
Quase 96%das pistas de pouso do país não têm equipamentos necessários para orientar os
pilotos. Os voos dependem exclusivamente da habilidade dos comandantes e da visibilidade.
Ontem, foi içado o avião que caiu emParaty ematou oministro do STF Teori Zavascki.

ENTREVISTA/PEDROSIMON
“Asruasnãovãodeixar

a Lava-Jato parar”
» DENISE ROTHENBURG / ENVIADA ESPECIAL

Porto Alegre —Ex-senador diz queMichelTemer tem
a obrigação de levar adiante a operação. Por isso, não
pode errar na escolha do sucessor deTeori Zavascki.
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A reforma da Previdência, que começará a ser debatida na
próxima semana pelo Congresso, restringirá a concessão de
pensões pormorte pagas pelo InstitutoNacional do Seguro Social
(INSS).Mantido o projeto que foi encaminhado pelo Planalto, os

viúvos terão direito a apenas 50% do benefício. O restante será
desembolsado de acordo com o número de dependentes, sendo
10% para cada, limitado a 100% do valor do estipulado pelo
sistema. Caso o cônjuge já receba aposentadoria, terá de escolher

entre esse auxílio ou a pensão, valendo o que formaior. Apenas
os filhos de até 21 anos terão direito a acumular benefícios.
Ameta é reduzir os gastos compensões, que representam 22,4%
de todas as despesas do INSS. Sãomais de R$ 8 bilhões pormês.

Sófilhosdeaté21anos
poderãoacumularpensões

Mulheresdepresos
seenfrentam

A rivalidade entre facções em Alcaçuz
(RN) passou para o lado de fora do
presídio, e até grávidas brigam.
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Festa de arromba
emSobradinho

Policiais chegaram ao local e foram
recebidos a bala por convidados,
que também portavam drogas.
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Racionamento já
aponta resultados
Na primeira semana damedida para
amenizar a crise hídrica, consumo

caiu 14% na Barragem do Descoberto.
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TÓQUIO-2020
Aherançamaldita
dosJogosdoRio
SUPERESPORTES, PÁGINA 14
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Justiçainfla
contasde
servidores

Trumpiniciamudanças
emmedidasdeObama
Para os primeiros 100 dias de governo, o
republicano pretende cumprir promessas
de desfazer iniciativas do antecessor.
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Somente no anopassado, quaseR$ 400milhões
dos cofres públicos foram usados para quitar
débitos de processos contra oGDF. Amaioria
dos casos diz respeito a ações trabalhistas.
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Oestudoescondido
de MariaMartins

Ohistoriador e curadorClaudio Pereira
temumapreciosidade emseu acervo:
umamaquete construída pela artista da
esculturaRito dos ritmos, encomendada
por JK para o Palácio daAlvorada.

PMDBquer
comandar
asucessão
noSTF

Quase 96%das pistas de pouso do país não têm equipamentos necessários para orientar os
pilotos. Os voos dependemexclusivamente da habilidade dos comandantes e da visibilidade.
Ontem, foi içado o avião que caiu emParaty ematou oministro do STF Teori Zavascki.
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Aeroportos sem
instrumentos

Por umaBrasília
maissolidária

Instituições e projetos, comooColetivo da
Cidade, na Estrutural, precisamde ajudapara
continuar funcionando.Doações e trabalhos
voluntários são sempre bem-vindos.
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Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Material escolar
fiscalizado
Lei distrital define o que as instituições
de ensino podem exigir na lista
escolar. Gizeuda Lima, mãe de Vinícius,
já percebeu a economia durante
as compras deste ano.

Luis Nova/Esp. CB/D.A Press
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