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Membro que enviava 
armas para o PCC é preso
Uma operação deflagrada ontem pela Polícia Civil de São Paulo prendeu um membro do Primeiro Comando da Capital (PCC). 
Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, ele foi preso na manhã de hoje em um condomínio de luxo em Mon-
gaguá, no litoral paulista. Ele seria o responsável por enviar armas e munições para integrantes de facções em todo o país. p2

Trio morre 
atropelado 

ao tentar 
socorrer 

vítimas de 
capotamento

p3 

Jovem é presa 
com bebê 
a tira colo p2

Como anda 
a reforma da 
Previdência p7

PM é preso em flagrante por 
extorsão em Águas Lindas de Goiás
Um policial militar foi preso acusado de extorsão. Ele estava em posse de um 
carro roubado e exigia dinheiro do dono para a devolução do mesmo. p3
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aniversário com

festa do PiJaMa p8
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Polícia prende membro do PCC que 
enviava armas e munições para facções

Uma operação defla-
grada ontem pela 
Polícia Civil de São 

Paulo prendeu um mem-
bro do Primeiro Comando 
da Capital (PCC). Segundo 
a Secretaria de Segurança 
Pública de São Paulo, ele 
foi preso na manhã de hoje 
em um condomínio de luxo 
em Mongaguá, no litoral 
paulista. Ele seria o respon-
sável por enviar armas e 

munições para integrantes 
de facções em todo o país. .

“Ele mandava armas e 
munições para sua facção 
e organizações amigas no 
país inteiro. Também fazia 
o financiamento por meio 
de transferências bancárias 
que estão sendo rastrea-
das”, disse a delegada Leslie 
Caram Petrus, titular da 4ª 
Delegacia de Investigações 
sobre Entorpecentes (Dise).

A operação recebeu o 
nome de Protocolo Fan-
tasma e é resultado de um 
trabalho investigativo que 
durou um ano, derivado 
da operação Echelon, que 
prendeu 65 pessoas em ju-
nho do ano passado.

Durante a operação de 
hoje foram apreendidos di-
versos celulares, anotações, 
documentos e contabilida-
des. “A prisão realizada hoje 

significa um forte golpe para 
a facção. Outras medidas 
estão sendo adotadas para 
dificultar e desmantelar a 
organização. Vamos mexer 
com a parte mais importan-
te, que é a patrimonial e fi-
nanceira”, disse a delegada.

Transferência
Na semana passada, 22 

membros do PCC, entre 
eles Marcos Willians Her-

bas Camacho, o Marco-
la, considerado o líder da 
facção, foram transferidos 
de presídios em São Paulo 
para penitenciárias fede-
rais em Brasília, Mossoró e 
Porto Velho. Segundo o go-
verno paulista, o isolamen-
to das lideranças da facção 
é uma “estratégia necessá-
ria para o enfrentamento e 
o desmantelamento de or-
ganizações criminosas”.

Avener Prado

Homem 
suspeito 
de namorar 
mulheres 
para conseguir 
dinheiro é preso 
em Formosa

Um homem de 27 
anos foi preso suspeito 
de aplicar um golpe em 
três mulheres em Formo-
sa, entorno de Brasília. 
Ele começou um relacio-
namento com as três ao 
mesmo tempo e prometia 
casamento para conseguir 
o dinheiro das vítimas. A 
identidade dele não foi di-
vulgada pela polícia.

As três mulheres, de 
21, 23 e 39 anos, procura-
ram a polícia depois que 
viram uma publicação em 
rede social denunciando 
o suspeito. O prejuízo das 
vítimas chega a mais de R$ 
20 mil, de acordo com in-
formações da corporação.

O modus operandi do 
suspeito era entrar em con-
tato com a vítima através 
das redes sociais. Depois 
de estabelecer um relacio-
namento, ele prometia que 
se casariam e que viveriam 
juntos. A partir daí, ele co-
meçava a pedir dinheiro 
emprestado. Ele chegou 
a solicitar que as vítimas 
vendessem seus bens para 
conseguir esse dinheiro.

