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Confira quandodescartar
saláriospara seaposentar

Giulia Gayoso se
destaca na pele da
princesa Isabel C4

NOVELA DA GLOBO

Verdão e Flamengo, os
últimos campeões da
Libertadores, disputam
hoje, emMontevidéu,
às 17h, a hegemonia no
continente B1 e B3

Dudu e
Weverton, do
Palmeiras,
e Bruno

Henrique e
Gabigol, do
Flamengo
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Câmara aprova
reajuste de IPTU
pela inflação
■ A Câmara Municipal de São
Paulo aprovou o projeto de re-
ajuste da base de cálculo do IP-
TUpropostopelagestãodopre-
feito Ricardo Nunes (MDB). A5

ATÉ 2024
Famílias sob
chefia de negros
perdem renda
■ Famílias chefiadas por mu-
lheres, pretos, pardos epessoas
commenos escolaridade e ren-
da sofrem uma perda maior de
qualidade de vida. A7

E DE MULHERES

CAPITAL SE PREPARA PARA AS FESTAS
Fim de ano terá árvore e parada natalinas
Desfile acontecerá aos sábados na Freguesia; Ibirapuera recebe decoração A4

Operário retoca
alegoria que será
apresentada na

parada

Jardiel Carvalho/Folhapress

Em geral, quanto maior a variação das contribuições
durante a carreira, o descarte será mais vantajoso
■ Trabalhadores que têm mais
doqueotempomínimoexigido
pelo INSS podem descartar pe-
ríodos de contribuição para au-
mentar o valor da aposentado-
riaquereceberão,desdequese-
jammantidospagamentossufi-
cientes para a concessãodobe-

nefício.A regra foi criadapela re-
forma da Previdência, em vigor
desde 13 de novembro de 2019.
ApedidodoAgora, o Ieprev (Ins-
titutodeEstudosPrevidenciári-
os) fez simulações de situações
emquevale apenaparao segu-
rado descartar salários. A7

Projeto prevê
fim de obstáculo
em local público
■ Projetosde leinoSenadoena
Assembleiapropõemaproibição
do uso de intervenções hostis,
como pinos, cercas e blocos de
concreto,emlocaispúblicos. A4

DIFICULTA O USO
Morador de rua
e mecânico são
mortos em blitz
■ Segundo policiais civis, ome-
cânico não obedeceu a ordem
de parada em blitz na zona les-
te de SP e foi baleado. Morador
de rua tambémfoi atingido. A5

DA POLÍCIA

Veja como fica o 13º
para contrato suspenso
■ O pagamento do 13º a quem
teve redução de jornada e salá-
rio ou o contrato suspenso se-
guirá as regras de 2020. Para os
que tiveramredução, nãohave-

ráalteração, eagratificaçãoserá
paga considerando o salário in-
tegral.No casodocontrato sus-
penso, ovalor seráproporcional
aosmeses de trabalho. A8

OU DE QUEM TEVE SALÁRIO REDUZIDO

Brasil não aguenta
um outro lockdown,
diz Bolsonaro A3

Europa registra o
primeiro caso e
suspende voos A3

R$ 4,00 SÁBADO, 27 DE NOVEMBRO DE 2021

Saúde faz alerta de
risco sobre variante
identificada na África
■ OMinistériodaSaúdeemitiuumalerta
para as secretarias de saúde sobre a no-
va variante do coronavírus B.1.1.529, des-
coberta na África do Sul. Segundo o do-
cumento, até ontem ainda não foi iden-
tificado nenhumcaso de Covid no Brasil
causadopor essa cepa, batizada de ômi-
cron. O documento da pasta foi direcio-

nado para a rede CIEVS, que reúne o sis-
tema de vigilância do país. O grupo tem
oobjetivo de identificar precoce e opor-
tunamente emergências em saúde pú-
blica, para adoção de respostas adequa-
das que reduzam e contenham o risco à
saúde da população brasileira. Brasil vai
barrarviajantesde6paísesdaÁfrica. A3

BRASIL VAI BARRAR VIAJANTES

MÁQUINA E NO RIO DE JANEIRO
Peugeot e Ford têm
novas apostas B6

Casos de gripe
sobem em SP A4

Verdão e Flamengo os
O GRANDE DUELO


