
DISPARADA NOS POSTOS 

Etanol passa de 
TELLES 
O litro do etanol custa em média 
R$ 5,157 nos revendedores; valor 
máximo chega a R$ 6,199 as 
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Sylvinho põe Renato trou alli dor psbagia 
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Confira o valor do Auxilio 
Brasil com 

Pagamento do novo 
Viaduto no N Bolsa Família começa 
centro de SP A no próximo dia 17; 
continua A confira quem tem 

sem grade A direito ao benefício 
de proteção | Novo programa de transferên- 

k cia de renda do governo federal, 
Viaduto do |) o Auxilio Brasil terá um reajus- 

te médio de 17,84% na compara- 
ção com os benefícios que atual- 

onde homem mente são pagos pelo Bolsa Fa- 
morreu após ( a é m mília. O decreto que oficializa o 
ser atingido por ' a, | RAM a? TOTO 277] aumento foi publicado naúltima 
um veículo e foi = é f “ NERI &, o sexta. Segundo informações do 
arremessado Ministério da Cidadania, o valor 
para uma rua médio passará para R$ 21718. A7 
paralela na 
última sexta. 
Prefeitura 
informou que 
o viaduto tem 
sinalização para 
resguardar 
o trânsito de 

Gasômetro, no 
Brás (centro), 

Sindicato dos 
aposentados vai à 

pedestres A4 

Aplicação da 
22 dose em 
jovens é lenta 

Apenas 17,7% do público entre 
12e17anos está completamente 
imunizado contra a Covid-19. Se- 
cretaria anunciou a redução do 
intervalo paraoito semanas. A3 
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Adolescente recebe o imunizante na UBS Humaitá, na região 
central; 12 dose foi liberada em 30 de agosto Rivaldo Gomes/Folhapress 

a 
Gabriel Cabral/Folhapress 

Órgão que faz 
o Enem tem 

demissão de 33 
Ao menos 33 servidores do 

Inep, órgão do MEC, pediram 
exoneração ontem citando "fra- 
gilidade técnica e administrati- 
va daatual gestão” do órgão. A4 

Justiça contra PEC n7 

Bolsonaro diz 
que está 99% 
fechado com PL 

O presidente, atualmente sem 
partido, disse que está “99% fe- 
chado" parasse filiar ao PL, parti- 
do de Valdemar Costa Neto, que 
confirmou a informação. A12 |É 
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