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Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians

2,00

Corinthians

Pausa não tem
sido nada boa
para o Timão

Divulgação

APENAS

R$

São Paulo

Com 14 dias sem jogos,
Carille tentará recolocar
time no eixo. Primeira pausa
longa, porém, foi ruim P10

Palmeiras

Dorival cobra
mais futebol
de Cueva

Após goleada,
Cuca diz que
luta pela taça

Muito mal nas últimas
partidas, peruano ganha,
com razão, puxão de orelha
público de Dorival Júnior P12

Vitória por 4 a 2 no clássico
contra o rival São Paulo faz
técnico do Verdão sonhar
com a briga pelo título P14

EDIÇÃO NACIONAL

Acordo é o melhor caminho para tentar saldar os débitos

Negociar pode fazer o valor
da dívida reduzir até 70%
Especialistas orientam os endividados que estão com as contas no vermelho a apresentarem propostas aos credores.
Revisão de juros e multa é comum em negociação. Desemprego é o grande vilão da inadimplência, aponta pesquisa P6
Unidades na Zona Norte

Tráfico de entorpecentes

Vandalismo: duas escolas
estaduais são depredadas
Divulgação

Divulgação

Computadores, microondas e até caixa d`água foram alvos dos vândalos, que também
quebraram armários usados pelos professores e danificaram materiais didáticos P4

Polícia Federal apreende 49% a
mais de drogas em Cumbica P2
Semana de moda

Maria Paula

DIÁRIO terá
Doida, santa e
cobertura do SP embaixadora
Fashion Week P20 da paz social P19
nossos colunistas
Brasilândia
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Modernização

Mulher diz ter Celular será
sido estuprada usado como
em Uber P3
Bilhete Único P5

Léo Dias Pai de três,
Rodrigo Faro se
submete a cirurgia
de vasectomia P21

Bea Saboia

Jovem morre
baleado em
baile funk P3

Violência

Esplanada Há três
nomes cotados para
o cargo de diretorgeral da PF P7
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