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Peixe tem a
3ª melhor
defesa no
Brasileiro B1

DO RETURNO

INSS diz que 85 mil
que recebem auxílio-
doença não agendaram
a avaliação. Benefício
pode ser suspenso
■ Cerca de 85 mil beneficiários
que recebemauxílio-doençado
INSS têm hoje para agendar a
perícia do pente-fino, sob o ris-
co de ter o pagamento suspen-
so. Esses segurados fazem par-
te do grupo de 95 mil convoca-
dos para fazer a reavaliação. O
agendamentopodeser feitope-
lo aplicativoMeu INSS, pelo site
doórgãooupelacentral 135. A7

Segurado tematé hoje para
marcar perícia dopente-fino

Reajuste deve ser
barrado, afirmam
aliados do governo A8

PARA SERVIDORES

Da Record, ‘Gênesis’
chega ao final com
boa audiência C4

NA SEGUNDA

Primeiro dia
do reforço
da vacina
tem dúvidas

NA CAPITAL

■ No primeiro dia de aplicação
doreforçodavacinacontraaCo-
vid em maiores de 18 anos em
SãoPaulo, funcionáriosdasUBSs
e pessoas que foram se imuni-
zar tinhamdúvidas sobrequem
pode receber a dose adicional.
A prefeitura afirma que postos
vão receber nova orientação. O
reforço está liberado desde on-
tem para todos os adultos mo-
radoresdacapitalque tomaram
a segunda dose do imunizante
até o dia 27 de abril. A3

FARÁ TRÊS JOGOS EM CASA
Timão encara tabela
tranquila na reta final B3
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Willian
deve reforçar
o Corinthians
no clássico
de domingo

TécnicoblindaPalmeiras
depois de clássico
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Total de mortes
no Brasil cresce
15%na pandemia
■ Noprimeiroanodapandemia,
total de mortes no país cres-
ceu 15,9%em relação a 2019. De
1,5 milhão de registros, ao me-
nos 12,9% foram por Covid. A4

EM 2020
Aproximação de
Lula e Alckmin
gera mal-estar
■ A aproximação proposta por
PT,deLula, ePSBaGeraldoAlck-
min está gerando insatisfação
entre os aliados potenciais do
ex-governador de SP. A10

ELEIÇÕES 2022

Prefeitura passa
Carnaval para
ex-funcionário
■ APrefeitura de SP terceirizou
aorganizaçãodoCarnavalderua
de 2022 para ex-funcionário da
SecretariadeCultura.Ele foiexo-
nerado emmarço de 2019. A4

DONO DE BLOCO
CPI investiga
multas suspeitas
de aplicativos
■ ACPIdosAplicativos investiga
faltade repassededocumentos
porpartedasempresasqueope-
ramna capital à prefeitura. Elas
dizem que enviaram dados. A5

NA CAPITAL

Grande SP
faz ações
de guerra
contra a
dengue
Agente da
Prefeitura
de SP aplica
larvicida em
pátio de carros
abandonados
no Jaçanã (zona
norte), em
ação contra a
dengue; uso de
drones e ajuda
demilitares são
outrasmedidas
adotadas por
cidades da
Grande SP no
combate ao
Aedes. Capital
registrou 7.172
casos da doença
neste ano,
alta de 254%
em relação a
2020 A4

Zanone Fraissat/Folhapress

APÓS DERROTA

Abel
assume a
bronca no
Verdão B4

APOSENTADORIA

STJ define
regras para
exposição
a ruído A7

NO SALÁRIO

Padeiros
de SP terão
11,08% de
reajuste A8

Veja como consultar o
Auxílio Brasil com CPF
■ OAuxílioBrasil começouaser
pagoparabeneficiáriosdoextin-
to Bolsa Família comNIS final 1.
Forammigradasparaonovobe-
nefício as famílias que estavam
nafolhadepagamentodeoutu-
brode2021.Paraconferir se terá

direito aoAuxílio, o responsável
familiar pode usar seu CPF nos
canais oficiais dogoverno fede-
ral.Mensalmente, aDataprev faz
umpente-finonosauxíliospara
verificarse todosaindaseencai-
xam nas regras. A8

FAMÍLIA PODE TER ATÉ 8 BENEFÍCIOS

EM PRAIA DE UBATUBA AO CHEGAR EM CASA
Tubarão morde
idosa de 79 anos A4

Vereador é morto
a tiros em Itapevi A5
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