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Refinancimento de dívidas

São Paulo

Profeta se
despede de
seus fiéis
Rubens Chiri / São Paulo

Hernanes volta para clube
chinês, mas diz que tentará
retornar para o Tricolor P10

Temer decide vetar
integralmente Refis
das microempresas
Segundo o presidente do Sebrae, Guilherme Afif, presidente optou por barrar a proposta
por causa da polêmica em torno da renúncia fiscal, que acabaria infringindo a Lei de
Responsabilidade. Proposta foi aprovada por unanimidade pelo Congresso em 2017 P5

Santos

Ivan Storti / Santos FC

Jair Ventura é
apresentado
pelo Peixe P14

Palmeiras

Corinthians

Scarpa fica
mais distante
do Timão
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Biografia

Amanhã já será R$ 4

Dentes quebrados

Recompensa Carregue o
pode chegar Bilhete Único
a R$ 50 mil
e economize

Enfermeira
fica três dias
inconsciente

Governo pagará por
pistas que levem ao autor
do tiro que matou criança
de 5 anos, na Zona Sul,
na Virada do ano P3

Vítima foi espancada
no domingo e acabou
resgatada apenas na
noite de quarta. Foragido,
marido é suspeito P4

Usuários de ônibus, Metrô
e trem que colocarem
créditos no cartão até as
23h59 vão viajar com a
tarifa antiga: de R$ 3,80 P4

Livro conta
histórias
sobre Didi
Autor narra acidente aéreo
que quase matou Trapalhão
e infância do humorista
marcada por bullying P20

Divulgação

SIGA O DIÁRIO DE S. PAULO

Após perder quase todas as
fantasias, Escola vai desfilar
no Grupo Especial, mas não
vai ser julgada P21

Divulgação

Presidente Roberto de
Andrade admite que
contratação se tornou um
processo complicado wP12

Incêndio não
apaga brilho
da Tucuruvi

Doria
proíbe
venda de
narguilé a
menores
de
18
anos
P2
Caso do menino Arthur

Carnaval

Divulgação

Mina diz que
deseja ir para
o Barcelona P11

Multa para quem desrespeitar a lei pode chegar a R$ 10 mil
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