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Sortudos
‘esquecem’
R$ 300 mi
ao ano A7

DE LOTERIAS

INSS alerta que golpistas
usam ligação telefônica
e WhatsApp para obter
os dados dos segurados
e cometer fraudes
■ Falsáriosestãoaplicandogol-
pes nos segurados do INSS por
meiodoWhatsApp.Elesentram
em contato com o aposentado
por telefone, falando da neces-
sidade de fazer a prova de vida.
Depois, enviamumamensagem
via WhatsApp e solicitam fotos
de documentos, para suposta-
mente finalizar o cadastro. O
INSS diz que não procura segu-
radospor telefoneouWhatsApp
para fazer a prova de vida. A9

Aposentados são vítimas de
novo golpe da prova de vida

Governadores põem
professor e policial
para vacinar antes A6

ALTERAM ORDEM

Capital enterra
recorde de 392
corpos em um dia A5

NO DOMINGO

Internações
desaceleram
nas UTIs de
São Paulo

MORTES EM ALTA

■ O ritmo de internações em
UTIs de Covid-19 diminuiu nos
últimos seis dias nos hospitais
da prefeitura e do governo do
estado. O número de mortes e
dedoentesemterapia intensiva
aindaé recorde,mashá indícios
de que as medidas de restrição
e de distanciamento começam
a fazer algum efeito. O núme-
ro total de internados em UTIs
cresceu a 2,6% ao dia entre 6 de
marçoe20demarçonoestado;
ontem,caiupara0,7%aodia. A5

NA CAPITAL
Feriadão não muda
isolamento em SP
Nos primeiros dias, índices não
aumentaram em relação a períodos
anteriores à antecipação A6

NOS TRENS DA CPTM E NO METRÔ
Movimento ainda é intenso no transporte
Passageiros dizem que lotação diminuiu em relação a outras semanas A6

Rivaldo Gomes/Folhapress

Passageiros
em trem
da CPTM

na estação
Itaquera

NO VERDÃO

Abel diz
ter rezado
por vaga na
Liberta B1

PARA REFORÇAR

Tricolor vai
atrás de
atleta sem
custo B6

5.813.004
receberam doses da
vacina no Estado de
SP até ontem A5

VACINÔMETRO

Bolsonaro cede
ao centrão e
troca 6ministros
■ Sob pressão política do cen-
trão, o presidente Jair Bolsona-
ro (sem partido) anunciou on-
tem a troca de seis ministros:
Defesa, Justiça,RelaçõesExteri-
ores eCasaCivil eos titularesda
Secretaria de Governo e da Ad-
vocacia Geral da União. As mu-
danças ocorremmenos de uma
semana depois de o presidente
da Câmara, Arthur Lira (PP-AL),

ter subidootomcontraogover-
no federal. Amaior surpresa foi
ademissãodo titulardaDefesa,
general FernandoAzevedoeSil-
va.Opresidentedecidiupor sua
saídaporqueestava insatisfeito
comoafastamentocrescentedo
serviçoativodasForçasArmadas
do governo. Azevedo foi substi-
tuído pelo ministro da Casa Ci-
vil, Braga Netto. A3 e A4

ENTRE ELES, DEFESA E JUSTIÇA

Ernesto Araújo deixa o
Itamaraty após desgaste A4

Morre PM
baleado
após dar
tiros para o
alto na Bahia
Com farda da
PMe rosto
pintado
de verde e
amarelo, policial
ergueu um
fuzil e disparou
contra colegas
que negociavam
sua rendição no
Farol da Barra,
emSalvador.
Ele foi atingido
e não resistiu.
Governo afirma
que policial
estava em
surto. A7

Reprodução

Veja datas do auxílio
para o Bolsa Família
■ Beneficiários da nova edição
do auxílio emergencial que es-
tãonoBolsaFamília já têmdata
para receber as quatro parcelas
da ajuda. Como em2020, o cro-

nograma de pagamento será o
mesmodoprograma social. As-
sim,emabril, a liberaçãodagra-
na começa no dia 16. O valor do
auxílio será de até R$ 375. A10

AJUDA EMERGENCIAL

Vans escolares
vão levar mortos
até cemitérios
■ Diante da alta dos sepulta-
mentos, a Prefeitura de SP libe-
rouacontrataçãodecarrospar-
ticulares para o serviço. São 50
vagas para quem tem van. A6

MUNICIPAIS DO PAULISTÃO

Federação
propõe
endurecer
as regras B1


