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Entrevista da Semana

‘É duro ver seu
maior rival ser
campeão’
Evair analisa eliminação
do Verdão na Libertadores
e diz que é doloroso ver o
Corinthians ser campeão
gastando quase nada P12

Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians
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Corinthians

São Paulo

Meta de Jô é
ser artilheiro
do Brasileirão

Sidão ganha a
vaga de Renan
no gol tricolor

Artilheiro isolado do BR-17,
com 11 gols, atacante admite
que ser o goleador do
campeonato nacional virou
um objetivo pessoal P9

Técnico Dorival Júnior
decidiu trocar seu goleiro
titular e alegou questões
técnicas para fazer a
mudança na equipe P11

EDIÇÃO NACIONAL

Ao todo, 29,4 milhões de segurados recebem a remuneração extra

Veja como consultar o valor
da 1ª parcela do 13º salário

Os aposentados e pensionistas do INSS podem verificar a partir de hoje quanto vão receber de adiantamento da
primeira parcela do 13º salário. A consulta dos contracheques está disponível pela internet e telefone. Os pagamentos
começam dia 25, para quem ganha um salário mínimo e tem final de matrícula 1, e seguem até 8 de setembro P5
Estado Islâmico reivindicou o atentado

Luto no humor

Ataque terrorista leva morte a Barcelona

O adeus ao
riso de Paulo
Silvino P19
Divulgação/TV Globo

Van avança sobre multidão em ponto turístico e deixa ao menos 13 mortos e dezenas de feridos P7

Léo Dias Filho de

Francisco Cuoco
está na mira da
polícia carioca P21
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Em Itaquera

Alteração em
linha de ônibus
é suspensa

Reprodução

corre contra o tempo
para apresentar mais
uma denúncia P6

Divulgação

Esplanada Janot
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nossos colunistas

Após insatisfação e protesto,
SPTrans cancela mudança e
vai reavaliar troca de rota P2

Durante roubo

Empresário
reage e morre
atropelado
Vítima saía de posto de
gasolina na Fernão Dias
quando foi atacado P4
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