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Dia de lavar a
roupa suja no
Tricolor

2,00

Neymar inicia
luta para fazer
o PSG brilhar
Time francês estreia contra
o Celtic. Craque tem missão
de ganhar o título e meta
de ser o melhor do mundo.
Barcelona pega a Juve P16

C.Gavelle/PSG

Reapresentação tem
reuniões do elenco
e diretoria. Pivô das
polêmicas, o meia Cueva
pediu desculpas P9

Liga dos Campeões

APENAS

R$

EDIÇÃO NACIONAL

Segundo o SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) e a Confederação de Lojistas

Brasileiro usa mais cartão
para comida e remédios

Cartão de crédito lidera ranking para pagamento de despesas em supermercados (62%), farmácias (49%) e abastecer
veículos (30%). Valor médio das faturas em julho atingiu R$ 883 e mais de um terço (39%) gastou mais no período P6
Contrabando na mira

Do mármore ao ‘boi’

Divulgação

Preso, Joesley está em
cela de 9 m² sem chuveiro
Dono da JBS chegou ontem a Brasília num avião da PF. Na
carceragem não há vaso sanitário, e sim buraco no chão P5

Rovena Rosa/Agência Brasil

Guerra à pirataria: Shopping
na 25 de Março é fechado!

Centro de compras, que foi lacrado junto com a vizinha Galeria Florêncio, deve ter em
suas 900 lojas cerca de 800 toneladas de produtos ilegais, segundo fiscais P2
Divulgação

‘A Fazenda-Nova Chance’
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Finalmente na cadeia

Uma mistura
de vários
eliminados

Nuno Cobra
é condenado
e fica detido

Atropelador
que matou 4
acaba preso

Com Roberto Justus à frente,
programa estreia hoje com 16
ex-participantes de realities P20

Ex-treinador de Ayrton
Senna é reincidente em
caso de abuso sexual P3

Rapaz foi encontrado em
Heliópolis, na capital, por
policiais da Rota P3
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