A delegada responsável 
pelo caso, Fernanda Lima, 
disse ao portal G1 que o 
homem usava várias jus-
tificativas para conseguir 
o que queria. “O autor 
pedia dinheiro usando vá-
rias desculpas, como estar 
comprando uma casa para 
o casal e precisava pagar 
taxas, precisava de dinhei-
ro para conseguir a guar-
da da filha, que tinha que 
pagar por equipamentos, 
como computador, para 
estudar para o Enem”.

A Polícia Civil começou 
as investigações e solici-
tou a prisão preventiva 
do suspeito, que estava 
foragido. Ele foi preso 
somente na última sexta-
-feira (15), em Planaltina 
- DF por suspeita de furto.

De acordo com a delega-
da, ele confirmou que man-
tinha relacionamento com 
três mulheres e que pedia 
dinheiro a elas sem ter pago 
de volta. Agora, além de 
furto, ele vai responder 
também por estelionato.

Com bebê de quatro meses, jovem 
é presa transportando cocaína

Jovem morre ao bater carro em ponto 
de ônibus no Jardim América, em Goiânia

A PRF prendeu nesta tarde 
de ontem, na BR-060, uma jo-
vem transportando pasta base 
de cocaína presa ao corpo. 
A mulher, de 20 anos, estava 
acompanhada do filho, um 
bebê de quatro meses, em um 
ônibus que seguia para Brasília.

A jovem informou que pe-
gou a droga em Ascensión, 
na Bolívia, e seguiu até Várzea 
Grande (MT), onde reside com 
a mãe. De lá, embarcou no 
ônibus parado pela PRF na uni-
dade operacional de Goiânia 

no início desta tarde e tinha a 
intenção de chegar até a capital 
federal, onde entregaria os dois 
quilos de pasta base de cocaína. 

Durante a revista às ba-
gagens e aos passageiros, os 
agentes da PRF suspeitaram da 
garota e uma policial descobriu 
a droga presa por uma cinta na 
cintura da jovem. Ela disse es-
tar desempregada e receberia 
R$ 2 mil pelo transporte do 
entorpecente. Cada quilo de 
pasta base, pode produzir até 
10 quilos de cocaína refinada.

Um jovem de 25 anos 
morreu na madrugada de 
ontem em um acidente no 
Jardim América, em Goiâ-
nia.  Segundo a Polícia Ci-
vil, ele conduzia um Fiat 
Punto quando, por motivo 
ignorado, perdeu o con-
trole da direção, invadiu a 
pista contrária e bateu em 
um ponto de ônibus.

O rapaz não resistiu ao 
impacto e faleceu no lo-
cal. O acidente aconteceu 

pouco antes das 3h da ma-
drugada, na Rua C-104. 

O caso será investigado 
pela Delegacia de Investigação 
de Crimes de Trânsito (Dict). 

Segundo a polícia, serão solici-
tadas imagens de câmeras de 
segurança de comércios da re-
gião, além das câmeras de mo-
nitoramento da Polícia Militar.
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estudo revela aumento de mortes e 
agressões a profissionais de imprensa
O relatório anual so-

bre violações à liber-
dade de expressão 

da Associação Brasileira de 
Emissoras de Rádio e Tele-
visão (Abert), divulgado on-
tem, mostra um aumento no 
número de mortes de pro-
fissionais de imprensa, após 
dois anos de queda, e indica 
que os principais agressores, 
em 2018, foram militantes 
partidários e manifestantes.

A Abert também ressalta o 
uso de armas de fogo em aten-
tados contra comunicadores. 
Conforme a Abert, em 2018 
três radialistas - Jairo Sousa, 
Jefferson Pureza e Marlon Car-
valho - foram assassinados por 
causa do exercício da profissão 
em rádios locais do interior do 
País, após divulgarem informa-
ções com críticas e denúncias 
sobre autoridades e políticos 
da região em que trabalhavam.

