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Palmeiras
Corinthians

Felipe Melo
pode voltar ao
elenco hoje

Arana pode
ser a ‘surpresa’
no clássico

Hamilton vence
e vira líder do
campeonato

Após ficar dois jogos fora
por lesão muscular, lateral
se recupera bem e pode até
pintar contra o Santos P12

Após fazer a pole, britânico
ganha em Monza com
dobradinha da Mercedes e
assume ponta da tabela P15

2,00

Reuters/Max Ross

Sem propostas para sair,
volante tem chance de
ser reintegrado. Mas se
isso acontecer, terá forte
concorrência na
posição P9

GP da Itália de F-1

APENAS

R$

EDIÇÃO NACIONAL

Precatórios a serem pagos pelo governo federal em 2018

Lista de atrasados acima
de R$ 52,8 mil é liberada

Aposentados do INSS que ganharam ações de revisão ou concessões e tiveram dinheiro dos atrasados liberados pelos
juízes entre 2 de julho de 2016 e 1º de julho deste ano já podem consultar os valores pela internet, no site da Câmara P6
Matou e fugiu

Justiça decreta a preventiva de Diego Novais por suspeita de estupro em ônibus P2

‘Malhação’

Ana Hikari
celebra a
diversidade
Filha de negro, a oriental
Ana Hikari conta que seu
pai foi vítima de racismo
como ela na novela P20

Divulgação

Motorista que arrastou e
matou ciclista se entrega,
mas Justiça solta P3

Desta vez, o abusador ficará preso
Reprodução

Atropelador
responderá
em liberdade

Vai para o CDP de Pinheiros

Coreia do Norte

Países em
alerta após
teste nuclear

Na Zona Leste

KCNA
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GCM mata
ex-marido em
troca de tiro P3

Na Marginal Pinheiros

Ciclista tenta
ajudar vítima e
é baleado P3

Não antecipou volta

Divulgação

Bomba de hidrogênio do
ditador coreano provoca
ameaça mundial P7

Temer segue
com agenda
na China P5
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