
Saiba as datas 
para renovação 
da CNH em SP 

Motoristas do estado de São 
Paulo que estão coma CHN (Car- 
teira Nacional de Habilitação) 
vencida, por causa da pandemia 
do novo coronavírus, já podem 
agendar a renovação. Os pra- 
zos de renovação de CNHs esta- 
vam paralisados desde março de 

2020 em função da pandemia. O 
cronograma contempla as car- 
teiras de habilitação com ven- 
cimento entre 1º. de março de 
2020 e31 de dezembro de 2022. 
Segundo o Detran, há3/1milhões 
de CNHs vencidas de março de 
2020 a outubro de 2021. A4 

Relatório aponta 140 obras 
paradas no estado de SP .. 

Confira 
previstos no Auxílio 
Marília 
Mendonça 
ganha 

Veiga é uma 
das armas 
do Verdão 

homenagem 
em painel 

Um painel com 
23 metros de 
largura por seis 
de altura, que 
trazo rosto da 
cantora, pode 
ser visto no 
número 4.000 
na estrada 
do Campo 
Limpo. A obra 
dos artistas 
Paulo Terra e 
Edy HP é um 
tributo àartista, 
que morreu 
em acidente 
de avião na 
sexta A5 

sHOW! 

Sandy se 
aventura 
CERCO IA[ | F] 
em série « 

Casos de dengue 
voltam a crescer 
em toda a cidade a: 
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Ação sobre conscientização do combate à dengue na zona sul 
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Apos cinco vitórias, Verdão 
dá últimas cartadas na 

Caça ao Galo; time está dez 
pontos atras do líder, em 

missão complicada na luta 

DE SERVIDORES 

SP corta 
beneficio 
sem prova 
de vida 

VOU ME FILIAR AQ PL, 
PARTIPO ENVOLVIDO 

NO MENSALÃO: 

pelo título 3 

Brasil 
Programa que vai 
substituir o Bolsa 
Família a partir do dia 
17 terá seis benefícios 
complementares 

O Auxilio Brasil, que começa a 
ser pago no dia 17 pelo governo 
federal teráseis benefícios com- 
plementares, além da renda bá- 
sica, com valores que variam de 
R$ 100 a R$ 200. Entre eles es- 
tão o Auxilio Esporte Escolar e 
a Bolsa de Iniciação Científica, 
que preveem o pagamento de 
12 parcelas mensais de R$ 100, 
mais R$ 1.000 por família. AZ 

STF forma 
maioria para 
suspender 
emendas 

OSTF (Supremo Tribunal Fede- 
ral) formou maioria para manter 
a decisão da ministra Rosa We- 
ber de proibir o pagamento das 
emendas de relatora deputados 
e senadores. Esses recursos eram 
manejados por governistas com 
apoio do Palácio do Planalto às 
vésperas de votações importan- 
tes para o Executivo. A12 is 
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