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Homem é preso com 150kg de maconha 
prensada em casa, no bairro de 

Panaquatira, em São José de Ribamar.                    
O suspeito era um tipo de “guardador                     

de drogas” para facção criminosa

150KG DE M ACON HA

0,50CAPITAL

R$ 0,50

São Luís, quarta-feira, 21/2/2018 
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CENTRO INFANTIL

2 CIDADES
21/2/2018

Prefeito Edivaldo entrega Centro-Dia Infantil para atendimento de crianças com deficiência
O prefeito Edivaldo entregou 

o Centro-Dia Infantil - Serviço 
Especializado da Assistência 
Social para Pessoas com Defi-
ciência, voltado ao atendimen-
to de crianças de 0 a 6 anos, 
prestando assistência priori-
tária aos pequeninos nascidos 
com microcefalia, autismo e 
outras deficiências. O novo 
espaço tem capacidade para 
atender até 150 pacientes. 

O equipamento social é 
fruto de parceria entre a Pre-
feitura de São Luís, Governo 

Federal, Governo do Estado e 
o Instituto Pobres Servos da 
Divina Providência, que man-
tém o Centro Educacional e 
Social São José Operário, onde 
funcionam o Centro-Dia e o 
Centro-Dia Infantil, na Cidade 
Operária.

O equipamento foi constru-
ído em uma área contígua ao 
atual prédio do Centro-Dia, 
que, atualmente, presta aten-
dimento a jovens e adultos 
com deficiência, em espaço 
localizado no interior das ins-

talações do Centro Educacio-
nal e Social São José Operário. 

ESTRUTURA
O novo espaço é dotado 

de total estrutura, onde serão 
prestados atendimentos por 
uma equipe multidisciplinar, 
capacitada e diferenciada, 
composto de assistentes so-
ciais, psicólogos, terapeutas 
ocupacionais, profissionais da 
competência da Assistência 
Social, além de cuidadores e 
auxiliares de cuidadores.

SERVIÇO
O serviço do Centro-Dia é 

executado pelo Centro Educa-
cional São José Operário, sen-
do referência nacional na área. 
Por esses requisitos, a Prefei-
tura pôde dar continuidade à 
ampliação dos serviços, o que 
foi aceito pela instituição, pas-
sando agora a atender também 
crianças com deficiência de 0 a 
6 anos. A capacidade de atendi-
mento também foi aumentada. 
Antes, o serviço prestava aten-
dimento a cerca de 30 a 60 jo-

vens e adultos. Agora, passará 
a atender de 30 a 150 pessoas, 
que é a meta do atendimento.

O espaço também vai ser-
vir como espaço de capacita-
ção técnica para outros muni-
cípios maranhense e até para 
outros estados brasileiros. 
Cofinanciado pelos três entes 
federativos, o Centro-Dia In-
fantil também terá a missão 
de ser referência na área e de 
servir para a socialização do 
conhecimento sobre o traba-
lho prestado.
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Prefeitura de Magalhães de Almeida prorroga 
inscrições de concurso público. São mais                

de 130 oportunidades distribuídas em                   
todos os níveis de escolaridade

INSCRIÇÕES 
PRORROGADAS

A Prefeitura Municipal de 
Magalhães de Almeida, no Es-
tado do Maranhão, prorrogou 
as inscrições do concurso pú-
blico que tem como objetivo 
contratar 131 profissionais 
com escolaridade de nível 
fundamental, médio, técnico 
e superior.

Os interessados poderão 
se inscrever agora até a pró-
xima segunda-feira, dia 26 de 
fevereiro, exclusivamente via 
internet, por meio do ende-
reço eletrônico www.crescer-
concursos.com.br. As taxas 
de participação têm valores 
entre R$ 60 e R$ 120.