Em 2017, houve um assas-
sinato; em 2016, dois. Com 
oito mortos, o ano de 2015 foi 
o mais violento na série histó-
rica iniciada em 2012. “Todos 
eles assassinados por exerce-
rem o direito de livre opinião 
e livre cobertura nos seus ve-
ículos. Tivemos 86 jornalistas 
mortos em todo o mundo, em 

áreas de conflito. O número 
de três mortos no Brasil é mui-
to alto”, disse o presidente da 
Abert, Paulo Tonet Camargo.

Tonet afirmou que a pro-
fissão nunca foi tão relevante 
com a necessidade de che-
cagem e certificação das in-
formações. “Num mundo de 
fake news, o remédio para 

isso é mais jornalismo, mais 
jornalistas, mais exercício do 
bom jornalismo”, disse Tonet.

Agressões
O documento da Abert so-

bre 2018 ressalta que houve um 
aumento de 50% nas agressões 
não letais contra jornalistas - 
agressões, atentados, ameaças 

e ofensas, inclusive por meio 
digital. Foram 114 casos, ante 
76 no ano anterior. Ao todo, 
165 profissionais e veículos de 
comunicações foram alvo.

O número de atentados 
se manteve estável de 2017 
para 2018 - foram três casos. 
Porém, nas três ocasiões, cin-
co radialistas foram vítimas 

do crime. “Armas de fogo 
foram utilizadas pelos crimi-
nosos em todas as ocasiões, 
numa clara intenção de aca-
bar com a vida dos comunica-
dores”, diz o documento.

A Abert relaciona as agres-
sões ao contexto político do 
ano de 2018, marcado pela pri-
são do ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, condenado pela 
Operação Lava Jato, pelas elei-
ções gerais que levaram o presi-
dente Jair Bolsonaro ao Palácio 
do Planalto e à greve geral dos 
caminhoneiros. A associação 
diz que “manifestantes e mi-
litantes partidários foram os 
principais autores da violência 
contra comunicadores”.

Reprodução

Polícia indicia 
dupla por 
sequestro 
de motorista 
de aplicativo 
em Goiânia 

Trio morre atropelado ao tentar socorrer 
vítimas de capotamento em Rio Verde

PM é preso em flagrante 
por extorsão em 
Águas Lindas de Goiás

A Polícia Civil cumpriu 
ontem dois mandados de 
prisão contra dois homens 
suspeitos de sequestra-
rem um motorista de apli-
cativo em Goiânia. O cri-
me ocorreu no dia 15 de 
outubro do ano passado. 

Durante o assalto, a du-
pla utilizou cartões de cré-
dito da vítima para realizar 
diversas compras. Ao final 
da ação criminosa, a vítima 
foi abandonada sem feri-
mentos e teve seu veículo 
levado pelos criminosos.  

Segundo a polícia, um dos 
suspeitos já havia sido preso 
no Presídio de Piracanjuba 
pela prática de crime de ho-
micídio. Ambos responderão 
por extorsão qualificada, 
prática conhecida como “se-
questro relâmpago”, cuja 
pena é de até 12 anos.

Um policial militar foi 
preso na tarde de ontem 
acusado de extorsão no mu-
nicípio de Águas Lindas de 
Goiás, no entorno de Brasí-
lia. Ele estava em posse de 
um carro roubado e exigia 
dinheiro do dono para a de-
volução do mesmo.

De acordo com informa-
ções da Polícia Militar (PM), 
o dono do carro, cuja identi-
dade não foi revelada, havia 
vendido o mesmo para um 
pastor evangélico. Diante do 
não pagamento, o solicitan-
te pediu ao policial Herisson 
Rodrigo Melo Nascimento 
para ajudá-lo a reaver o bem.

