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 NOSSA MISSÃO: PROMOVER A CIDADANIA DEMOCRATIZANDO O ACESSO À INFORMAÇÃO 

NESTA EDIÇÃO, 1.103 CLASSIFICADOS COM MAIS DE 2 MIL OFERTAS
Dito Coveiro, locutor funerário ENTREVISTA DA SEMANA
Cidades da região ainda mantêm serviço de alto-

Música para todos
Apresentação da Banda
Mirim vai colocar pais e
filhos para dançar, hoje

la
Ma

JC Criança

Antonio Carlos Felicio
Ele voltará!

falante para anunciar mortes, documentos perdidos
etc. Dito Coveiro anuncia falecimento de
pessoas em Areiópolis PÁGs. 17, 18 e 19
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Desconecte-se!
Empresas de tecnologia lançam
recursos para combater uso excessivo
de celular Segunda & Mais - Atitude

Nascido em Bauru numa
família de músicos, o cantor,
pianista e compositor Antonio
Carlos Felicio, ainda muito
jovem, começou a tocar em
eventos por todo o Estado. Hoje
residindo em Manaus, Felicio
prepara-se para vir a Bauru em
novembro cantar Frank Sinatra.

Desconfiança
e fugas

Divulgação

Comportamento revela
traumas psicológicos em
cães abandonados SER

PÁG.10

‘Ruído moderno’ afeta audição de jovens
Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 1 bilhão de pessoas de 12 a 35 anos correm risco de sofrer perda auditiva severa precocemente

Cuidado

Dronebase/Reuters

Calor com
chuva traz
insetos de
todo tipo
O calor forte e as chuvas
dos últimos dias estão “desentocando” insetos, como
baratas, animais peçonhentos, entre eles escorpiões e
aranhas, entre outras pragas
urbanas. Muitos bauruenses
têm reclamado e buscado soluções com inseticidas e deJC nos Bairros
detização.

Esportes

Palmeiras
e São Paulo
duelam com
os gaúchos
Na briga pelo título brasileiro, o Palmeiras recebe o
Grêmio e o São Paulo vai a
Porto Alegre encarar o Internacional, às 16h. PÁGs. 14 e 15

Foto aérea mostra a destruição causada pelo furacão Michael, na costa noroeste da Flórida, em Panamá City. Ainda falta energia

Brasileiros reconstroem casas após furacão
Eles tentam voltar à rotina na Flórida (EUA) após a devastação causada pelo “Michael”.

Santos vence
Corinthians
no Pacaembu

Wilton Junior/Estadão Conteúdo

PÁG. 28
Estadão Conteúdo

“

Deveríamos adotar a
cultura de proteção
aos nossos ouvidos assim como nos protegemos
usando cinto de segurança
quando estamos dentro de
um veículo”. O alerta é da
fonoaudióloga Andréa Cintra Lopes, professora da
Faculdade de Odontologia
de Bauru, e revela a preocupação crescente entre especialistas da área sobre os impactos danosos que as novas
tecnologias, com os chamados ‘barulhos modernos’,
têm provocado na audição
das pessoas, principalmente
crianças e jovens. É importante ficar atento aos sinais
de que os aparelhos estão
provocando danos aos ouvidos. Os sintomas aparecem
PÁG. 8
entre 2 a 5 anos.

Fones para
os ouvidos
são vilões
PÁG. 8

Eleições 2018

Maioria dos
vereadores
de Bauru é
Bolsonaro
Uma consulta feita pelo JC
aos 17 vereadores de Bauru
revelou que a maioria (8) vai
votar em Jair Bolsonaro para
presidente. Sete estão indefinidos, um vai anular e apenas um se declara eleitor de
PÁG. 4
Fernando Haddad.

PÁG. 13

Sendi/Bauru
perde em SP

PÁG. 16

Bolsonaro aguarda liberação médica para atos de campanha

Seleção de olho
na Argentina

PÁG. 13

Haddad participou ontem de evento para crianças, em S. Paulo

Bolsonaro diz que só Haddad: faltou mais
debate ‘sem terceiros’ controle nas estatais
PÁG. 21

29°C
OS RESULTADOS
DAS LOTERIAS
ESTÃO NO SITE DO
JORNAL DA CIDADE:
WWW.JCNET.COM.BR

EM BAURU

Parcialmente nublado
com pancadas de
chuva e trovoadas
isoladas.
PÁG. 25

21°C

PÁG. 21

DÓLAR

COMPRA VENDA
3,778 3,779
3,760

3,917

3,850

3,950

PÁG. 5

66

COTAÇÃO 11/10
POUPANÇA
14/10
0,5000%
0,3715%
SELIC - 6,50%

Gastos com
medicamento
dispararam

OPINIÃO
DESTAQUES
ESPORTES
REGIONAL
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