Este certame oferta vagas 
de Nível Fundamental nos 
cargos de:

- Mecânico de Manutenção 
(1)

- Motorista CNH Categoria 
D (8)

- Eletricista (2)

Para as vagas de Nível Mé-

dio e Técnico contemplarão 
as funções de:

- Agente Administrativo 
(20)

- Guarda Municipal (15)
- Auxiliar de Saúde Bucal 

(2)
- Auxiliar de Laboratório (1)
- Técnico de Enfermagem 

(10)
- Técnico de Contabilidade 

(1) 
- Fiscal de Tributos (1)

Já as oportunidades de Ní-
vel Superior são para as ocu-
pações de:

- Enfermeiro (4)
- Assistente Social (2)
- Farmacêutico Bioquímico 

(1)
- Fisioterapeuta (2)
- Médico Clínico Geral (2)
- Nutricionista (1)
- Médico Veterinário (1) 
- Professores de Nível I 1º 

ao 5º ano - Pedagogia (20)
- Professor Nível II 6º ao 9º 

ano das áreas de Letras - Por-

tuguês (6)
- Inglês (7)
- Biologia (4)
- Matemática (7)
- Geografia (4)
- História (6) 
- Educação Física (3)

>>Salários e provas

Com jornadas de 30 a 40 
horas semanais, os profissio-
nais receberão remunerações 
que variam de R$ 954 a R$ 6 
mil. Dentro do total de chan-
ces, há exclusivas para candi-
datos que se enquadram nos 
itens especificados no edital 
completo.

Vale lembrar que os con-
correntes inscritos serão ava-
liados por meio de prova ob-
jetiva, que está prevista para 
ocorrer no dia 11 de março de 
2018. Este certame terá vali-
dade de dois anos, contados 
a partir da homologação dos 
resultados finais.

PRESIDENTE JUSCELINO

Prefeitura oferece salários de até R$ 2.500
Concurso público que objetiva o provimento de vagas do 
quadro permanente é anunciado pela Prefeitura Municipal 
de Presidente Juscelino - MA. Interessados podem se candi-
datar para os cargos de agente comunitário de:

- Endemias (2)
- Enfermeiro (5)
- Médico (7)
- Técnico nas áreas de Enfermagem (5)
- Laboratório (1) 
- Farmácia (1)
- Professores de Ensino Fundamental I nas unidades da 
Sede (2) 
- Zona Rural (6)
- Professores de Ensino Fundamental II nas áreas de Educa-
ção Física - Sede (1), Inglês - Sede (1)
- Educação Física - Zona Rural (1)
- Matemática - Zona Rural (2) e Língua Portuguesa - Zona 
Rural (1)
- Professor do Ensino Infantil (2)
- Nutricionista (1)

>>SALÁRIOS, INSCRIÇÕES E PROVAS
Com carga horária de 24h a 40h, o selecionado, que deve 
cumprir os requisitos de Ensino Médio a Superior na área 
em que irá atuar, receberá remuneração entre R$ 954 e R$ 
2.500. As inscrições, com taxa de R$ 70 a R$ 100, deverão 
ser realizadas no endereço eletrônico www.funvapi.com.br, a 
partir das 8h do dia 6 de fevereiro de 2018, até às 23h59 do 
dia 28 de fevereiro de 2018. Este concurso público compre-
enderá Prova Objetiva e de Títulos (para os cargos de nível 
superior). A Prova Objetiva tem realização prevista para o dia 
1 de abril de 2018. Contados a partir da data de publicação da 
portaria ou decreto de homologação do resultado final, este 
Concurso Público terá prazo de validade de dois anos.
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SEU SIGNO DE HOJENOVELAS

u
GLOBO

TEMPO DE AMAR

u
GLOBO

MALHAÇÃO

u O OUTRO LADO DO PARAÍSO
GLOBO

uDEUS SALVE O REI
GLOBO

Lica lê uma notícia tendenciosa 
sobre Dóris e mostra à diretora. 
Fio e Taís têm ideias para um pro-
jeto em comum. Samantha fala 
com Felipe sobre a vontade de 
viajar pelo Brasil. Clara e Juca fa-
zem um vídeo juntos. Roney, Tato 
e Keyla encontram Aldo. 

