ANO LI - Nº 17.630

 BAURU, sexta-feira, 17 DE agosto DE 2018 

EXEMPLAR AVULSO R$ 2,00

 NOSSA MISSÃO: PROMOVER A CIDADANIA DEMOCRATIZANDO O ACESSO À INFORMAÇÃO 
Mario Anzuoni/Reuters

Sebastian Granata/Reuters

‘Grease’, 40
anos depois

Lins revoga
‘taxa da luz’

John Travolta e Olivia
Newton-John se
reúnem para relembrar
sucesso de 1978
nos cinemas.

Decisão da Câmara
cancela, pela segunda
vez, contribuição para
iluminação pública.

Alex Silva/Estadão Conteúdo

São Paulo é
eliminado
Liziero marca,
mas time cai
nos pênaltis
pela SulAmericana.
PÁG. 9

PÁG. 12

PÁG. 19

Palmeiras vence
em SP e avança
Com gol de Dudu, time
bate Bahia por 1 a 0 e
vai pegar o Cruzeiro
na semifinal da
Copa do Brasil.
PÁG. 9

Prefeitura pode construir calçadas
e cobrar dos proprietários omissos
Aretha Franklin: uma voz para a eternidade O
Shannon Stapleton/Reuters

Nem bem circulou a
notícia da morte de Aretha Franklin, “rainha da
soul music”, e fãs trataram de fazer homenagens
à cantora. Flores e fotos
foram depositadas na estrela de Aretha na calçada
da fama em Hollywood.
A artista tinha 76 anos e
lutava contra um câncer
PÁG. 17
desde 2010.

Ela vendeu
75 milhões
de discos

PÁG. 17

Aretha Franklin morre aos 76 anos: deusa da soul music

Mike Blake/Reuters

Estrela de Aretha em Hollywood recebeu diversas flores

BTC recebe mais de 170 jogadores de tênis
De hoje a domingo o Bauru Tênis Clube (BTC) recebe
mais de 170 jogadores de 20
cidades diferentes para a disputa do 1.º Mezzani Open
de Tênis. O torneio será di-

TEATRO DE RUA - A Praça da Paz terá hoje, às 19h, o espetáculo “Desventuras de um Quixote”, da Cia. A DitaCuja. PÁG. 8

diante do Barueri, hoje, a partir das 20h, no Ginásio Duduzão (campus das Faculdades
Integradas de Bauru). A entrada é um um quilo de alimenPÁG. 11
to não perecível.

Idade escolar Furtos a
terá diretrizes casas são
de conselho
esclarecidos

Sendi/Bauru perde no fim
PÁG. 10

COTAÇÃO 16/8
DÓLAR

COMPRA VENDA
3,904
3,873
3,990

3,905
4,053
4,090

POUPANÇA

SELIC

DIA 17/8
0,5000%
0,3715%

6,50%

24
14°C

26°C

Tempo parcialmente nublado. Possíveis
chuviscos. Temperatura em declínio.
PÁG. 24
Confira os números da
Quina, Dupla e Timemania.
PÁG. 4

http://www.jcnet.com.br
e-mail: jc@jcnet.com.br

Divulgação

Bruno Freitas

vidido em sete categorias e
terá estrutura semelhante aos
torneios Future e ITF, com
15 quadras de saibro, fisioterapia, etc. Haverá premiaPÁG. 10
ção em dinheiro.

Futsal da FIB tem uma
decisão a cada partida
Precisando vencer os três
jogos restantes da primeira
fase para garantir vaga na sequência da Liga Paulista de
Futsal, a FIB/Total Móveis
tem primeiro desafio da série

prefeito
Clodoaldo Gazzetta encaminhou à Câmara
Municipal um projeto de
lei que disciplina o uso
e ocupação das calçadas
e dá poderes à prefeitura
para reformar e construir
os passeios onde os proprietários se omitirem.
Com isso, a administração
poderá fazer ou contratar
a execução de calçadas
quando os proprietários
forem notificados e não
realizarem o serviço. Depois, o governo fará a cobrança do bauruense da
mesma maneira que foi
proposto na lei de limpeza
de terrenos, recentemente
aprovada no Legislativo
e sancionada pelo prefeito, que, agora, fará a rePÁG. 3
gulamentação.
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Irmãos Rodolfo e Daniel Bustamante: campeões no último torneio

Retirada de
174 árvores
é proposta
contra panes

STJ age para
diminuir a
judicialização
da saúde

A CPFL Paulista propôs
à Secretaria Municipal do
Meio Ambiente a supressão
de 174 árvores na região dos
Altos da Cidade. A empresa afirma que o motivo da
medida é evitar os apagões.
A pasta ficou de apresentar o projeto ao Conselho
Municipal de Defesa do
PÁG. 5
Meio Ambiente.

Ministro do Superior
Tribunal de Justiça (STJ),
Paulo de Tarso Sanseverino
declarou, em Bauru, que a
Corte está atuando para estabelecer suporte a juízes a fim
de reduzir a judicialização
relacionada à área de saúde.
Segundo ele, uma frente especial de estudo está discuPÁG. 4
tindo soluções.

O Conselho Nacional de
Educação definirá as bases
sobre limites de idade para
entrada na educação infantil
PÁG. 14
e fundamental.

A Polícia Civil esclareceu furtos em série que
tiveram casas da Zona Sul
de Bauru como seus alvos
PÁG. 8
preferenciais.
Malavolta Jr.

O ministro Paulo de Tarso Sanseverino (STJ) esteve em Bauru

