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Fotos Públicas

Marcos Borghetti

Antena contra
cerol terá blitz

Renato Borghetti em
palco bauruense hoje

Acessórios doados chegarão
a motociclistas durante
campanha na cidade.
PÁG. 5

Acordeonista consagrado
chega com seu som típico do
Sul, em formato de quarteto,
para show no Sesc Bauru.

São João inspira
eventos e quitutes
Final de semana dedicado ao
santo tem quadrilha, doces da
época, bênçãos e, em Bocaina,
passagem por fogueira hoje.

PÁG. 17

PÁGS. 7, 13 E 23

Bancos devem oferecer novas
regras a clientes com dívidas
Max Rossi/Reuter

Lee Smith/Reuters

E

laboradas pelo próprio mercado financeiro por intermédio
da Federação Brasileira
de Bancos (Febraban), novas regras tentam reduzir
impasses e desgastes com
clientes que não conseguem
honrar seus compromissos
junto ao setor. Formam esse
público-alvo de atendimento diferenciado pessoas que
ficaram inadimplentes por
desemprego, doença, morte
em família, separação ou
qualquer outro imprevisto
considerado mais sério. As
opções, no âmbito da política de crédito de cada banco,
poderão incluir parcelamento, liquidação antecipada
e até redução de juros e
PÁG. 4
valores devidos.

Influenza: ação
é prorrogada
Philippe Coutinho: pura emoção com primeiro gol

Brasil: jogo vira drama, mas tem final feliz
Com suspense até os
acréscimos, o Brasil bateu a
Costa Rica por 2 a 0 e finalmente o torcedor do País do
Futebol pôde fazer a festa –
na Rússia e por aqui. Teve de
tudo: queda de Tite à beira do
gramado, choro de Neymar
logo após a disputa, nervosismo, elogios a Douglas Costa... O Brasil agora é líder de
seu grupo e tem o desafio de
manter o foco para seguir com
boas exibições. Veja, também, como vibrou a galera
em Bauru. PÁGS. 9, 10 E 11

Nem todos sabem
o que passei’
Neymar

‘Nova’ Suíça
se dá bem
e embola
o grupo

Nigéria bate
Islândia com
torcida dos
argentinos

Abandonando de vez
a fama de retranqueira, a
Suíça conquistou uma suada vitória de virada sobre
a Sérvia por 2 a 1 e, assim,
deixou embolado o Grupo
E (que agora tem o BraPÁG. 12
sil como líder).

Com gols de Musa, a Nigéria venceu a Islândia por 2
a 0 – melhor resultado para
as pretensões da Argentina
que, ainda assim, precisará
vencer os africanos e torcer
para os islandeses não derroPÁG. 12
tarem a Croácia.

Hannah McKay/Reuters

Goleiro e capitão alemão, Manuel Neuer: cada jogo é uma final

12h. O treinador coreano,
Tae-Young Shin, tratou com
bom humor a necessidade
de uma vitória para evitar
PÁG. 12
a eliminação.

Campeã em 2014, a Alemanha volta a campo hoje, às
15h, contra a Suécia, pressionada pela derrota na estreia
contra o México. “A partir de

Operação
conjunta
prende 4
por golpes
Atuação executada por
policiais civis de Bauru e
Rio Preto resultou na prisão de quatro pessoas por
esquema criminoso. Com
empresa de fachada, o bando realizava compras, revendia a mercadoria a preço baixo e “sumia” sem
pagar fornecedores. PÁG. 8
Divulgação

agora, todas as partidas que
temos são finais”, resumiu o
goleiro Manuel Neuer, capitão da equipe, sobre a situaPÁG. 12
ção de momento.

Bélgica mede forças com a Tunísia às 9h
Sensação belga busca consolidar seu valor no Mundial e se garantir, hoje, nas oitavas
29°C
EM BAURU

Tempo claro
sem previsão
de chuva.
PÁG. 14

Polícia

Animado, México encara a Alemanha quer continuar
Coreia do Sul ao meio-dia sonhando alto na Rússia

Embalado pelo triunfo
por 1 a 0 sobre a Alemanha
na estreia, o México tenta
manter o ritmo hoje contra
a Coreia do Sul a partir das

Confira os
números da
Lotomania e
da Lotofácil.
PÁG. 7

PÁG. 7

Já com a Costa Rica entregue, Neymar anotou o seu aos 51 do segundo tempo e, logo depois, caiu no choro

17°C
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PÁG. 12

AGENDA DAS BALADAS –
Cantora Natalia Nandes é
uma das atrações musicais
da noite que também tem
flashback e rock. PÁG. 19
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