Vicente fala para Maria Vitória 
que se incomoda com a presen-
ça de Inácio. Olímpia aprecia a 
repercussão de seu artigo. Iso-
lina recebe vários elogios por 
sua apresentação. Conselheiro 
procura Eva na chapelaria. Ce-
lina obriga Artur a ir à delegacia 
saber sobre a prisão de seu pai. 
Gregório repreende Leonor por 
começar a gastar o dinheiro que 
eles roubaram de Lucinda. 

Virgílio tenta sensibilizar Mar-
tinho a aceitar seu casamento 
com Amália. Augusto manda pa-
rar a procura por Constantino. 
Augusto indica Catarina para cui-
dar do torneio durante uma via-
gem. Afonso avisa a Samara que 

fotos: RepRodução/InstagRam

Levi vai começar seus estudos 
no castelo. Lucrécia se encontra 
com Orlando. Demétrio se sur-
preende quando Catarina man-
da retirar os feirantes das ruas 
antes do torneio. Rodolfo está 
à espera de Lucrécia, quando 
é surpreendido por Tila. Selena 
fica triste ao ver Saulo beijando 
uma moça. Amália tem lampejos 
de memória com Afonso.

Beth se junta à comemoração 
de Clara e todos estranham seu 
comportamento. Adinéia pede 
para Samuel dormir no quarto 
com Suzy e Cido não gosta. Radu 
observa Raquel dormindo. Clara 
inicia sua vingança contra Gus-
tavo. Nádia convida Clara para 
ser madrinha de casamento de 
Diego e Melissa. Janete comenta 
com Renato sobre uma possível 
desavença entre Clara e Fabiana. 
Janete serve bebida escondida 
para Beth. Mariano e Valdo mu-
dam a rotina das minas e provo-
cam estranheza nos outros ga-
rimpeiros. Estela conta para Gael 
que foi abandonada por Amaro. 
Zé Victor fala para Sophia sobre 
o estranho comportamento de 
Mariano e Valdo. Gael discute 
com Amaro e dificulta a vendas 
das esmeraldas para ele. Maria-
no e Valdo encontram a esmeral-
da gigante e a escondem.

ÁRIES - Fará poucas amizades, mas 
será bem sucedido. Tenha um pouco 
mais de atenção, porque no transcor-
rer do período, há indícios fortes de 
que possa se desentender com pes-
soas amigas, colegas de trabalho ou 
mesmo com a pessoa amada.

TOURO - Momento promissor. Seja 
otimista e aproveite as chances que 
surgirão agora. Pleno êxito financeiro, 
público e legislativo. Bom para os jo-
gos, sorteios e loterias.

GÊMEOS - Evite, neste dia, ques-
tões com vizinhos. Os amigos leais o 
ajudarão em qualquer dificuldade e 
conseguirá realizar boa parte de seus 
anseios e desejos. Ótimo ao trabalho. 
Providencie proteção de um amigo 
leal, cujo encontro se dará em am-
biente místico ou artístico.

CÂNCER - Momento que poderá be-
neficiá-lo nas questões pessoais, ínti-
mas e familiares. Pode demorar, mas 
conseguirá o que está pretendendo. 
Pense mais em seu lar. 

LEÃO - É mais do que certo que um 
colega de trabalho vai ajudar você 
nestes próximos dias. Use de tato e in-
teligência para prestígio junto aos su-
periores. Explore a sua criatividade e 
planeje melhor o seu futuro. Saiba que 
hoje você está com pique total parra 
levar adiante todos os seus projetos.

VIRGEM - Alguém do seu círculo so-
cial poderá lhe dar valiosas sugestões 
ou orientações hoje. Dia promissor de 
felicidade sentimental e harmonia do-
méstica.

LIBRA - Muita coisa pode melhorar 
nas finanças, especialmente. Contu-
do, não deverá descuidar-se da saúde, 
evitando a precipitação nos negócios. 
Fluxo neutro para o romance. 

ESCORPIÃO - Bom para novos em-
preendimentos e aos negócios ao 
mesmo tempo. Habilidade literária e 
mente fértil, penetrante e influente. 
Favorecida em loterias. 

