Jô marca no final,
Timão vence fora
e amplia a ponta
Equipe do técnico Carille
provou ser visitante indigesto.
Time ganhou no Sul e abriu
ainda mais vantagem na
liderança do Brasileirão P9
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APENAS

R$

Palmeiras

2,00

Com lesão rara,
Jailson diz que
volta em breve

Cesar Greco/Ag. Palmeiras

Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians

Chape 0 x 1 Corinthians

Apesar de não ter prazo para
voltar, problema no quadril
não ameaça a carreira. ’Já, já
estou de volta’, diz goleiro P12

EDIÇÃO NACIONAL

‘Novo Mundo’

Divulgação

Quem é
o filho da
Amália? Veja
as apostas! P19

Um dinheiro a mais para alguns: grana pode chegar a R$ 56,2 mil

Justiça libera atrasado
a 95 mil segurados
que ganharam ações
Foram liberados mais de R$ 777 milhões de 87.814 ações para pagar os valores de até 60
salários-mínimos. Quem teve valor autorizado em julho pode consultar site do TRF-3 P5
Governo vai liberar saque de PIS/Pasep para idosos. Pagamento começa em outubro P5

Tolerância Zero

Operação põe
na rua efetivo
grande da Rota

Naufrágio deixa
dezenas de mortos
Barco clandestino afunda no Rio Xingu com
70 pessoas a bordo: 15 sobreviventes, 10
corpos encontrados e 45 desaparecidos P6

Reprodução

Em ação especial, cerca de
400 policiais da corporação
foram às ruas da capital para
combater a criminalidade P3

Tragédia no norte do país

Reprodução

Volta para ‘casa’

nossos colunistas

Prefeitura
Três corpos sem Onça capturada
lança aplicativo identificação
é solta em
contra o crack são achados
reserva de Cotia

Esplanada Fundo

Ferramenta gratuita já está
disponível e população terá
acesso a informações do
programa Redenção P2

Viana substitui Fani
no programa ‘A
Fazenda’ P21

Tecnologia para ajudar
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Mistério

Em cinco dias, três
cadáveres foram localizados
pela polícia na capital e
região metropolitana P4

Animal, que apareceu numa
empresa em Itapecerica
da Serra, semana passada,
voltou ao seu habitat P4

eleitoral racha
o Congresso
Nacional P4
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