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APENAS

Divulgação

Seleção Brasileira

Tite convoca
Jemerson e
Alex Sandro

Laszlo balogh / Reuters

2,00
Mowa Press

R$

Judô

Mayra Aguiar
é bicampeã
mundial

Sem Miranda e Marcelo para
o jogo contra a Colômbia,
técnico dá chance de ouro
para novos convocados P15

Em Budapeste, gaúcha se
torna segunda brasileira a
conquistar dois títulos da
competição na história P16

EDIÇÃO NACIONAL

Será que agora a linha que liga os hospitais sai mesmo?

Metrô: governo entregará
três estações na quarta

Após três adiamentos, governo estadual marca inauguração das estações Alto da Boa Vista, Borba Gato e Brooklin,
da Linha 5-Lilás, para o dia 6. Alckmin também promete linha do Aeroporto de Guarulhos nos próximos meses P3
No Rio Grande do Sul

Sem moradia e sem segurança

Professora é Estrelas
morta na aula da ‘banda
de catequese do Bial’

Briga entre moradores
de rua deixa um morto
Três deles teriam tentado roubar a bolsa de um quarto.
Revoltados, outros espancaram o trio, no Centro P4

Ela dava aula quando foi pega
por homens de capacete.
Polícia acredita que motivação
do crime foi vingança P3

Reprodução

Enfim, agora
o desrespeito
leva multa

Na Zona Leste

Peruano rouba celular,
tenta fugir pela janela de
ônibus e acaba imobilizado
pelos populares P4

Famosos chiam contra
liberação enquanto MP
defende decisão de promotor
e pede alteração na lei P4
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Caso do abuso no ônibus

Passageiros
Protestos contra
‘prendem’
e a favor da
ladrão de celular decisão do juiz

No 1º dia de fiscalização em
shoppings e mercados, 37
motoristas infringiram a lei
e vão pagar R$ 293 P2
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Integrantes do programa
‘Conversa com Bial’, Ana
Karina e Anna Tréa falam
sobre a parceria P19
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