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 BAURU, sexta-feira, 22 DE junho DE 2018 

EXEMPLAR AVULSO R$ 2,00

 NOSSA MISSÃO: PROMOVER A CIDADANIA DEMOCRATIZANDO O ACESSO À INFORMAÇÃO 
Hélvio Romero/Estadão Conteúdo

Divulgação

Lava Jato: operação
em SP e
Bofete

Artes plásticas
em vários locais
Esculturas como essa aí ao
lado estão na Pinacoteca;
veja onde ficam outras
cinco mostras em unidades
municipais e na USP.

Botucatu tem a 1ª
morte por gripe A
Vítima, um jovem de 19 anos,
não fazia parte do grupo alvo
da campanha de vacinação,
diz Saúde; criança também
contrai a doença e recebe alta.

PF faz buscas,
mira “laranjas”
e prende 15.

PÁGS. 7 E 20

PÁGS. 14 E 15

PÁG. 13

Bauru já repõe mais de 1/3 dos
empregos perdidos em 3 anos
D
Brasil joga por vitória e afirmação
Apesar do inesperado
desfalque de Danilo, com
entrada de Fagner, o Brasil
tem tudo para desempenhar
convincente papel no confronto desta manhã contra
a Costa Rica – frágil adversário que enfrenta desentendimentos internos. Thiago
Silva, hoje, será o capitão
de Tite e de toda a nação;
Neymar segue como principal aposta de gols e espetá-

Wilton Junior/Estadão Conteúdo

culo – em cartaz logo a
PÁG. 9
partir das 9h.

Água:
conserto em
adutora é
concluído

Daqui pra frente tudo vai ser
diferente, acredita Felippe
O palmeirense Felippe
Moreira é o garoto que
chora na capa do JC após
o 7 a 1 em 2014. Hoje,

e janeiro a maio de
2018, Bauru recuperou mais de um terço
dos empregos perdidos entre
2015 e 2017, anos em que
houve intensa extinção de
vagas em meio a um País
mergulhado na crise econômica. Em números absolutos, foram 3.468 novas vagas
com carteira assinada criadas
na cidade nesses primeiros
cinco meses (melhor resultado para o período nos últimos
oito anos). O setor de serviços puxou recente alta no
PÁG. 5
nível de emprego.

só quer saber de alegria:
“Até porque tenho certeza de que o hexa será nosPÁG. 10
so”, dispara.

Técnicos do DAE concluíram, na noite de ontem,
reparos em adutora da estrada de terra que liga os bairros Pousada da Esperança
e Núcleo Edson Gasparini após ruptura provocada
por maquinários da própria
prefeitura durante serviços
de terraplenagem. Houve
desabastecimento de água
PÁG. 8
em cinco bairros.

Samantha Ciuffa

Fuscas em festa:
hoje é o dia deles
Felippe e celular com capa do JC pós-7 a 1: mais otimista

Matthew Childs/Reuters

Sexta-feira
‘começa’
ao meio-dia
A partida da Seleção
Brasileira logo pela manhã alterou a programação da cidade – e é bom
confirmar o que abre e fecha para não perder viaPÁG. 4
gem (e o jogo).

JC NA COPA
Em virtude do jogo do
Brasil hoje, o balcão de
classificados do JC vai
funcionar das 12h às 18h.

CABEÇA QUENTE – Lionel Messi segue seu martírio de não
brilhar pela seleção argentina e, ontem, foi ainda pior: viu o
time ser atropelado pela Croácia por 3 a 0 e, agora, ficam menores as chances de avanço no Mundial da Rússia. PÁG. 11

28°C
Confira os
números da
Quina, Dupla e
Timemania.
PÁG. 8

EM BAURU

Tempo claro.
Temperatura
estável.
PÁG. 24

17°C

DÓLAR

COMPRA VENDA
3,762 3,763
3,723

3,913

3,850

3,950

Austrália
empata
com auxílio
do VAR

França
avança e
despacha
o Peru

O jovem Kylian Mbappé
marcou o gol da vitória francesa por 1 a 0 sobre o Peru
e, assim, sua seleção não só
se garante na próxima fase
como tira qualquer chance do Peru, que batalhou,
PÁG. 12
mas sucumbiu.

Com o auxílio do árbitro
de vídeo, a Austrália conseguiu empatar por 1 a 1 com a
Dinamarca. O resultado deixou a seleção europeia em
situação relativamente tranquila e manteve viva a equiPÁG. 12
pe da Oceania.

Veja todos os duelos do dia

PÁGS. 9 A 12

Imigrantes

EUA querem
crianças
em bases
militares
Os Estados Unidos estudam a possibilidade de abrigar crianças imigrantes que
foram separadas dos pais em
região de fronteira em bases
militares, segundo divulgou
o Pentágono. O pedido veio
do Departamento de Saúde,
que administra os abrigos
onde os pequenos são atualmente mantidos - incluindo
PÁG. 16
49 brasileiros.

24

COTAÇÃO 21/6
POUPANÇA
DIA 22/6
0,5000%
0,3715%
SELIC - 6,50%

PÁG. 8

O CAPITÃO E O CRAQUE – Thiago Silva e Neymar durante treino para o jogo desta sexta
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