SAGITÁRIO - A partir de hoje tudo 
tende a melhorar sensivelmente para 
você. A personalidade irá elevar-se 
bastante, suas condições sociais se 
exaltarão. Contudo, evite abusos e 
precipitações. 

CAPRICÓRNIO - Poderá realizar 
grandes e lucrativos negócios, ter sua 
situação financeira elevada, receber 
dinheiro considerado perdido. Nas 
questões do amor, os desentendimen-
tos do passado darão lugar ao roman-
tismo e dentro do trabalho, procure se 
aproximar mais dos seus colegas ou 
subalternos.

AQUÁRIO - Maiores serão as possibi-
lidades de se realizar materialmente, 
através dos bons negócios e pelo es-
forço no trabalho. Aproveite. Não trate 
com pessoas desconhecidas e tenha 
cautela. 

PEIXES - Alguma coisa, por mais in-
significante que possa parecer, não irá 
corresponder a sua expectativa. Mas 
você corresponderá ao seu dever com 
naturalidade e positivismo; firmeza e 
perseverança. Desta forma, fará deste 
dia, um dia muito feliz.

INTERNAUTAS DESAPROVAM CISSA E 
ZECA CAMARGO NO “MAIS VOCÊ”

Os apresentadores Zeca Camargo e 
Cissa Guimarães foram novamente 

convocados pela TV Globo para 
cobrir as férias de Ana Maria Braga 

(retornou ao programa segunda-
feira). Porém, a dupla de artistas 

recebeu uma enxurrada de críticas 
durante os dias em que comandaram 

o matinal da loira na emissora. O “excesso de anima-
ção” dos dois foi um dos pontos mais comentados 

pelos internautas que desaprovaram a postura deles. 
“Todo dia a vergonha é maior com a Cissa Guimarães 

e o Zeca Camargo dançando na abertura do ‘Mais 
Você’, que mico”, comentou uma pessoa no Twitter.

JOJO TODYNHO 
PERDE 12 KILOS

Dona de Que Tiro Foi 
Esse, um dos princi-

pais hits do verão, Jojo 
Todynho viu suas curvas 

generosas diminuírem 
após a conquista da 

fama repentina. A fukeira 
diz que perdeu 12kg após 

assumir uma pesada 
rotina de shows, com 

direito a apresentações 
em trios elétricos de Sal-
vador, além de presenças 

em bailes de carnaval 
em São Paulo e desfile 

na Sapucaí.Segundo Jojo 
Todynho, a correria era 
tanta que ela mesma 

demorou para perceber a 
perda de peso.  “Percebi 

que tinha emagrecido 
quando passei sem 

esforço pelo banheiro do 
avião. Aí, fui me pesar e 
vi que tinha emagrecido 
12 quilos”, disse ao jornal 

“Extra”.

FÁTIMA BERNARDES E NAMORADO                   
BEIJAM MUITO NA SAPUCAÍ

Depois de Recife e de curtirem o bloco Ca-
cique de Ramos, no Rio, foi a vez de Fátima 
Bernardes e Túlio Gadêlha irem para a Sa-
pucaí. A apresentadora do “Encontro” levou 
o namorado para assistir aos desfiles das 
campeãs na noite de sábado (17) no Nosso Ca-
marote, e o casal, claro, se beijou muito. Fátima e T ú l i o 
chegaram acompanhados das filhas da apresentadora com William 
Bonner, Laura e Beatriz, de 20 anos, que posaram com a mãe e o na-
morado para fotos. O casal fez muito sucesso na Sapucaí. Todo o fo-
lião que passava por eles acenava, dizia palavras carinhosas e pedia 
selfies. Animadíssimos e esbanjando felicidade, Fátima e Túlio mostra-
ram muita disposição e simpatia e ainda cantaram e dançaram muito.
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MUSA TRANS DO SALGUEIRO DIZ QUE
HOMENS NÃO QUEREM SE EXPOR

