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Tricolor gaúchovenceo
Lanúspor 1 x 0, noprimeiro
jogoda final daLibertadores,
e vai comvantagempara a
partidadaArgentina, na
semanaque vem.

Grêmio segue o
caminhodotri

PÁGINA 18

Ação penal é ajuizada
contra omotorista do carro
que atingiu ematou o

ciclista Raul Aragão. Johann
Homonnai pode responder
por homicídio culposo.

Atropelador
namiradoMP

PÁGINA 20

LuisLobianco
ealutacontra
atransfobia

“Ninguémquer
aventuras”

Ex-ministrodaFazendade Itamar,
RubensRicuperoacreditaquehaverá
recuperaçãogradualdaeconomiaaté
aseleições.Eleavalia, ementrevista
aoCB.Poder, queoeleitordescartará
extremosem2018eoptaráporum
candidatodecentroe ficha limpa.

PÁGINA 8

“Palácio” de Benfica
Ex-governadores do Rio Anthony
Garotinho e Sérgio Cabral estão no
mesmo presídio. Rosinha Garotinho
também foi presa. PÁGINA6

Cercoao privilégio
O foro especial para políticos e
autoridades volta a ser analisado hoje
pelo STF. Câmara dá passo rumo à
extinção desse dispositivo. PÁGINA 7

A longa luta pela igualdade
“A dificuldade para nós, negros, émaior. Matamos um leão por dia, mas estou conseguindo vencer”,

diz a cabeleireira Gilmara Souza (foto). Ela faz parte dos 57,93% da população doDF que se autodeclara

negra. Pesquisa da Codeplan traçou o perfil desses brasilienses e constatou as desigualdades.

PÁGINA 22

Tetodaaposentadoria
vaiser igualparatodos
OnovotextodareformadaPrevidência—queesta-
beleceomesmotetodeaposentadoriaparaempre-
gadosda iniciativaprivada e funcionáriospúblicos
—foi apresentadapelo governo, ontemànoite, em

reunião comdeputados da base,ministros e em-
presários noPalácio daAlvorada. Pela proposta, fi-
camantida a idademínima de 65 anos para ho-
mens ede62paramulheres.Maso tempomínimo

de contribuição ficouem15anospara trabalhado-
res do INSS e de 25 para servidores. Já a regra de
transição começa aos 55 para homens e 53 para
mulheres, compedágiode30%do tempoque falta

até os 35 anos de contribuição. “Se nada for feito,
daqui a 10 anos, 80%do orçamento vai ser usado
parapagaraPrevidência”,afirmouorelatordapro-
posta, deputadoArthurMaia.“Éo fimdopaís.”

Antonio Cunha/CB/D.A PressCarlos Vieira/CB/D.A Press
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EVARISTODEOLIVEIRA

1945 - 2017 Amável, cortês, elegante, dedicado, com-
petente.Não era à toa que os amigos o cha-
mavam de lorde: a lista de atributos de
Evaristo de Oliveira preencheria páginas e
páginas do jornal que ele ajudou a trans-
formarnumdosmais importantes dopaís.
O goiano de Luziânia, que desembarcou
na capital em 1965, faz parte da história da
capital federal. “Costumo brincar que não
vim para Brasília, Brasília é que veio até
mim”, disse, certa vez, em entrevista. Vice-
presidente executivo do jornal, Evaristo
morreu ontem,aos 72 anos.Sempre atento
às questões sociais, deixoumarcas profun-
das por onde passou. Em homenagem ao
pioneiro, o governador Rodrigo Rollem-
berg decretou luto oficial por três dias.
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DIVERSÃO&ARTE, CAPA
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