Herisson então se pas-
sou por um oficial de justi-
ça, alegou estar cumprindo 
um mandado de busca e 
apreensão e pegou o carro 
com o pastor, que não ofe-
receu resistência. Depois 
disso se negou a devolvê-
-lo ao dono, exigindo um 
pagamento em dinheiro 
para a devolução do bem.

A vítima foi então a po-
lícia, colocando o pastor 
como testemunha. Ele in-
formou à corporação que 
Herisson iria na casa dele 
às 13 horas desta sexta 
para receber o dinheiro. 
O policial foi preso em fla-
grante pela equipe. Com 
ele, foi apreendida a sua 
arma e 17 munições.

No momento da prisão o 
policial informou o local do 
veículo. Ele foi recuperado 
com a esposa do suspeito. 
Na casa dele foram encon-
tradas ainda 2 carregadores, 
15 munições intactas e 100 
cápsulas de 9mm.

Herisson, o veículo, a 
arma e as munições foram 
encaminhados para o Cen-
tro Integrado de Operações 
de Segurança (Ciops) de 
Águas Lindas para os devi-
dos procedimentos legais. 
Ele deve ser autuado por 
extorsão. Se condenado, 
pode pegar de seis a 12 
anos de prisão e multa.

Três pessoas mor-
reram atropeladas na 
BR-060, em Rio Verde, 
na tarde de terça-feira. 
Segundo a Polícia Rodo-
viária Federal (PRF), o 
trio tentava atravessar 
a rodovia para socorrer 
pessoas que haviam se 
envolvido em um aciden-
te quando foi atingido 
por um caminhão. 

A PRF informou que 
a ocorrência começou 
quando um Fiat Uno, 
que transportava três 
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pessoas, capotou na rodo-
via. Na sequência, um VW 
Gol que seguia no sentido 
Rio Verde/Goiânia parou no 
acostamento e três ocupan-
tes desceram na tentativa 
de prestar socorro. 

O condutor de um auto-
carga não conseguiu parar 
o veículo e acabou atrope-
lando as pessoas. No mo-
mento do acidente a pista 
estava molhada.

O condutor do Gol, que 
tinha 34 anos e era inabi-
litado, morreu no local. Já 

duas mulheres, de 33 e 
26, foram socorridas pelo 
Corpo de Bombeiros e 
encaminhadas para uma 
Unidade de Saúde local, 
mas também não resisti-
ram e morreram. O quar-
to ocupante ficou ileso.

Ainda segundo a PRF, 
no carro que capotou 
viajavam três pessoas, 
que sofreram lesões 
leves. Já no caminhão 
viajavam dois homens, 
que também tiveram 
ferimentos leves. 
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Comboio com homens, mulheres e crianças 
deixa reduto do Estado Islâmico na síria

Caminhões transpor-
tando homens, mulheres e 
crianças deixaram ontem o 
povoado de Baghuz, onde se 
encontra o último reduto do 
grupo Estado Islâmico (EI) no 
leste da Síria. A agência AFP 
cita 10 caminhões, enquanto 
a EFE fala em 30 veículos.

Em uma posição das 
Forças Democráticas Sírias 
(FDS), aliança curdo-árabe 
que conduz a ofensiva “fi-
nal” contra o EI na localida-
de, uma jornalista da AFP 
viu passar os caminhões 
deixando Baghuz com de-
zenas de homens, que es-
condiam seus rostos, além 

de mulheres e crianças.
“Temos unidades espe-

ciais para retirar os civis. E, 
após vários dias de tentati-
vas, conseguimos evacuar 
uma primeira onda hoje”, 
explicou à AFP o porta-voz 
das FDS, Moustafa Bali.

“O número deles ainda 
não é conhecido”, disse, 
acrescentando que essas 
pessoas estão sendo trans-
portadas para uma das zo-
nas de recepção das FDS, 
onde são submetidas a re-
vistas e interrogatórios.

“Não sabemos se há al-
gum jihadista entre eles”, 
acrescentou. “Ainda há civis 

dentro (do reduto jihadista), 
podemos vê-los”, disse ele.