Quando o Salgueiro en-
trou no sábado na Avenida, 
no Desfile das Campeãs, 
Kamilla Carvalho estava 
fazendo história mais uma 
vez. Ela é a primeira trans 
a fazer parte do seleto time 
de musas da terceira colo-
cada do carnaval carioca, 
marcado pela diversidade e 
críticas sociais. A ansiedade 
e a emoção foram as mes-
mas do primeiro desfile. “Fui 
muito bem recebida. Antes, 
eu saía como composição 
de carro, mais escondida. 
Já este ano, no chão como 
musa, tive que perder a 
timidez. Vivi um sonho. É 
importante os transexuais 
ocuparem cada vez mais espaços”, diz Kamilla, de 30 anos. 
Como toda mulher bonita que passa na Avenida, o assédio em 
cima dela foi grande. Mas, de uma forma mais discreta, garan-
te a musa. “Sou paquerada, recebo olhares, mas o assédio é 
sempre discreto. Os homens não querem se expor nesse senti-
do. Faz parte do preconceito que a gente ainda sofre. Acontece 
de eu ficar com um cara um dia, e depois ele passar por mim 
na rua e fingir que não me conhece”, conta ela.

LUCIANO HUCK DECIDE NÃO
SER CANDIDATO A PRESIDENTE
Luciano Huck decidiu não se candidatar 

à Presidência da República na eleição de 
outubro deste ano, disse a assessoria de im-
prensa do apresentador, após especulações 
de que Huck poderia se lançar ao Palácio do 
Planalto e movimentação dele no meio polí-
tico. A assessoria de Huck não deu detalhes 
sobre os motivos da decisão do apresenta-
dor. Ele já havia anunciado que não se candi-
dataria em um artigo em novembro no jornal 
Folha de S. Paulo.

SUFOCO NO AVIÃO
A tentativa de retorno da atriz Tatá 

Werneck e do namorado Rafael Vitti 
para o Brasil depois de uma temporada 

em Orlando, nos Estados Unidos, foi 
marcada por sufoco e apreensão. Se-

gundo informações, a humorista passou 
mal no voo e teve uma forte crise de 

asma dentro do avião. Por conta disso, a 
famosa foi retirada da aeronave e levada 

para um ambulatório médico no exte-
rior. Fora o incidente, Tatá teria discutido 

com Rafael por conta do 
seu nervosismo.
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ESPORTES

Time paraense libera volante para o Sampaio Corrêa. Alexandre Pinho 
chamou a atenção do clube maranhense na Copa do Brasil

REFORÇO NO MEIO

O Moto Club se prepara para mais uma partida fora de casa, 
onde enfrenta o Bacabal, no Estádio Correão, às 15h45, do próximo 
sábado (24). O técnico Marcinho Guerreiro deverá fazer algumas 
alterações na equipe que empatou com o Cordino, no último do-
mingo.

O zagueiro Betão deve retornar no lugar de Bruno Lopes, que 
saiu machucado da ´partida. O volante Rafael Santos retorna após 
cumprir suspensão, pois foi expulso contra o Sampaio. 

Os laterais Diego Renan e Carioca também devem reaperecer 
entre os titulares contra o Leão do Mearim. 

Caso todos estejam à disposição do treinador, a equipe que 
deve ir a campo é: Rodrigo Ramos; Diego Renan, Betão, Wanderson 
e Carioca; Rafael Santos, Bruno Menezes, Jailson e Everlan; Ricardo 
Maranhão e Val Barreto.

O Moto tem seis pontos, está na quarta colocação, portanto 
dentro da zona de classificação, e tem mais três jogos pela frente. 
Depois do Bacabal, fora de casa, vai enfrentar o Santa Quitéria e o 
Maranhão, no Castelão.

Vitória ingressará com recurso junto ao Tribunal de Justiça Des-
portiva da Bahia para tentar reverter o resultado do Ba-Vi disputado 
no último domingo. A partida terminou aos 35 minutos de segundo 
tempo, quando o Vitória ficou com seis jogadores em campo, com 
o placar empatado em 1 a 1, porém a Federação Bahiana de Fute-
bol se apoiou no Regulamento Geral de Competições da CBF para 
declarar o Bahia vencedor pelo placar de 3 a 0. O departamento 
jurídico do Vitória estuda a possibilidade de entrar com o recurso 
em poucos dias. O regulamento da CBF aponta que a equipe que 
der causa ao término da partida perderá os pontos, com o time 
adversário sendo declarado vencedor por 3 a 0. O Vitória entende, 
porém, que ambas as equipes provocaram o fim do confronto.

