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Recorte o selo
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Sete selos
e mais R$ 29,90

são paulo

R$ 2,00

no sul

Verdão tem
missão de
marcar gol
no Inter

de r$ 250 a r$ 2.000

Bônus dos
policiais será
pago no dia 5
A11

são paulo pega o vasco pela copa do brasil em casa

cuidados extras

Saiba pedir
revisão do
INSS sem
armadilhas

Tricolor vive
clima de final

B4

Peixe quer
acabar com
a zica fora
de casa

O Tricolor encara hoje o Vasco, no
Morumbi, no jogo de ida das quartas da Copa do Brasil. O clima é de
decisão, pois o torneio é tido como
a prioridade do São Paulo neste
ano. Além disso, o Vasco deverá
escalar um time misto, enquanto o
Tricolor estará reforçado por Rogério Ceni, Ganso e Fabigol (foto). B3

B5

Marcello Zambrana/AGIF

contra o figueira

Os aposentados devem tomar alguns cuidados antes de entrar
com uma ação judicial pedindo
revisão do benefício do INSS. Associações costumam enviar cartas
aos segurados oferecendo ajuda
para conseguir um reajuste, mas
exigem que o aposentado vire associado e pague uma mensalidade. É comum o segurado gastar
dinheiro para só depois descobrir
que não tinha direito à revisão. O
Agora mostra exemplos de cartas
que são enviadas e como não cair
A9
nessas armadilhas.

Dilma consegue mudar fator
que aumenta aposentadorias
Menina
que matou
amiga vai
ficar solta
Um parente da adolescente de 15
anos que confessou ter matado a
martelada uma colega de escola
de 14 anos afirmou que a acusada
ficará solta e terá que passar por
avaliações psicológicas mensais.
“O juiz achou melhor ela ficar em
casa, com a família, e fazer tratamento”, disse um familiar, que
pediu para não ser identificado. O
motivo do crime seria inveja. A8

mortes em osasco

Policial preso foi
aprovado um dia
A8
após chacina
aumento histórico
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■ Carros invadem a faixa exclusiva de ônibus da EMTU inaugurada em Guarulhos, entre terminais
Cecap e Vila Galvão; trecho ainda está em obras, mas os passageiros aprovaram o novo corredor

No segundo dia útil de funcionamento do novo corredor de ônibus
de Guarulhos, passageiros já sentem que as viagens ficaram, em
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abastecimento é reduzido sem aviso
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O Congresso derrubou na madrugada de hoje a regra que garantia
o benefício integral aos trabalhadores que chegassem a 85 pontos
somados a idade e o tempo de
contribuição ao INSS, no caso das
mulheres, ou 95, para homens.
Com a derrubada do 85/95 fixo,
pedida pela presidente Dilma, há
um acordo para que hoje seja aprovada uma nova fórmula, que
prevê que a pontuação exigida
aumente a cada dois anos, a partir de 2019, tornando mais difícil
para o trabalhador obter o benefício sem desconto. Pela proposta
aceita por Dilma, daqui a quatro
anos, mulheres precisarão somar
86 pontos, e homens, 96. A pontuação subirá até atingir 90/100.
Projetos que aumentariam gastos
foram derrubados.
A10 e A13

ao congresso

envia
Passageiros ganham tempo Governo
proposta para
com corredor de Guarulhos ressuscitar a CPMF

Veja o que fica
mais caro com a
alta do dólar A10
(11)

Com vitória do governo no
Congresso, fator 85/95
será progressivo, o que
vai adiar o pagamento
do benefício sem desconto

carrosdesrespeitam einvademnovapistadeônibus

Rivaldo Gomes/Folhapress

diz parente

média, 20 minutos mais rápidas.
Há falhas no trajeto de 12,3 km,
como carros invadindo o corredor
e estações em obras. Apesar disso,

Sapopemba só recebe
3 horas de água por dia
Moradores da rua Coronel Rodrigues (zona leste) afirmam que,
sem avisar, a Sabesp reduziu
ainda mais o abastecimento na
região. Segundo eles, a água só

chega às torneiras das 8h30 às
11h30. Antes, o bairro tinha água
sete horas por dia. Sabesp diz que
não recebeu reclamações de moradores desta rua neste mês. A3

os usuários aprovam o serviço. A
EMTU diz que as obras são pontuais e que continuará investindo
na educação dos motoristas. A6

Pela proposta, será cobrado 0,2%
de CPMF sobre as operações bancárias. O governo Dilma diz que a
grana será usada para pagar gastos com a Previdência.
A13

