
Abel tenta
reerguer
a taça da
Liberta B4

COM O VERDÃO

Nova expectativa de
vida da população muda
o fator previdenciário,
reduzindo os benefícios
concedidos com pedágio
■ A atualização da expectativa
devidadosbrasileirospelo IBGE
vai interferir nas aposentadori-
as pela transição do pedágio de
50%, criadana reforma. Elamu-
da a tabela do fator previdenci-
ário, usadonocálculodosbene-
fícios compedágio. Com isso, as
aposentadorias concedidas por
essa regra terão uma redução
média de 0,47%. A10

Aposentadoria pela regra
de transição vai sermenor

Lei autoriza venda
direta de etanol
aos postos A11

PASSOU NA CÂMARA
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LARVICIDA SERÁ LANÇADO NA ÁGUA
Barco vai combater
mosquitos no Pinheiros A4

Obarco em
ação no rio
Pinheiros
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Vacinação de
alunos chega
a 107 escolas
■ No primeiro dia de aplicação
da segundadoseda vacina con-
traaCovidnasescolasdacapital,
107colégiospúblicosmunicipais
e estaduais se organizaram pa-
ra imunizar os estudantes. A3

CONTRA A COVID

MP que permite
ampliar Auxílio
Brasil é aprovada
■ ACâmaradosDeputadosapro-
vouamedidaprovisóriaquecria
o Auxílio Brasil, commudanças
quepermitemampliar onúme-
ro de famílias atendidas. A10

PELOS DEPUTADOS

EM ABRIL DE 2022
Cantareira
pode estar
com 17%
na seca A9

COMPRAS
Saiba fugir
dos golpes
na Black
Friday A11

PLACAR DE 2 A 1
Timão
perde para
o Ceará
no final B1

R$ 4,00 SEXTA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 2021

MAIS UM PASSO LONGE DO Z4
Peixe bate o Fortaleza com
dois de Marcos Leonardo B1
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comemora o
primeiro
gol na Vila

14º dos aposentados
avança na Câmara
■ Oprojeto de lei que estabele-
ce o pagamento excepcional de
um 14º salário para segurados
do INSS foi aprovadoontempe-
laComissãodeFinançaseTribu-
taçãodaCâmaradosDeputados,
onde ficoudoismesesparado.O

texto prevê duas parcelas, que
serão pagas emmarço de 2022
e de 2023, limitadas a até dois
salários mínimos. Agora, o pro-
jeto de lei vai ser analisado pela
ComissãodeConstituiçãoe Jus-
tiça e de Cidadania. A11

PASSOU NA COMISSÃO DE FINANÇAS

NA CAPITAL

Projeto
prevê fim
das sacolas
plásticas A4

Luan lamenta lanceno jogo

Alunos da Emef Chiquinha Rodrigues, no CampoBelo (zona sul), fazem fila para tomar a segunda
dose; objetivo é aumentar a cobertura vacinal na faixa dos 12 a 17 anos Rivaldo Gomes/Folhapress
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‘O Cravo e a Rosa’
volta em novo
horário de novela C4

À TARDE

Capital espera
estudos para
definir Carnaval
■ Prefeitura de SP afirma que
aguarda estudos epidemiológi-
cosparadefinir comoseráoRé-
veilloneoCarnaval, já cancelado
porvárias cidadespaulistas. A4

E O RÉVEILLON

Onze PMs são
presos em
Campinas por
vários crimes A9

DE DOIS BATALHÕES
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