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Mudança vai afetar
autônomos, empregados
domésticos e MEIs, que
podem ser obrigados a
adiar o pedido ao INSS
■ Portaria do INSSdodia 19 de-
terminou que as contribuições
recolhidasematrasonãopode-
rãoserusadasnocálculodaapo-
sentadoria se o segurado optar
poralgumadas regrasdetransi-
ção por pedágio de 50%e 100%
criadasna reformadaPrevidên-
cia. A nova regra vale para pedi-
dosdebenefícioqueatualmente
estão em análise pelo INSS. A8

INSS limita as contribuições
atrasadasnaaposentadoria

Acusada de ligação
com facção assume
como deputada A12

NA CÂMARA

Grupo ataca com
bombas a sede
do jornal Clarín A11

EM BUENOS AIRES

FALTA PROTEÇÃO PARA PEDESTRE E SOBRAM BURACOS E SUJEIRA

TrechodoviadutoOrlandoMurgel, no centro, semgradesdeproteçãoparapedestres; reportagem
encontrouproblemas emcinco locais; prefeituradiz que vai fiscalizar limpeza e repor gradis A3

VIADUTOS DE SP ESTÃO MALCUIDADOS
Rivaldo Gomes/Folhapress

Calleri e
Rigoni em
treino do
Tricolor

Erico Leonan/saopaulofc.net

RECEITA FEDERAL
IR abre consulta
ao lote residual
Contribuinte que saiu da malha fina
terá grana na semana que vem; saiba
consultar se você vai receber A8

Apreendidas
armas usadas
em ação no Rio
■ A Polícia Civil determinou a
apreensão, para perícia, das ar-
masdosPMsenvolvidosnaope-
ração que terminou com nove
mortos em São Gonçalo. A5

NOVE MORTOS

Guarulhos
intervém em
dois hospitais
terceirizados A4

APÓS QUEIXAS

SP vai a escolas
para vacinar
adolescentes
■ Apartirdeamanhã,agentesda
PrefeituradeSPvãoàs redespú-
blicas municipal e estadual pa-
ra vacinar jovensde 12 a 17 anos.
Nesta faixa etária, só 36,3% to-
maram a segunda dose. A4

CONTRA A COVID

Mãe de ministro
usa grana do
Senado em avião
■ Senadora suplente do filho, o
ministroCiroNogueira,destinou
R$ 46,9 mil a gastos com com-
bustível de avião, sem ter um.
Ele possui uma aeronave. A12

NÃO COMENTOU

R$ 4,00 QUARTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 2021

Emmomento ruim no Tricolor, Calleri e Rigoni tentam voltar a
sorrir diante do Athletico-PR, hoje, a partir das 21h30 B3
Emmomento ruim no Tricolor Calleri e Rigoni tentam voltar a
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NO TIMÃO

Giuliano
deve voltar
contra o
Furacão B4

56 MUNICÍPIOS PAULISTAS PUBLICIDADE IRREGULAR
Cidades desistem
do Carnaval A4

Touro de Ouro tem
de ser retirado A3

Momento emque bomba explode, emataque de encapuzados
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Verdão
reserva
empata
em casa B1

CONTRA O GALO

Governo sugere
alterações na PEC
dos Precatórios
■ O governo encaminhou uma nova versão da
PEC dos Precatórios para as principais bancadas
do Senado, contendo seis alterações em relação
ao textoaprovadonaCâmaradosDeputados. Em
uma delas, há uma brecha para que o valor de
R$ 400 do Auxílio Brasil se torne permanente e
não precise de uma fonte de receita. Foi incluído
também um ponto que prevê que os precatóri-
ospagosaprofessores serão feitos comoabonos
salariais. A movimentação acontece às vésperas
da votação da PEC na CCJ, prevista para hoje. A9

POR AUXÍLIO PERMANENTE

Agência da Caixa vai
ter horário normal A9
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