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Tricolor
fica no
0 a 0 com
o Furacão B1

NO MORUMBI

Conversão em tempo
comum é possível a
quem teve atividade
especial antes da
reforma da Previdência
■ Seguradosdo INSSquetraba-
lharamemcondiçõesprejudici-
ais à saúde antes da reforma da
Previdênciapodemusarotempo
especial na aposentadoria. Nas
regras, a conversão em tempo
comum foimantida apenas pa-
ra períodos até 13 de novembro
de 2019. Para um homem, dez
anos em tempo especial equi-
valem a 14 anos no comum. A7

Confira como se aposentar
antes como tempoespecial

Relator da PEC quer
auxílio de R$ 400
permanente A7

NO SENADO

Cacau Protásio é
mãe sexualmente
livre em comédia C4

SHOW!

VACINA CONTRA A COVID
Anvisa aprova dose
de reforço da Pfizer
Bula vai indicar que imunizante
pode ser usado ao menos 6 meses
após as duas primeiras doses A4

São Paulo vai
flexibilizar
o uso das
máscaras

A PARTIR DO DIA 11

■ O governador João Doria
(PSDB) anunciou a flexibiliza-
çãodousodasmáscarasemam-
bientesabertosapartirdodia 11
de dezembro. Amedida foi atri-
buídaàquedanonúmerodeca-
sosemortesemdecorrênciado
novocoronavírus.Ousodemás-
caras continuará sendo obriga-
tório nas áreas internas. A3

HOJE, ÀS 19H

Peixe pega
o Fortaleza,
algoz dos
paulistas B3

CONTRA O CEARÁ

Timão quer
quebrar
jejum fora
de casa B1

Aluno esfaqueia
funcionária em
escola estadual
■ Umalunode 14anosesfaque-
ou uma funcionária de uma es-
cola estadual da capital. A víti-
materia tentadocontero jovem,
que iriaatacarumaprofessora.O
adolescente foi apreendido. A5

CINCO VEZES

Sabatina de
Mendonça
é marcada
■ Após mais de 4 meses, o pre-
sidente da CCJ do Senado, Davi
Alcolumbre, marcou a sabatina
de André Mendonça, indicado
porBolsonaroavaganoSTF. A10

VAGA NO STF

FINAL SERÁ CONTRA O FLAMENGO, NO SÁBADO
Torcida embala embarque do Verdão
Palmeiras viaja para decisão da Copa Libertadores, no Uruguai, sob festa B3

Torcedores do Palmeiras
marcampresença na
Academia de Futebol,
na Barra Funda

Dois filhos de
Flordelis são
condenados
■ Dois filhos da ex-deputada
Flordelis de Souza foram con-
denados por envolvimento na
morte do pastor Anderson do
Carmo, marido dela. A5

MORTE DE PASTOR

Grafiteiros
de São Paulo
recriam
quadros
modernistas
Releitura
do quadro
“Operários”,
de Tarsila
do Amaral,
produzida
por grafiteiro
emexposição
noMuseu
Catavento,
no centro de
SP; 12 artistas
recriaramobras
no aquecimento
do centenário
da Semana de
1922, no ano
que vem A4

Rivaldo Gomes/Folhapress

IRREGULAR

Touro
de Ouro
vai para
depósito A5

MIGRANTES

Naufrágio
no Canal
da Mancha
mata 27 A10

E COMISSÁRIOS

Pilotos
ameaçam
entrar em
greve A8

10,6 milhões ainda têm
grana do PIS para sacar
■ A Caixa Econômica afirmou
ontemque 10,6milhões de tra-
balhadores ainda podem sacar
cotas doPIS/Pasep. A grana, em
umtotaldeR$23,4milhões, está

disponívelparaquemtinhacar-
teira assinada entre 1971 e 4 de
outubrode 1988.Os valoresmi-
graram para o FGTS, mas ainda
podem ser sacados. A8

23,4 MILHÕES NO TOTAL

Laudo conclui
que mortes no
Rio foram por
arma de fogo A5

APÓS AÇÃO DA PM

Estudante terá de
ter autorização
para vacinação A4

NAS ESCOLAS

R$ 4,00 QUINTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2021

Zanone Fraissat/Folhapress