O Ba-Vi foi encerrado antes dos 90 minutos depois que o za-
gueiro Bruno Bispo forçou o segundo amarelo de forma deliberada, 
impedindo uma cobrança de falta por parte do rival. O Rubro-Negro 
havia perdido outros três atletas expulsos na confusão generaliza-
da que se iniciou após o gol do Bahia, além de Uillian Correia, que 
recebeu cartão vermelho por parar um contra-ataque adversário.

Moto Club terá alterações
para jogo contra Bacabal

Vitória prepara recurso para
tentar reverter resultado

5ª RODADA

BA-VI

O Sampaio Corrêa fechou 
a contratação de mais um jo-
gador para reforçar a equipe 
na temporada 2018. O volante 
Alexandre Pinho, de 23 anos, 
deixou o Independente-PA, 
após o empate em 1 a 1 com o 
Paragominas, pela sexta roda-
da do Campeonato Paraense, 
e acertou com o Tricolor. 

A diretoria do Sampaio 
iniciou conversas com o jo-
gador após a partida entre as 
equipes pela Copa do Brasil. 
O Sampaio venceu por 1 x 0, 
mas Alexandre foi o destaque 
da equipe paraense.

De acordo com o técnico 
Júnior Amorim, a saída acon-
teceu de forma amigável e o 
Independente não pretende 
fazer uma nova contratação 
para a posição.

Durante o jogo contra o 
Imperatriz, disputado no últi-
mo sábado, surgiu a possibi-
lidade da saída do goleiro An-
drey após o Estadual. Ciente 
da dimensão da informação, 
Andrey tomou a iniciativa de 
se pronunciar, e rechaçou a 
possibilidade. “Se fosse para 
ficar só até o fim do Mara-
nhense eu nem teria vindo. 
Não vou sair do Sampaio. No 
início das negociações tive 
outras propostas, até do ex-
terior, mas optei em vir pra 

cá. Essa história que meu 
empresário teria pedido R$ 
40 mil é mentira. E se fosse, 
eu iria dizer não, porque que-
ro ficar”, ressaltou.

O presidente Sérgio Frota 
também se manifestou, e ga-
rantiu a permanência do go-
leiro boliviano. “O Andrey vai 
ficar. Estamos trabalhando no 
intuito de fortalecer a equipe, 
e não enfraquecer. Os torce-
dores podem ficar tranquilos 
que tudo não passou de pura 
especulação”, frisou.

GOLEIRO ANDREY FICA NO TRICOLOR

ALEXANDRE PINHO, DE 23 ANOS, CHEGARÁ PARA 
REFORÇAR O MEIO-CAMPO DO SAMPAIO CORRÊA
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GERAL

CONFIRA OS PONTOS DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA QUE PODEM SER APROVADOS POR MP OU PROJETO 
DE LEI (VALEM PARA TRABALHADORES QUE CONTRIBUEM NO REGIME PRIVADO DO INSS):

VEJA PONTOS DA PREVIDÊNCIA QUE PODEM SER 
ALTERADOS SEM MEXER NA CONSTITUIÇÃO

Com intervenção federal na 
segurança do Rio de Janeiro, 

propostas de emenda à 
Constituição, como a reforma 

da Previdência, não podem 
ser aprovadas

Diante da impossibilidade de 
mexer na Constituição enquan-
to vigorar a intervenção federal 
na segurança do Rio de Janeiro, 
uma saída para o Palácio do Pla-
nalto em relação à reforma da 
Previdência seria votar alguns 
pontos via projeto de lei ou medi-
da provisória (MP). Originalmen-
te, a reforma é uma Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC).

Segundo os técnicos da Câ-
mara, dois dos principais objeti-
vos da reforma ficariam de fora 
da possibilidade de ser alterados 
por projeto de lei ou MP:
•a ixação de idade mínima para 
aposentadoria no setor privado;
•a alteração das regras para 
servidores públicos.

