
■ Com a reabertura de prazos
pelo Detran-SP é possível no-
vamente recorrer de autuações
de trânsito. De março de 2020
a agosto deste ano, o Contran
prorrogou datas de apresenta-
çãodedefesapréviae indicação
docondutor, alémdaapresenta-
ção de recursos demultas e em
processos para suspensão. A4
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Jovem não
morreu por
causa da
vacina A3

AFIRMA GOVERNO

94.698 terão atrasados
do INSS de até R$ 66mil

APOSTA
VERDE

Palmeiras repete
tática da última
Libertadores e joga
favoritismo para o
Atlético-MG B1

Raphael Veiga é
aposta hoje, no
primeiro jogo

da semi

Cesar Greco/Ag. Palmeiras/Divulgação

DE 5 A 11 ANOS
Imunizante protege
crianças, diz Pfizer
Farmacêutica diz que a sua vacina
contra Covid é segura e vai pedir
autorização para uso em crianças A3

67%reduziram
consumo de
carne, e 41%,
o de pão

APONTA DATAFOLHA

■ Pesquisa Datafolha realizada
de 13 a 15 de setembro mostra
que 85% dos brasileiros reduzi-
ram o consumo de algum item
alimentíciodesdeoiníciodoano,
comdestaqueparacarnedeboi.
No sentido contrário, cresceu o
consumodeovo comoproteína
substituta. Segundo o levanta-
mento, 67% cortaram o consu-
modecarne vermelha; 51%ode
refrigerantese sucose46%ode
leite, queijo e iogurte. A8

JUNTOS NO TIME

Timão tem
dificuldade
para usar
reforços B3

MIRANDA VOLTA

Defesa
vira dor de
cabeça ao
Tricolor B4

Ministro aluga
mansão de
amigo de Flávio
■ Valordoalugueldecasaavali-
ada emR$ 4,5mi está abaixo do
mercado, segundo corretores.
Ministro afirmou que paga va-
lordoalugueldeterminado. A12

DA CASA CIVIL

Mais de 70% acham
governo responsável
por inflação A8

R$ 4,00 TERÇA-FEIRA, 21 DE SETEMBRO DE 2021

Vídeomostra helicóptero
voando descontrolado
enquanto piloto brigava
combandidos

Reprodução

NA CAPITAL A PARTIR DE HOJE

PM realiza
testes
com carro
elétrico A5

6ª parcela
do auxílio
começa a
ser paga A7

Confira como saber se você está no lote que vai pagar bolada total de R$ 1,4 bi A7

Criança morre
atropelada na
calçada de casa
■ Um garoto de 7 anos morreu
após ser atropelado na calçada
emfrentedecasa,ondebrincava,
em Cosmópolis (135 km de SP).
Uma vizinha da criança foi pre-
sapordirigir semhabilitação.Ela
teria bebido, segundo a polícia,
e vai recorrer em liberdade. A5

NO INTERIOR DE SP

Transporte
público está à
beira do colapso
■ Transporte por ônibus no pa-
ísoperacompoucomaisdame-
tade da demanda de passagei-
rospré-pandemiaesomapreju-
ízodeR$ 16,7bi. Osdados sãoda
Associação Nacional de Empre-
sasdeTransportesUrbanos. A4

DIZ ASSOCIAÇÃO

MP faz ação
contra cassinos
clandestinos
na Baixada A5

42 MANDADOS

Veja como
recorrer
das multas
de trânsito

VOLTA DOS PRAZOS

PILOTO REAGIU E BRIGOU COM BANDIDOS NO AR
Roubo de helicóptero quase vira tragédia
Criminosos queriam resgatar presos, mas desistiram por medo de cair A5