‘Escudos humanos’
As FDS e a coalizão inter-

nacional anti-EI acusam os 
jihadistas de usar os civis da 
localidade como “escudos 
humanos”. Na terça-feira, 
dezenas de civis e combaten-
tes do EI, incluindo estran-
geiros, se renderam às FDS. 
Há vários dias que ninguém 
deixava este pequeno setor.

“Acreditávamos que to-
dos os civis tinham partido 
(...) mas não nos surpreen-
deu ver que havia pessoas 
escondidas”, indicou na 

terça à AFP outro porta-voz 
das FDS, Adnane Afrine.

Desde o início de dezem-
bro, cerca de 40 mil pessoas, 
principalmente famílias de 
jihadistas, fugiram de Ba-
ghuz, segundo a organização 
Observatório Sírio de Direi-
tos Humanos (OSDH).

O diretor do OSDH, Rami 
Abdel Rahman, falou de “ne-
gociações” em andamento 
entre as forças e o EI para 
obter uma “rendição” dos 
jihadistas entrincheirados. 
Ele se referiu a um “acordo 
com contornos ainda vagos”. 
Contudo, líderes das FDS ne-
garam qualquer negociação.

Presidente da Nicarágua, 
Daniel Ortega tem os 
‘dias contados’, diz 
assessor de Trump

O Conselheiro de Se-
gurança Nacional da Casa 
Branca, John Bolton, dis-
se ontem que o governo 
de Daniel Ortega na Ni-
carágua “está com os dias 
contados” e assegurou 
que “o povo nicaraguense 
logo estará livre”.

O assessor do presi-
dente dos Estados Uni-
dos, Donald Trump, fez 
essas declarações em uma 
mensagem no Twitter, em 
que se referiu às longas 
sentenças de prisão dadas 
esta semana pela justiça 
da Nicarágua a três oposi-
tores de Ortega que parti-
ciparam dos protestos an-
tigoverno no ano passado.

“O regime de Ortega 
condenou três líderes agrí-
colas a 550 anos de prisão 
por seu papel nos protestos 
em 2018, onde, segundo 
relatos, as forças policiais 
de Ortega mataram 300 ati-
vistas. Como o presidente 

Trump disse na segunda-
-feira, os dias de Ortega es-
tão contados e o povo nica-
raguense em breve estará 
livre”, tuitou Bolton.

Crise na Nicarágua
Ortega, um ex-guerri-

lheiro de 73 anos que go-
verna a Nicarágua desde 
2007, enfrentou em abril 
passado protestos da opo-
sição exigindo sua saída do 
poder, cuja repressão dei-
xou 325 mortos, mais de 
700 detidos e pelo me-
nos 50 mil exilados, se-
gundo grupos de direitos 
humanos e da oposição.

Trump disse em um 
evento em Miami na se-
gunda-feira que “os dias 
do socialismo e do comu-
nismo estão contados” na 
Venezuela, em Cuba e na 
Nicarágua, países que o 
próprio Bolton definiu em 
um discurso em novembro 
como a “troika da tirania”.

exército da 
Venezuela está em 
alerta na fronteira

O exército da Venezue-
la está “alerta” con-
tra quaisquer viola-

ções de fronteira, segundo o 
ministro venezuelano da De-
fesa, Vladimir Padrino Lopez.

De acordo com o presiden-
te venezuelano, Nicolás Madu-
ro, há uma tentativa de inge-
rência no país, liderada pelos 
Estados Unidos. Ministros têm 
declarado publicamente resis-
tência ao suposto movimento 

externo de interferência.
“As Forças Armadas per-

manecerão desdobradas e 
em alerta ao longo das fron-
teiras, como ordenou nosso 
comandante-em-chefe [Ni-
colás Maduro], para evitar 
qualquer violação da integri-
dade territorial”, disse Padri-
no, em um comunicado.