A regra atual, incluída na 
Constituição em 1998, determi-
na que o trabalhador pode optar 
por se aposentar por tempo de 

contribuição ou idade (65 anos 
para homens e 60 para mulhe-
res). A ideia do governo com a 
reforma era que todos tivessem 
que alcançar uma idade mínima 
para pedir aposentadoria.

Além disso, alterações por 
meio de MP ou projeto só atin-
gem trabalhadores da iniciativa 
privada, que estão no regime do 
Instituto Nacional do Seguro So-
cial (INSS).

Isso porque quase todas as 
regras de aposentadoria para 
servidores públicos estão na 
Constituição. Com isso, apenas 
alguns aspectos para servidores 
poderiam ser discutidos sem ser 
por meio de proposta de emenda 
à Constituição (PEC).

Segundo técnicos, essa ques-
tão minaria o discurso usado até 
então pelo governo para conven-
cer deputados a aprovar a medi-

da, que era o de “acabar com pri-
vilégios”, igualando o regime do 
setor privado e do público.

A vantagem dos projetos e das 
MPs em relação às PECs é que, 
para serem aprovados, exigem 
maioria simples dos votos, desde 
que estejam 257 deputados pre-
sentes. No caso de PEC, são ne-
cessários 308 votos.

A diferença entre medida provi-
sória e projeto de lei é que a pri-
meira tem uma tramitação muito 
mais rápida.

A MP entra em vigor imedia-
tamente após a sua publicação e 
tem que ser apreciada pela Câ-
mara e pelo Senado em até 120 
dias para não perder a validade. 
Já o projeto de lei pode ter que 
passar por diferentes comissões 
até chegar ao plenário, o que 
não tem prazo definido para 
acontecer.

nTempo de contribuição
Atualmente, o tempo mínimo de contribuição 

para quem opta por se aposentar por idade é de 15 
anos. O governo queria elevar esse tempo mínimo 
para 25 anos.

nFórmula de cálculo do benefício
O valor da aposentadoria hoje é calculado com 

base em 100% das maiores contribuições. Esse 
ponto pode ser modificado para ficar como o go-
verno defendia: o trabalhador teria que contribuir 
por 40 anos para receber 100% do benefício.

nFim da fórmula 85/95
Hoje, está em vigor a fórmula 85/95 (soma de 

tempo de contribuição e idade para mulheres e 
homens, respectivamente), que permite o recebi-
mento do benefício integral. Se essa fórmula for 
extinta, os contribuintes ficarão sujeitos ao cha-
mado fator previdenciário, que reduz o valor da 
aposentadoria para quem se aposenta jovem.

O fator previdenciário é o mecanismo que di-
minui o valor do benefício de quem se aposenta 
por tempo de contribuição antes de atingir 65 
anos (nos casos de homens) ou 60 anos (mulhe-
res). A fórmula, criada em 1999, se baseia na idade 
do trabalhador, tempo de contribuição à Previdên-
cia Social, expectativa de sobrevida do segurado e 
um multiplicador de 0,31.

n Pensão por morte
Atualmente a pensão por morte é integral, 

independentemente do número de dependentes. 
A proposta defendida pelo governo era reduzir o 
benefício para 50%, com adicional de 10% por de-

pendente, no limite de 100%.

nAposentadoria por invalidez
Hoje a aposentadoria por invalidez é integral. 

O governo pode mudar esse ponto para que passe 
a ser proporcional.

nBenefício de Prestação Continuada (BPC)
Poderia ser alterada a idade mínima para a 

concessão do Benefício de Prestação Continuada 
(BPC), que é pago a pessoas com deficiência e ido-
sos de baixa renda com mais de 65 anos. O bene-
fício é no valor de um salário mínimo.

Ponto que pode alterar regra para servido-
res públicos

nRegulamentação de aposentadorias espe-
ciais de servidores

Um dos poucos pontos em relação aos servido-
res que poderia ser modificado sem ser via PEC é 
em relação à regulamentação das aposentadorias 
especiais.

