quarta 23/8/2017

APENAS

2,00

Som da contestação

Pavilhão 9
retorna 11
anos depois
Após longo período longe dos
palcos, a banda volta com
músicas que criticam o atual
momento político e social P19

Chape x Timão, 19h30

Daniel Augusto Jr /Ag. Corinthians

Divulgação

R$

O jogo é fora
de casa?! Então
melhor ainda
Com ótimo aproveitamento
como visitante (85,2%),
Corinthians encara a Chape
para ampliar a liderança P10

EDIÇÃO NACIONAL

Finalmente uma graninha a mais no bolso

INSS começa a pagar o 13º
para pensionistas na sexta

Antecipação da primeira parcela do abono de Natal será feita junto com o pagamento da folha salarial de agosto,
para aqueles que recebem um salário-mínimo e têm final de inscrição 1. Confira quanto você vai ganhar P5
Pente-fino tirou benefício de mais de 160 mil no país. Em São Paulo, já são mais de 42 mil que perderam o seguro P5
Em Santa Catarina

Briga e amizade

Decisão do STF

Aluno agressor pode
ser internado, diz MP

Barça decide
acionar Neymar
na Justiça

Fernando
Collor vira réu
na Lava Jato P6

Enquanto clube catalão
ataca brasileiro, craque
se reencontra com exparceiros de Barcelona P16

Feminicídio em alta
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São Paulo

Foto do instragam

Jefferson Rudy/ Agência Senado

Reprodução de Facebook

Promotoria da Infância e Juventude analisará o
caso após apuração da Polícia Civil. Adolescente
já teria um histórico de agressões em casa P4

nossos colunistas

Uma a cada
três é morta
pelo marido

Dependência
de Hernanes e
Pinotti x Ceni

Esplanada O que
está por trás da
privatização da
Eletrobras P3

Dados da SSP mostram
que 30% das mulheres
assassinadas foram mortas
pelo marido ou pelo ex P2

Enquanto clube depende
das atuações do meia, diretor
critica trabalho de Ceni e é
rebatido por Beale P12

Paes quer uma
verdadeira lição
para Bibi P21
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