O ministro afirmou que o 
exército não aceitará “um go-
verno fantoche” ou “ordens 

de qualquer poder do gover-
no estrangeiro” em referên-
cia ao autoproclamado presi-
dente interino, Juan Guaidó.

Guaidó se autoproclamou 
presidente interino no últi-
mo dia 23, obtendo apoio de 
muitos países, como o Brasil, 
e liderando um movimento 
para angariar ajuda humani-
tária para Venezuela.

Ontem (19), em Brasília, 
o porta-voz da Presidência 

da República, Otávio do 
Rêgo Barros, anunciou a 
instalação de centrais de 
distribuição de doações em 
Boa Vista e Pacaraima.

O governo brasileiro pre-
tende enviar alimentos e me-
dicamentos para a população 
venezuelana. Delegações de 
parlamentares da Europa e 
dos Estados Unidos reclama-
ram da imposição de obstá-
culos para ajuda humanitária.
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------------------------------- 
CONSÓRCIO CICAL: 
REALIZE SEU SONHO DE 
FORMA SEGURA, CREDI-
TOS PARA CARROS, MO-
TOS E CAMINHÕES, SEM 
JUROS E SEM BUROCRA-
CIA. SIMULACÕES E IN-
FORMACÕES LIGUE (62) 
9 9452- 2980 whatsaap 
CONSULTOR DE VENDAS 
: ANTONIO CRUZ
-------------------------------   
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
CREDITO PARA SEMI 
NOVO r$ 26.470.69 EN-
TRADA +  70 parcelas 
r$ 437,13 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------

S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 34.526,99
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 570,16 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
-------------------------------

PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------

Veículos
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Bolsonaro diz que reforma 
é necessária para garantir 
aposentadoria no futuro

O presidente Jair Bol-
sonaro fez um pronuncia-
mento à nação, em cadeia 
de rádio e televisão, na 
noite de ontem defenden-
do a proposta de reforma 
da Previdência entregue 
pelo governo federal ao 
Congresso nesta quarta-
-feira. No pronunciamen-
to, Bolsonaro afirmou que 
a reforma é necessária 
para garantir que todos 
recebam seus benefícios 
em dia “hoje e sempre”.

“Precisamos garantir 
que, hoje e sempre, to-
dos receberão seus be-
nefícios em dia e o gover-
no tenha recursos para 
ampliar investimentos 
na melhoria de vida da 
população e na geração 
de empregos. A nova Pre-
vidência será justa e para 
todos. Sem privilégios”, 
disse o presidente.

O presidente também 
afirmou que a reforma 
não excluirá ninguém. 
“Ricos e pobres, servi-
dores públicos, políticos 
ou trabalhadores priva-
dos, todos seguirão as 
mesmas regras de idade 
e tempo de contribui-
ção. [...] Respeitaremos 
as diferenças, mas não 
excluiremos ninguém. 
E com justiça: quem ga-
nha mais, contribuirá 
com mais, quem ganha 
menos, contribuirá com 
menos ainda”, comple-
tou. Ele também acres-
centou que o regime de 
previdência dos militares 
também será reformado. 
A reforma dos militares, 
no entanto, ainda será 
entregue ao Congresso.

Em cerca de três minutos 
de meio de pronunciamen-
to, Bolsonaro destacou que 
a reforma proposta vai igua-
lar ricos e pobres. “Hoje, os 
homens mais pobres já se 
aposentam com 65 anos e as 
mulheres com 60, enquanto 
isso, os mais ricos se aposen-
tam sem idade mínima. Isso 
vai mudar. […] pessoas de 
todas as classes vão se apo-
sentar com a mesma idade”.

Ele disse que o projeto 
do governo para alterar as 
regras foi levado ao Con-
gresso “para amplo debate 
social”. Em seguida, afir-
mou que o novo sistema 
vai exigir “um pouco mais 
de cada um de nós”, mas 
garantirá o futuro do país.