Esse tipo de aposentadoria, com idade míni-
ma menor, por exemplo, é concedida a algumas 
categorias nas seguintes situações: quando o tra-
balhador exercer atividade de risco ou estiver ex-
posto a abientes que prejudiquem a saúde ou a 
integridade física. O benefício também é concedi-
do quando a pessoa tem alguma deficiência física.

Hoje, apenas as aposentadorias especiais de 
policiais estão regulamentadas. No entanto, teria 
que ser aprovado um projeto de lei complementar, 
que exige pelo menos 257 votos favoráveis.

PALAVRAS CRUZADAS
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 AV. GUAJAJARAS

PM captura suspeito 
com mais de 15 prisões 
no “currículo”

POLÍCIA

ERA PARA 
FUMAR?

Homem é preso com 150 kg de maconha 
prensada em casa, no bairro de Panaquatira, em 
São José de Ribamar. O suspeito era um tipo de 

“guardador de drogas” para facção criminosa “GUAXELO” FOI DETIDO APÓS TENTAR 
ARROMBAR UM COMÉRCIO

Policiais militares, que 
integram o 6º Batalhão da 
PM, prenderam João Paulo 
Sousa Neto, o “Guaxelo”, de 
37 anos. Segundo a polícia, o 
suspeito foi preso pelo crime 
de arrombamento a um es-
tabelecimento comercial na 
Avenida Guajajaras.

As informações sobre 
o caso dão conta de que o 
criminoso Guaxelo teria re-
alizado um arrombamento 
em um estabelecimento 
comercial, mas teria sido 
denunciado quando tentava 
entrar no local. 

Após ser denunciado, os 
policiais militares e morado-
res iniciaram uma busca, re-

sultando na captura do suspei-
to. Guaxelo foi encontrado no 
interior um caminhão-baú, nas 
proximidades do local onde ele 
teria praticado o arrombamen-
to. Ao ser detido, foi encontrada 
com o suspeito a importância 
de R$ 155, em espécie.

Ao ser apresentado no Plan-
tão da Cidade Operária (De-
cop), foi descoberto que João 
Paulo Sousa Neto, o Guaxelo, 
teria diversas ocorrências con-
tra si. Há contra ele na sua ficha 
criminal mais de 15 prisões, 
estas com autuações nos plan-
tões do Cohatrac, Cajazeiras, 
Delegacia do Idoso, Plantão da 
Cidade Operária e na Delegacia 
do Radional.

Operação da Polícia Civil, 
por intermédio da Superin-
tendência Estadual de Inves-
tigações Criminais (Seic), 
prendeu em flagrante delito, 
no bairro Panaquatira, em São 
José de Ribamar, uma pessoa 
suspeita de tráfico de drogas.

O preso foi identificado 
como Flávio da Paz Sousa, de 
22 anos, suspeito de ser inte-
grante de uma facção crimino-
sa que atua na Ilha de São Luís. 
Na ocasião, foram apreendidos 
cerca de 150kg do entorpecen-
te conhecido como maconha.

Investigações do Depar-
tamento de Combate ao 
Crime Organizado da Seic, 
identificaram Flávio como 
um dos responsáveis pela 
guarda de entorpecentes 
pertencentes à facção cri-
minosa e, após a realização 
de varias diligências, os po-
liciais conseguiram encon-
trar o local onde este estava 

na posse da droga, sendo 
um imóvel no bairro de Pa-
naquatira.

Flávio da Paz Sousa estava 
utilizando tornozeleira eletrô-
nica e possui antecedentes 
criminais por tráfico de dro-
gas, roubo e porte ilegal de 
arma de fogo. 

Após analise técnico-jurí-

dica do fato pelo delegado de 
Polícia, Flávio foi autuado em 
flagrante delito como incurso 
nos delitos de tráfico de dro-
gas e de integrar organização 
criminosa, sendo encaminha-
do ao Centro de Triagem de 
Observação Criminológica de 
São Luís, onde permanecerá à 
disposição da Justiça.

FLÁVIO SOUSA FOI PRESO COM 150
 QUILOS DE MACONHA PRENSADA


