domingo 10/9/2017

São Paulo 2 x 2 Ponte Preta

Atlético-MG 1 x 1 Palmeiras

2,00

Verdão segura
empate
heroico em BH

Cesar Greco/Ag. Palmeiras

Nelson Coelho/Diário SP

Tricolor
cede
empate
e segue
na zona da
degola P12

APENAS

R$

Em jogo com três pênaltis,
Palmeiras termina duelo
contra o Galo com nove em
campo, mas volta para casa
com um ponto P14

EDIÇÃO NACIONAL

Aposentadorias por invalidez

Segurado que for pego na
revisão tem direito a bônus

Parcela de recuperação é paga conforme o tempo em que o segurado ficou afastado e o vínculo de emprego antes da
incapacidade. No estado, 227,5 mil beneficiários serão convocados para agendar perícia no pente-fino do INSS P4
Inclusão

Santos x Corinthians

De estagiário
a sensação: a
volta de carille
Em alta no Corinthians,
Fábio Carille se reencontra
com a Vila Belmiro em
clássico com o Santos P10

Autonomia
e dignidade
conquistadas

No Mandaqui

Motocicleta
bate de frente
com ônibus

Adriana (à esq.), Fernando
e Maritza são deficientes
físicos e tiveram as vidas
mudadas com o emprego.
Os três são beneficiários da
lei de cotas no trabalho P2

Motociclista mudou de
faixa e colidiu com o
coletivo, que só parou
após atingir poste. Ele e
o garupa morreram P5

Reality musical

Em Pirituba

Sucesso nos
palcos e na
tela da Globo

Adolescente
é espancada
até a morte

André Frateschi é finalista
do ‘PopStar’ hoje.
Performance rendeu até
convite para novela P19

Vítima levou chutes e
socos de cinco mulheres.
Jovem estaria se
envolvendo com marido
de uma das autoras P5

Áudio polêmico
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Nelson Coelho/Diário SP

Maurício Fidalgo

SIGA O DIÁRIO DE S. PAULO

Executivos da
JBS estão na
mira de Fachin
Joesley, Saud e ex-procurador colocaram seus
passaportes à disposição
do STF após Janot pedir
prisão preventiva deles P6
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