 
Reforma
O texto propõe idade mí-

nima de 62 anos para mulhe-
res e 65 anos para homens, 
com contribuição mínima de 
20 anos. Atualmente, apo-
sentadoria por idade é 60 
anos para mulheres e 65 anos 
para os homens, com contri-
buição mínima de 15 anos.

A idade mínima para a apo-
sentadoria poderá subir em 
2024 e depois disso, a cada 
quatro anos, de acordo com 
a expectativa de vida dos bra-
sileiros. Nessa proposta, não 
haverá mais aposentadoria 
por tempo de contribuição.

No plenário, a aprovação do 
texto depende de dois turnos 
de votação com, no mínimo, 
três quintos dos deputados 
(308 votos) de votos favorá-
veis. Em seguida, a proposta 
vai para o Senado cuja trami-
tação também envolve discus-
são e votações em comissões 
para depois ir a plenário.

entenda as regras de 
transição previstas na 
reforma da Previdência

A regra de transição 
para a aposentadoria 
proposta pelo gover-

no prevê três opções de es-
colha para os trabalhadores.

Em uma das opções, a 
soma do tempo de contribui-
ção com a idade passa a ser a 
regra de acesso. O tempo de 
contribuição é 35 anos para 
homens e 30 para mulheres. 
Em 2019, essa soma terá que 
ser 96 pontos para homens 
e 86 anos para mulheres. A 
cada ano, será necessário 
mais um ponto nessa soma, 
chegando a 105 pontos para 
homens e 95 para mulheres, 
em 2028. A partir desse ano, 
a soma de pontos para os ho-
mens é mantida em 105. No 
caso das mulheres, a soma 
sobe um ponto até atingir o 
máximo, que é 100, em 2033.

Os professores terão re-
dução de cinco pontos, com 
a soma do tempo de con-
tribuição com idade em 81 
pontos para as mulheres 
e 91 para os homens, em 
2019, desde que compro-

vem, exclusivamente, tempo 
de efetivo exercício das fun-
ções de magistério na edu-
cação infantil e nos ensinos 
fundamental e médios. Os 
pontos sobem até atingir 95 
pontos para professoras e 
100 pontos para professores.

A outra opção é a aposen-
tadoria por tempo de contri-
buição (35 anos para homens 
e 30 anos para mulheres), 
desde que tenham a idade mí-
nima de 61 anos para homens 
e 56 anos para as mulheres, 
em 2019. A idade mínima vai 
subindo seis meses a cada 
ano. Assim, em 2031 a idade 
mínima será 65 anos para 
homens e 62 para mulheres. 
Os professores terão redu-
ção de cinco anos na idade.

Quem está a dois anos de 
cumprir o tempo de contri-
buição para a aposentado-
ria – 30 anos, no caso das 
mulheres, e 35 anos, no 
de homens – poderá optar 
pela aposentadoria sem 
idade mínima, aplicando o 
fator previdenciário, após 

cumprir o pedágio de 50% 
sobre o tempo restante. Por 
exemplo, uma mulher com 
29 anos de contribuição po-
derá se aposentar pelo fator 
previdenciário se contribuir 
mais um ano e meio.

A aposentadoria por idade 
será 65 anos para homens e, 
para as mulheres, começa em 
60 anos, em 2019 e vai subin-
do seis meses a cada ano, até 
chegar a 62 anos, em 2023. O 
tempo de contribuição mínimo 
será de 15 anos, em 2019, e vai 
subindo seis meses até chegar 
a 20 anos, em 2029. 2029.

Servidores públicos
No caso dos servidores, o 

tempo de contribuição será 
de 35 anos para homens e 
30 para mulheres, sendo 
necessário ter 20 anos de 
tempo de serviço público 
e cinco anos de cargo. Pela 
regra de transição, a idade 
mínima será de 61 anos em 
2019 e 62 anos, em 2022, 
para homens. Para as mu-
lheres, a idade mínima será 

56 anos, em 2019, e 57 anos, 
em 2022. A soma de idade 
e tempo de contribuição 
será 86 (mulheres) e 96 (ho-
mens), em 2019, crescendo 
em um ponto a cada ano até 
chegar a 105 pontos para os 
homens em 2028 e a 100, 
em 2033, para mulheres.

