO
O resultado do concurso sairá no dia 1º de dezembro. Serão premiadas as três melhores fotografias de cada categoria, cumpridos os requisitos estabelecidos no
regulamento. O prêmio
consistirá em um certificado de reconhecimento
e na veiculação da fotografia nas publicações
da OGU. A entrega da
premiação ocorrerá em
cerimônia a se realizar
por ocasião da comemoração ao Dia Internacional Contra a Corrupção.

Exames e hábitos saudáveis auxiliam
no tratamento da fibromialgia
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O Dia Mundial da Fibromialgia, celebrado
neste último domingo
(12), objetiva alertar
para o diagnóstico que
atinge milhares de pessoas em todo o mundo.
A doença crônica é caracterizada por causar dores por todo o corpo,
além de fadiga, alterações no sono e no humor, distúrbios cognitivos, entre outros sintomas que, quando não
tratados, podem prejudicar a qualidade de
vida dos pacientes.
Ainda não se sabe exatamente qual é a causa

dessa síndrome, e não
existe um exame específico que a comprove. No
entanto, de acordo com
o médico assistente de
Reumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
USP, Diogo Souza Domiciano, alguns fatores
estão associados à doença, que costuma ser mais
comum nas mulheres. “A
fibromialgia geralmente
surge por entre 35 e 55
anos, mas a frequência
varia de acordo com o
critério utilizado para dar
o diagnóstico”, explica.
Além do fator genéti-

co, condições como insônia crônica e apneia do
sono favorecem o desenvolvimento da doença,
pois, segundo o especialista, não dormir bem
pode estar relacionado a
sentir dor. Pessoas com
ansiedade e depressão
também correm mais riscos, bem como aqueles
que possuem alguma
dor localizada não tratada adequadamente ou
doenças autoimunes que
causam dor, como artrite reumatoide e lúpus.
A fibromialgia não tem
cura. Porém, aderir a
um tratamento multidis-

ciplinar, composto por
profissionais de diferentes áreas de atuação, e
manter um estilo de vida
saudável são essenciais
para que os pacientes diagnosticados consigam
viver melhor.
“É muito importante
entender que o remédio
sozinho não vai funcionar. É preciso praticar
atividades físicas, incluindo aeróbico e treino de
força, buscar suporte psicológico, quando necessário, e corrigir fatores
mecânicos que podem
perpetuar a dor”, afirma
Domiciano.

Recurso, Revisão e Cópia de Processo
agora são pelo Meu INSS
O PRIMEIRO RESULTADO DO PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO INSS REPRESENTA A
VIRADA DE SERVIÇOS QUE LEVAM MAIS DE 70 MIL PESSOAS TODOS OS MESES ÀS AGÊNCIAS
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Desde o dia (13/05),
serviços de revisão (quando o segurado não concorda com o valor do benefício), recurso (quando
não concorda com a decisão do INSS em relação
ao pedido) e cópia de processos serão realizados
somente pelo Meu INSS
ou telefone 135.
Ao pedir um desses serviços, o segurado será
atendido totalmente a distância, sem precisar, como
antes, ir à agência para levar documentos e formalizar o pedido. Ele só vai
ao INSS se necessário.
Estes serviços represen-

tam uma média de mais
de 70 mil atendimentos
presenciais por mês.
Agora poderão ser realizados sem sair de casa,
o que proporcionará
mais conforto e economia ao cidadão que não
precisará se deslocar até
uma agência –inclusive
em outras cidades –
para acessar os serviços.
MEU INSS
No gov.br/meuinss é
possível acessar vários
serviços além de atualizar dados tais como endereço e telefone.
Para acessar os serviços de cópia de proces-

so, revisão e recurso
pelo Meu INSS, basta ir
em “Agendamentos/
Requerimentos”, escolher o requerimento ou
clicar em ‘novo requerimento’, atualizar os
dados caso seja pedido
e, logo em seguida, escolher a opção “Recurso e Revisão” ou “Processos e Documentos”,
se o que se busca é uma
cópia de processo.
A senha inicial para
acesso ao Meu INSS
pode ser obtida no próprio site/app, ou por
meio do Internet
Banking da rede credenciada (Banco do
Brasil, Banrisul, Bradesco, Caixa, Itaú, Mercantil do Brasil, Santander, Sicoob, Sicredi). O telefone para tirar dúvidas é o 135.
TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL
A mudança nos serviços representa um dos

primeiros resultados do
projeto de Transformação Digital pelo qual o
INSS está passando e que
consiste na ampliação da
oferta de serviços digitais
para a melhoria do atendimento público. Outras
mudanças na forma de
prestação dos serviços serão realizadas nos próximos dias e anunciadas
amplamente.
“Essas entregas apenas foram possíveis em
razão de uma inédita
parceria institucional
entre INSS, Dataprev,
Secretaria de Governo
Digital e Secretaria Especial de Modernização
do Estado da Presidência, em que juntos, a partir de uma sinergia que
beneficiará especialmente
o cidadão brasileiro, promoverão a transformação
digital do INSS e de todo
Governo Federal”, afirmou o presidente do INSS,
Renato Vieira.

