Bruno Alves fez exames e
assinou até dezembro
de 2020. Após falhas
de Sidão, titular no gol
vira incógnita P14
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Arana é mais
Sucesso com
um desfalque empurrão e
contra a Chape ajuda das fãs
Além do zagueiro paraguaio
Balbuena, suspenso por
cartão, Timão não terá o
lateral Guilherme Arana, que
sentiu dores na coxa P11
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Tricolor acerta
com zagueiro do
Figueirense
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Galã de ‘Malhação’, ator
celebra a boa fase e diz não
precisar nem de empresário:
‘Minhas fãs ficam de olho e
me ajudam em tudo’ P19

EDIÇÃO NACIONAL

Confira também como aumentar o valor da sua aposentadoria

É preciso voltar a contribuir
para ter benefícios do INSS

Quem por algum motivo deixou de recolher à Previdência Social deve retomar os pagamentos para poder recuperar a
‘qualidade de segurado’. Além disso, acaba perdendo tempo de contribuição para dar entrada na aposentadoria P5
Águas coloridas

Palmeiras

Derrotas,
pressão e até
ameaças

A Fonte do
Ibirapuera está
de volta!

Lua na frente
do sol: eclipse
encanta geral
Milhares acompanharam
o eclipse solar ontem. No
Brasil, o Nordeste teve
a melhor visualização.
Agora, é só em 2041 P6

Enquanto Mattos foi até
ameaçado de morte,
Cuca segue na berlinda.
Que fase do Verdão! P12

Ao som de música clássica e festa,
cartão-postal da cidade voltou a
funcionar após um ano P3
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nossos colunistas
Esplanada

Tá lá! Chape
foi exemplo de
superação e Mancini
vacilou P13
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Guerra do lixo

Justiça interdita
aterro sanitário
em Osasco
Segundo o juiz, há risco de
escorregamento. Prefeitura
diz que laudo garante a
segurança do local P2
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Congresso vai na
contramão dos
supersalários P7

Nelson Coelho/Diário SP

Bill Ingalls/NASA

Imagem do dia