Será mantida a integrali-
dade do salário para os ser-
vidores que ingressaram no 
serviço público, até 31 de 
dezembro de 2003, e que se 
aposentarem aos 65 anos de 
idade, no caso de homens, e 
aos 62, no de mulheres. Se o 
ingresso foi após 31 de de-
zembro de 2003, o trabalha-
dor continuará recebendo 
100% da média de contribui-
ções, caso o ente público não 
tenha adotado a previdência 
complementar. No caso de 
servidores da União e de al-
guns estados que adotaram 
a previdência complemen-
tar, o empregado continua 
tendo o benefício limitado 
ao teto do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS).

Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Linkin Park não 
descarta escolher novo 
vocalista para a banda

Desde a morte de 
Chester Bennington, Mike 
Shinoda comanda o Linkin 
Park. A banda sofreu com 
a perda do vocalista origi-
nal há dois anos. Em julho 
de 2017, Chester Ben-
nington, de 41 anos, foi 
encontrado morto em sua 
casa na Califórnia (EUA) 
após cometer suicídio. No 
mesmo ano, o grupo havia 
lançado o álbum ao vivo 
One More Light Live.

Em entrevista ao Rock 
Antenne, Mike Shinoda 
não descartou a possibi-
lidade de a banda encon-
trar um novo vocalista. 
“Não é meu objetivo en-
contrar um novo cantor 
mas, se isso acontecer, 
tem que ser naturalmen-
te. Se acharmos alguém 
que é uma boa pessoa e 
encaixa bem no estilo, eu 
consigo me ver tentando 

algo com outra pessoa. Mas 
eu nunca gostaria de sentir 
que estamos substituindo 
Chester”, declarou.

Mike Shinoda relatou que 
o grupo ama o que faz e en-
controu, na paixão pelos pal-
cos, motivos para continuar 
após a morte de Chester Ben-
nington. “Nós todos amamos 
fazer e tocar música. Eu sei 
dos outros caras. Eles amam 
estar no palco, amam estar 
no estúdio, então, acho que 
sem isso (...) seria quase ruim 
para a saúde”, disse o atual 
vocalista do Linkin Park.

Tati Zaqui celebra 
aniversário com 
festa do pijama
A funkeira Tati Zaqui re-

solveu fazer um festão 
em São Paulo, para 

celebrar seus 25 anos de ida-
de. O tema escolhido foi uma 
festa de pijama, e ela surgiu 
com um baby doll todo rosa, 
shortinho e botas de pelúcia.

MC Kevin, MC Don Juan, 
Yudi, Melody e família foram 
alguns famosos presentes na 
festa da cantora. A famosa 
do cabelo azul esteve recen-
temente na festa de aniver-
sário de Neymar, em Paris. 
Wesley Safadão, MC Mirella 
e Marília Mendonça tam-
bém estavam presentes.

o Stories do Instagram, 
Tati chegou a comentar so-
bre sua festa, e disse que 
algumas pessoas que não 
gostavam dela chegaram a 
pedir seus nomes na lista. 
Ela também reclamou do 
uso intenso do celular por 
parte de seus convidados.

Haters
Conhecida por suas fo-

tos e vídeos sensuais nas 
redes, a artista conquista 
muitos admiradores e ha-
ters, e recentemente, ela 
rebateu uma internauta que 
a questionou sobre qual ta-
lento ela tinha além de re-
bolar e fazer boquete. “O 
talento de cuidar da minha 
vida, pagar minhas contas e 
ainda gozar da vida porque 
meu trabalho me permite 
fazer tudo aquilo que QUE-
RO!”, disparou a famosa.

Reprodução

Chester 
Bennington 
morreu há 
dois anos


