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Estado quer Força Nacional
no combate a incêndio no PArá

Ministro recebeu solicitação para envio de tropa, que deverá se unir a 100 homens em Alter do Chão

contas do FGTS

Caixa registra
12 milhões de
transações
para saques

oswaldo forte / o liberal

O governador Helder Barbalho pediu ao ministro Onyx Lorenzoni apoio federal para debelar queimada que havia
sido controlada, mas voltou a atingir área de proteção ambiental. Polícia investiga a origem do fogo. cidades, 8.

GOLEADA
classifica
azulinos

6x1

Após primeiro sábado de
atendimentos relativos ao
Fundo, banco creditou R$ 4,97
bilhões em contas de trabalhadores. PANORAMA, 1.
contra paralisações

Gabinete monitora
negociações de
greves em estatais

O Leão foi impiedoso com
o Atlético-AC. Uma vitória
por dois gois de diferença
seria suficiente, mas o time
acelerou no Baenão lotado
e fez 6 a 1 para garantir vaga nas semifinais da Copa
Verde. LANCE!, 2 e 3.

O Gabinete de Segurança
Institucional (GSI) se concentra atualmente na Petrobras.
Governo teme onda de greves no País. panorama, 2.
com até 82 metros

CIDADES, 3.

BRASILEIRãO

Neto Baiano marcou três
gols no passeio azulino sobre
rival do Acre. Equipe aguarda
o vencedor do confronto entre
Bragantino e Paysandu.

impacto financeiro

Flamengo bate o
Santos e leva ‘título’
do primeiro turno

Presidente bicolor
estuda tirar equipe
da Copa Verde

LANCE!, 6 e 7.

LANCE!, 4.

rei do POP LUSITANO

DIVULGAÇÃO/ Luiz Baltazar

Pará abriga o
santuário das
árvores gigantes

Cantor
Roberto Leal
morre aos 67
anos em SP

J.Bosco

Artista português que conquistou o Brasil com sucessos
como “Bate o pé”, lutava contra o câncer. CIDADES, 6.

EM ICOARACI

Embarcação com
200 passageiros
danifica trapiche
Roberto Leal, o “embaixador” da música popular portuguesa
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