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ganhe o caderno máquina
Andre Vicente/Folhapress

Monica Alves/Folhapress

Até a sogra
cabe neles

são paulo

R$ 1,50

JAC 16
Diamond 2.0

R$ 59.800

atacante volta a treinar com bola e diz que quer estrear no dia 17

saia justa em desfile

Miss
Brasil é
vaiada

Fabigol
entra em
campo

Luis Fabiano durante treino no
CT da Barra Funda, na zona oeste;
o atacante diz que tem vontade
de estrear pelo Tricolor contra
o Ceará, no Morumbi

O craque, de 30 anos, contratado
em março pelo São Paulo, está recuperado das duas cirurgias no
joelho direito. Ele está sem jogar
B3
há quase sete meses.

Moisés Nascimento/AGIF/Folhapress

sem descanso

Divulgação

Priscila
Machado,
25 anos,
(foto) foi
vaiada no
Miss
Universo. O
público não
perdoa o
episódio em
que fotos de
Priscila com
os seios de
fora caíram
na
internet.
Ela diz
que
exige
respeito. A2

R$ 66.560

Fiat Doblò
Essence 1.8

Corinthians pega
quatro pedreiras
pela frente
Nas próximas rodadas, o Timão vai
pegar na sequência Flu, Peixe, Tricolor, Bahia e Vasco. O rival baiano
B5
é considerado o mais fraco.

Tribunal vai decidir revisão
dos benefícios de 88 a 91
INSS não aceita a sentença favorável ao pagamento da revisão pelo teto
mento da revisão pelo teto nos
postos para quem se aposentou
entre outubro de 1988 e abril de
1991. Nesse período, conhecido

como buraco negro, o INSS errou
os cálculos da inflação, o que reduziu o valor das aposentadorias.
O procurador-geral disse que o

erro ocorreu apenas após 1991,
quando uma lei criou as novas regras da Previdência. Stefanutto
informou que o INSS deverá cum-

chuvas já deixam três mortos em santa catarina

estreou na tv tupi

Marcos Plonka
morre aos 71 anos
após sofrer infarto
O ator fez sucesso em novelas da
TV Tupi, como “Nino, o Italianinho”, e se consagrou na “Escolinha do Professor Raimundo”. A7

10AI101-17.7
3.0
31.0

■ O ator interpretava o judeu
Samuel Blaustein, na Globo

Nelson Antoine/Fotoarena/Folhapress

Polícia identifica dois
ladrões do banco Itaú

Enchentes castigam 800 mil
2ª edição concluída às 23h35

10AI100-5.61
1.0
10.0

assalto na avenida paulista

■ Moradores são retirados de barco de área completamente alagada na cidade de Gaspar, que fica
a 116 km da capital Florianópolis; 33 municípios decretaram estado de emergência com a chuva

As fortes chuvas que atingem
Santa Catarina desde a última
quarta-feira afetaram mais de
800 mil pessoas em 85 municí-

prir o acordo apresentado inicialmente na Justiça para pagar os
segurados entre 5 de abril de
1991 a 31 dezembro de 2003. A10

Divulgação

O procurador-geral do INSS, Alessandro Stefanutto, afirmou ontem
que a Previdência deverá recorrer
da decisão que ampliou o paga-

pios. Há quase 60 mil desabrigados, segundo a Defesa Civil. Decretaram calamidade pública os
municípios de Brusque e Rio do

laura muller

Sul. Vinte e três cidades enfrentam
falta de luz e 31 estão sem água.
O governo destinou R$ 30 milhões
A5
para obras de reconstrução.

negociação

Apetite sexual Comércio oferece
e a sua idade B12 10% de reajuste A12

O delegado-geral de Polícia, Marcos Carneiro, afirmou que as prisões dos suspeitos do roubo milionário ao Itaú devem acontecer nos

próximos dias. Carneiro disse que
os ladrões tiveram a ajuda de alguém que conhecia o sistema de
A6
segurança do banco.

skinhead está preso

Suspeito de matar punk em
briga era amigo da vítima

A6

