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Palmeiras

Cesar Greco / Ag. Palmeiras

Felipe Melo volta
ao time e já causa
‘mal entendido’

Lucas Figueiredo/CBF

APENAS

R$

Reintegrado ao elenco, volante nega
desculpas a Cuca em coletiva e, depois,
usa redes sociais para se explicar P10

Colômbia x Brasil, 17h30

Seleção de
Tite tenta a 10ª
vitória seguida
Com quatro alterações na
equipe, líder tenta novo triunfo
nas Eliminatórias P9

EDIÇÃO NACIONAL

Aposentados que continuam no mercado de trabalho

Desconto previdenciário
é devolvido pela Justiça

Mais uma sentença judicial reconheceu o direito de aposentado do INSS que trabalhou com carteira assinada a ter
de volta as contribuições feitas após a concessão do benefício. A decisão favorece uma segurada do Rio de Janeiro
que receberá R$ 3,5 mil por contribuição no período em que recolhimento foi considerado inconstitucional P6
E agora, Joesley?!

Divulgação DEIC

Reação contra a criminalidade

Acordo de
delação da JBS
pode ser revisto
Marcelo Camargo/Agência Brasil

Rodrigo Janot diz que áudio
gravado entre delatores
tem conteúdo grave
e pode invalidar
benefícios P7

Traficantes na mira
Reprodução

PF prende 80
em operação
contra tráfico

Placar no Morumbi:
Polícia 10 x 0 Bandidos

Agentes investigam
esquema de saída de
cocaína através do porto de
Santos para a Europa P4

Um dia após a morte de 10 integrantes do bando que aterrorizava moradores da
região, ação revela que rádios das polícias civil e militar ‘não se falam’ P2

Durante voo

Nuno Cobra
é suspeito de
abuso P4
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Uma noite, uma avenida

Seis cabos de
semáforos
furtados P5

‘Carinha de Anjo’

Leonor Corrêa
festeja primeira
novela P19

nossos colunistas
Esplanada Sem
jatinho particular,
Dilma sofre com
excesso de
conexões P3

Tá lá! Aniversário

à parte, poder
faz bastidores
esquentarem no
Timão P13
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