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 Os servidores públicos 
estaduais protestaram durante 
audiência pública realizada para 
debater o aumento da alíquo-
ta da Previdência, que sobe de 
11% para 14%, na Assembleia 
Legislativa. A proposta foi en-
viada pelo governo do estado 
na semana passada e o as-
sunto tem causado polêmica. 
 A gestão estadual ale-
ga que a medida apenas segue 
a legislação nacional que alterou 
o desconto da previdência tam-
bém para 14%. Outros estados 
seguem também para este pa-
drão. No entanto, os servidores 

questionam porque a proposta 
enviada pelo governo não pre-
vê o teto e ainda afeta os apo-
sentados e pensionistas. Na 
prática, isto significa dizer que 
qualquer funcionário público 
que ganhe a partir de R$ 998, 
valor de um salário mínimo, so-
frera o impacto do desconto. 
 No nível federal foi esti-
pulado que somente quem gan-
ha acima de R$ 5.800 (teto) é 
que terá um desconto de 14%, 
mantendo, portanto, os 11% 
para a quem ganha menos. O 
sindicalista dirigente do Fórum 
Sindicalista alega que a proposta 

(E NÃO É POR CAUSA DO FIM DE ANO)
VAI PARAR TUDO!

14% DE DESCONTO DA PREVIDÊNCIA
FAZ SERVIDORES ESTADUAIS PENSAREM
EM  PARAR  ATIVIDADES AINDA EM 2019

Jovem tenta atropelar moradores,
mas acaba espancado e tem carro incendiado

 Um rapaz de 20 anos, que não teve o nome divulgado, foi 
preso na madrugada deste domingo (15) após tentar atropelar mo-
radores no bairro Engordador, em Várzea Grande, após se envolver 
em uma briga na Chácara das Poderosas. A ação do motorista revol-
tou os moradores, que espancaram o rapaz e em seguida atearam 
fogo no veículo. A Polícia Militar foi acionada e após buscas pela re-
gião localizaram o jovem que foi atendido pelo Samu e encaminhado 
ao Pronto-Socorro. A Polícia Civil irá investigar o caso.

UM MALUCO NO VOLANTE
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Justiça dá mais uma semana
para volta dos radares

 O governo terá até o próximo dia 23 para comprovar o total 
restabelecimento da fiscalização por meio de radares estáticos, mó-
veis e portáteis nas rodovias federais. A nova data foi determinada 
pelo juiz Marcelo Gentil Monteiro, da 1ª Vara da Seção Judiciária do 
Distrito Federal, que acolheu no domingo, 15, o pedido de prorro-
gação de prazo feito pela União. Na solicitação, o governo apontava 
uma série de dificuldades administrativas para a operacionalização 
do retorno às atividades de fiscalização. A Justiça barrou determi-
nação do presidente Jair Bolsonaro que, em agosto, suspendeu a 
fiscalização de velocidade nas rodovias federais por meio de rada-
res móveis por entender que a medida resultará no aumento de aci-
dentes. 

ACELERA!!!
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de Mato Grosso prejudica uma 
grande parcela do funcionalismo 
público, principalmente os pro-
fessores. Além disso, eles estão 
com os salários congelados há 
dois anos e terão um desconto 
de mais 3% na remuneração. 
 O governador Mauro 
Mendes (DEM) diz que é preciso 
mudar as regras para evitar um 
colapso no sistema previden-
ciário, que segundo ele, tem um 
déficit anual de R$ 1,4 bilhão. Ele 
diz ainda que possui o respaldo 
da Procuradoria Geral do Estado 
(PGE) e está seguindo a norma 

nacional. O deputado Lúdio Ca-
bral (PT) ingressou na justiça 
para tentar barrar a tramitação 
da proposta. Já o deputado  Pau-
lo Araújo(PP) pretende apresen-
tar uma emenda para que haja 
ao menos um teto na proposta 
e evite que quem ganhe me-
nos seja prejudicado.  
 Outros parlamentares 
como Janaina Riva (MDB) e Eli-
zeu Nascimento (DC) criticaram 
duramente o projeto e se posicio-
naram ao lado do funcionalismo
público. 
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TRFX
IDEOGRAMAS

MENOSPREZADO
VAICZERL

MERCADANTE
SALEDOZE
THRILLERN

PIORASTIRAS
DAMPRALI
OCOADOVN
RESPESSOA
ASLIDOARM

INFLARALOE
JOEOICÇN

COLARARARAT
ALVINEGRO

Centro da 
translação
terrestre
(Astr.)

Símbolos
como os
kanjis

Tecla que
elimina
arquivos
(Inform.)

Aquilo que
serve de

lição para
alguém

Número de
trabalhos
de Hércu-
les (Mit.)

Agrava-
mento de
doença

(pl.)

Miguel
Paiva,

cartunista
carioca

Opõe-se
ao X no
jogo da
velha

Tempero
que mata

lesmas por 
 osmose

Unidade 
do rebanho

bovino

Encher
(balão)

com gás

(?) Cocker,
cantor fa-
lecido em 

2014 (EUA)

Rui Vilhe-
na, autor

de novelas
português

Monte on-
de estaria
a Arca de
Noé (Bíb.)

Fitas
Antecedeu
o perga-
minho

O Atlético Mineiro, 
por suas cores (fut.)

(?) cervical, dispo-
sitivo ortopédico

Famoso
cabaré 
de Paris

Fiel

Tipo de
cerveja 

É marcada
no relógio

Braço, 
em inglês
De sabor

azedo
Babosa
(Bot.)

