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| BOM DIA Bixiga pronto para homenagear sua padroeira Achiropita P14

APOSENTADOS

INSS paga revisão a
491 mil em janeiro
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Beneficiados são segurados que se aposentaram por invalidez entre 1999 e
2009 ou recebem pensão por morte. Confira o cronograma de pagamento P15

‘Não tem
preço’

Duran Machfee/Futura Press

Mesmo machucada e triste pela
perda da medalha de ouro, a
judoca Mayra Aguiar (até 78
kg) não jogou a toalha e
garantiu o bronze.
“Não importa
BRASIL EM LONDRES a cor, é uma
medalha
10h30 BASQUETE FEMININO
Brasil x Canadá
olímpica” O2
12h15 HANDEBOL FEMININO
Brasil x Rússia
13h FUTEBOL FEMININO
Brasil x Japão
15h30 NATAÇÃO
Cielo disputa a final
dos 50 m livre

Travar a cidade compensa

Anatel libera Claro,
Oi e TIM a voltar
a vender chips P18

Candidatos pegam
leve no primeiro
duelo de campanha

PM preso por matar
foi o 1 o- colocado em
prova da polícia P12

7 SELOS + R$ 13,90
= 1 CARRINHO
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No debate realizado ontem pela Rede Bandeirantes, os
postulantes à sucessão de Kassab evitaram ataques e
se limitaram a propor soluções para a cidade P2 e P3

Bezerra, oficial aposentado, levou diversas coronhadas e feriu a cabeça

Ladrões batem em coronel e
acabam mortos pela Rota P12

Direito Defensoria diminui o
atendimento em São Paulo P4
Porto Feliz Neto assassina
os avós e a tia a facadas P11
Delegados Sindicato quer povo
reclamando contra violência P13
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Amanhã, a baiana
Daniela Mercury
estreia o projeto
Mulheres do Brasil
e leva um axé mais
sofisticado para o
palco do Via Funchal

Sérgio Tomisaki/Diário SP
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Após um protesto de motoboys parar por mais de três horas várias vias da capital, o Contran
decide passar o início da fiscalização das novas regras de motofrete para 12 de setembro P5

Os 38 acusados do mensalão
serão julgados pelo Supremo

Por 9 votos a 2, a Corte negou o pedido do advogado Marcio Thomaz Bastos, que representa o ex-diretor
do Banco Rural José Roberto Salgado, para desmembrar o processo para os réus com foro privilegiado P16
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