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Clássico
expõe o
comando
do Timão C3

SOB PRESSÃO

Segurados do INSS
têm, no geral, até dez
anos para pedir uma
correção; veja mais dicas
dos especialistas
■ Aposentados do INSS têmdi-
reito a ter a renda corrigida, ca-
so o cálculo do benefício tenha
sidofeitoerradooualgumacon-
tribuição não tenha sido conta-
bilizada.Opedidoderevisão,po-
rém, temdeocorrernosprimei-
ros dez anos de pagamento do
benefício. Apósesteprazo, o se-
gurado perde o direito de pedir
revisãonamaioriadoscasos. B1

Tire dúvidas sobre revisões
e aumente a aposentadoria

Manifestação da
Consciência Negra
critica Bolsonaro A4

MILHARES NAS RUAS

Ultraprocessados
aumentam o risco
de doenças A10

VIVA BEM

Bilhete de estudante
pode ser pedido no
dia 3 de janeiro A6

TRANSPORTE

1 A 0 PARA O FORTALEZA
Palmeiras perde e
dá adeus ao título
Time tem terceira derrota seguida
a uma semana da final da Liberta;
partida teve discussão e susto C1

Perguntas
na mira de
Bolsonaro
sãoeficientes

PROVA DO ENEM

■ Análise estatística inédita
mostra que questões que cau-
sarampolêmicaentreconserva-
dores foram eficientes em tes-
taro conhecimento técnicodos
participantesnasáreasavaliadas
peloEnem.A reportagemanali-
sou24questões.Examenacional
começanestedomingo(21)ese-
gue no próximo (28). A4

FEMININA

Liberta
testa hoje
domínio
nacional C2

A PARTIR DAS 11H

Cidade
da Copa
do Qatar
recebe F1 C5

Luto prolongado
será considerado
doença em 2022
■ Sofrimentocausadopelamor-
te de entes queridos na pande-
mia do coronavírus tende a ser
mais complicado. Conjunto de
sintomas precisa durar no mí-
nimo seis meses para ser con-
siderado luto prolongado. A7

PSIQUIÁTRICA

VERDURAS, LEGUMES, TEMPEROS E FRUTAS
Moradores se unem em hortas comunitárias
Capital já tem mais de cem espaços coletivos voltados para o cultivo A3

Projeto Horta Social Urbana/Cidadão
Sustentável, no Jabaquara (zona sul)

Ronny Santos/Folhapress

Tucanos fazem
prévia decisiva
para o PSDB
■ Oresultadodaspréviaspresi-
denciais do PSDB, que ocorrem
hoje, évistopelos tucanoscomo
umadecisãoarespeitodofuturo
do partido e da terceira via. A9

3ª VIA DE 2022

Volta do
Papai Noel
ao shopping
é chance de
renda extra
OPapai
Noel Igor
Castanheira,
40 anos, no
Cantareira
Norte Shopping
(zona norte).
Segundo o
Sindicato dos
Comerciários de
São Paulo, que
oferece curso
de qualificação
para aspirantes
a Papai Noel,
a renda do
profissional
nesta época
do ano é de
pelomenos
R$ 2.000 por
temporada B2

Rubens Cavallari/Folhapress

ELEIÇÕES 2022

Moro faz
promessa
sobre nova
política A9

VÍDEO DE COLETE

PM aparece
atirando
contra um
suspeito A4

TENDÊNCIA

Verão tem
maquiagem
com tons
vibrantes D6

Supremo segura
ação sobre Flávio
há 16 meses A9

‘RACHADINHA’

R$ 4,00 DOMINGO, 21 DE NOVEMBRO DE 2021

Divirta-se com a
Supercruzada B4

PASSATEMPO

OPINIÃO DOS CRAQUES
Tostão:
O tempo e o
espaço C6

Juca:
Volta do filho
avarento C6

Vitão:
Final única e
cascata C6