(?) McKel-
len, ator

Fase fértil
(Zool.)

Trapo, em
inglês

Corrida 
off-road

A (?): com
critério

Sucesso
de Michael

Jackson

Aloizio (?),
ministro-
chefe da

Casa Civil
(2015)

(?) jurídi-
ca: enti-
dade em-
presarial

Filtrado
Arranha,
tirando 
a pele

Rocha
Lima,

gramático
Tosta

Movimento musical
que teve Gilberto Gil

entre os cantores
Ceder gratuitamente

Indivíduo que dá su-
porte financeiro a 
uma empresa em

estágio inicial (Fin.)

Proprietários defen-
didos pela bancada

ruralista (Polít.)
Oração; prece

Padrão de
estampa
de kilts

Perversa

"Normas",
em ABNT

Agitar;
perturbar 

Sergipe
(sigla)

Anverso 
da moeda

Desconsi-
derado; 

desdenhado
Siga!

R E S
3/ale — arm — del — ian — rag. 4/aloé. 6/ararat. 8/thriller. 10/ideogramas.
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Órgão ad-
ministrador
de rodovi-
as (sigla)

"Resident 
Evil", "P.T."
e "The Evil

Within"

Alimento
preferido
do Perna-
longa (TV)

"Risos", na
linguagem 
de internet

Mancha
na pele
muito
clara

Programa
com pre-
sidenciá-
veis na TV

Sensação
típica 

da fibro-
mialgia

Lágrimas
de (?):

falsidade
(pop.)

Extensão de
arquivos
do Word
(Inform.)

A vaga ofe-
recida por
lojas no 

fim de ano

Mídia que
lançou
Orlando

Silva

Rio que
nasce nos

Alpes
Suíços

Século
(abrev.)

Grupo do 
lema "Mais
24 horas"

(sigla)
Regina
Volpato, 

apresenta-
dora de TV

(?)
cáustica, 
solvente de
gorduras

(?) teórica,
primeira
parte da 

autoescola

Planejar
(um

crime)

Período
sexual

dos
animais

(?)-condi-
cionado: é 
indispensá-
vel no verão

Checklist
levado ao 

super-
mercado

Luíza
Tomé,
atriz

cearense

Planta do 
ecossis-

tema
marinho

Remo, em
inglês

Embalagem
da carta

Empresa 
de telefonia

celular

Objetivo da aplicação
de pestici-

das em 
plantações

Aplica;
emprega
País de
Obama

Jair (?): deputado
federal mais votado
do RJ, conhecido por 
suas posições radicais

Lutador
do Coliseu
Tema de 

cantadores
Panquecas
(?) Betto,
escritor e
ativista

"Roubado" pelo juiz
(o time de futebol)

Dom
(abrev.)

Espaço pa-
ra realiza-
ção de competições

automobilísticas

Estatal envolvida no
escândalo de corrup-

ção da Operação
Lava Jato

B O G
G L A D I A D O R
A S U C R E P E S

M O T E F R E I
C E N O U R A R S

S A R D A D E B A T E

D O R C O D N
E O A R D O C
T E M P O R A R I A

R E N O C A A A
R V S O D A P

P R E M E D I T A R
O L C I O U A
R O L L A L G A

P E T R O B R A S

3/doc — oar. 4/reno. 7/garfado. 13/games de terror.

Traficantes são presos com plantas
de maconha no bairro Jardim Vitória

 Dois traficantes foram presos com plantas de maconha em 
casa. A ação ocorreu no bairro Jardim Vitória, em Cuiabá. No local 
também foram encontrados outras drogas, rolos de plástico filme utili-
zado para embalar as porções para venda, dois tubos de linhas, uma 
tornozeleira eletrônica rompida, que era de um dos presos. As plantas 
de maconha já estavam com aproximadamente 1 metro de altura. A 
ação ocorreu em cumprimento de mandado de busca e apreensão 
domiciliar expedido pela 9ª Vara Criminal de Delitos Tóxicos de Cuia-
bá. Moradores confirmaram que o local era utilizado para comerciali-
zação de drogas. 
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JARDIM VITÓRIA, PLANTA DO CAPETA

 Uma mulher, que não teve a identidade revelada, foi presa 
no bairro Residencial Cóxipo, em Cuiabá, por quebrar o veículo do 
ex-marido e ameaçá-lo de morte. Segundo informações do Boletim 
de Ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi até a residência da 
vítima onde encontrou o ex-marido da agressora. Ele informou que 
a mulher chegou embriagada e com uma faca. A suspeita foi presa e
encaminhada à delegacia.
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Embriagada, mulher quebra
carro e ameaça matar ex-marido

EX-MULHER É PARA SEMPRE

 A greve dos caminhoneiros, prometida na semana pas-
sada por profissionais autônomos para iniciar-se na segunda-fei-
ra (16), acabou não ocorrendo. Lideranças que tentaram organi-
zar a paralisação afirmaram que houve “omissão” da categoria. 
Segundo eles, motoristas desistiram da ação por causa de dis-
cordâncias políticas entre os caminhoneiros e devido a um acor-
do feito com o governo. A categoria reivindica redução do preço 
do diesel, revisão do valor mínimo da tabela do frete e fiscali-
zação para que as empresas cumpram o pagamento do frete. 
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NINGUÉM FOI
Greve dos caminhoneiros fracassa