CAS debate obrigatoriedade
da oferta de medicamentos de
alto custo pelo SUS
A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) promove na
terça-feira (21) audiência pública interativa para debater o fornecimento de medicamentos de alto custo pelo
poder público. O início do debate, que contará com o
serviço de Língua Brasileira de Sinais (Libras), está marcado para as 14h, na sala 9 da ala Alexandre Costa. A
iniciativa é da senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP).
Foram convidados para a audiência a procuradora
Luciana Loureiro Oliveira; o presidente da Associação Nacional de Defensoras e Defensores Públicos,
Pedro Paulo Coelho; o presidente da Associação Carioca de Assistência à Mucoviscidose, Cristiano Silveira; a vice-presidente da Associação Brasileira de Paramiloidose, Silvia Matheus; a presidente da Aliança
Distrofia Brasil, Karina Hamada; e um representante
do Ministério da Saúde.
JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE
Na quarta-feira (22), o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) deverá julgar três recursos extraordinários sobre a responsabilidade solidária dos estados no dever de prestar assistência à saúde e o fornecimento de remédios de alto custo — não disponíveis
na lista do Sistema Único de Saúde (SUS) e não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
No último dia 9, o presidente do STF, ministro Dias
Toffoli, recebeu 12 governadores para tratar do assunto. Eles expuseram as dificuldades decorrentes de decisões judiciais que obrigam os estados a fornecerem remédios de alto custo, alguns sem registro na Anvisa, e
tratamentos caros sem a ajuda da União. Segundo eles,
os estados gastaram, no ano passado, R$ 17 bilhões
devido à judicialização da saúde, sendo que esses recursos não estavam previstos nos seus orçamentos.
Participaram do encontro os governadores Reinaldo Azambuja (Mato Grosso do Sul), Antonio Denarium (Roraima), Camilo Santana (Ceará), Coronel
Marcos Rocha (Rondônia), Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte), Flávio Dino (Maranhão), João Azevêdo
(Paraíba), João Leão (Bahia, em exercício), Mauro
Carlesse (Tocantins), Ronaldo Caiado (Goiás), Waldez Góes (Amapá) e Wilson Witzel (Rio de Janeiro).
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Venda de bebidas alcoólicas
em estádios é aprovada
em comissão
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou na quarta-feira (15/5) projeto de lei que autoriza
a venda e o consumo de bebidas alcoólicas dentro de
estádios de futebol. O autor da medida, deputado Itamar Borges (MDB), destacou que apesar de o tema
ainda ser polêmico para a sociedade brasileira, a sua
aprovação irá trazer mais patrocínios ao esporte, assim como gerar empregos e melhorar a estrutura dos
clubes. "Também haverá um controle no consumo de
bebidas em frente aos estádios e um controle ao comércio irregular que causa problemas em frentes aos
estádios esportivos", explicou.
O PL 1.363/2015 segue agora para a Comissão de
Segurança Pública e Assuntos Penitenciários e depois
para a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, antes de ser votado em Plenário.
Outro projeto aprovado na reunião autoriza a entrada e permanência de animais domésticos em repartições públicas do estado. O PL 775/2017, da deputada Beth Sahão (PT), permite que cães e gatos
possam ficar nos ambientes de trabalho. "Animais de
estimação proporcionam integração, alegria, descontração e a diminuição do estresse. O maior benefício
é a socialização que o animal proporciona aos seus
cuidadores", explicou. A proposta agora tramita para
a Comissão de Administração Pública e Relações do
Trabalho.
Mais uma medida aprovada pela comissão foi o Projeto de Lei 863/2017, de autoria conjunta dos deputados José Américo (PT) e Fernando Cury (PPS). O PL
garante que o estado proporcione atendimento psicológico gratuito aos alunos da educação básica. Em sua
justificativa, os autores argumentam que este acompanhamento traz apoio e bem-estar, evitando que eles
se envolvam em casos de dependência química e violência, assim como outros benefícios. O projeto segue
agora para a Comissão de Educação e Cultura.
Com a aprovação da comissão, os agentes de apoio
da Fundação CASA estão mais perto de receber o pagamento adicional de periculosidade por suas atividades. O Projeto de Lei Complementar 6/2018, de autoria do deputado Carlos Giannazi (PSOL), foi aprovado pela Comissão e agora será direcionado à Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho.
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