ANO LI - Nº 17.325

 BAURU, segunda-feira, 18 DE setembro DE 2017 

EXEMPLAR AVULSO R$ 2,00
PAGUE

 NOSSA MISSÃO: PROMOVER A CIDADANIA DEMOCRATIZANDO O ACESSO À INFORMAÇÃO 

1

LEVE 2

CIRCULA HOJE COM O JC O JORNAL SEGUNDA-FEIRA
No escritório
sem preguiça

R$ 2,00

Gravidez
após os 40!

Ficar parado
demais prejudica
a saúde. No
escritório,
alongue-se,
levante e ande.
Segundando

Saiba os cuidados que
as mulheres, como
Ivete Sangalo,
grávida aos
45 anos, têm
que ter na
gestação.

Fumantes
por tabela
Cai número de
fumantes passivos
e de pessoas que
usam derivados.

zViver
z
Bem

zAtitude
z

Samantha Ciuffa

Hamilton
vence e se
aproxima
do título
Menina egoísta?
A atriz Ísis Valverde fala
de Ritinha e de outros
personagens da novela
“A Força do Querer”.
zConexão
z
Biz

Eles se divertiram na Getúlio
A quadra 15 da avenida Getúlio Vargas, em
Bauru, se transformou
ontem de manhã em uma

passarela de belos e divertidos cães. Foi durante o
1º Encontro Cantinho Pet
Confiança, cujo concurso

João Rosan/JC Imagens

premiou o menor e maior
cão, a fantasia mais bonita e o cão mais parecido
PÁG. 7
com o dono.

zEsportes
z

Absurdo: como mãe
não levava celular,
ladrão dá facada
em bebê de 3 meses
A

Bellinha e Lolla até fizeram caretas para a fotografia, ontem de manhã, em Bauru

Edgar Su/Reuters

edição de ontem do JC
trouxe os exemplos de
dois reeducandos que
estudam no Senai para se
profissionalizar e retornar
com dignidade à sociedade. Mas no mesmo final de
semana, um caso de polí-

cia assusta e choca pelos
requintes de crueldade que
exibe. Uma bebê de apenas 3
meses levou uma facada no
braço em um assalto na Vila
Antártica, em Bauru. Era
por volta das 10h de sábado
quando a mãe, com a crian-

ça no colo, foi abordada por
uma dupla em uma moto.
Ela entregou R$ 50,00, mas
como não estava com celular, o assaltante se irritou, a
agrediu e atacou a bebê também com uma faca. Criança
PÁG. 8
e mãe estão bem.

Temer janta
com Trump
hoje nos EUA

Prefeitura notifica
CPFL sobre fiação

A previsão é de um cardápio indigesto hoje à noite
no jantar que o presidente Michel Temer terá com
seu colega Donald Trump,
PÁG. 9
em Nova York.

A Prefeitura de Bauru
começou a notificar a CPFL
para que a companhia adote providências para sanar
a bagunça de fios verificada
em várias regiões da cida-

de. São cabos soltos, presos
provisoriamente ou em altura inferior à exigida pela
legislação. Até o momento,
39 pontos com irregularidaPÁG. 3
des foram listados.
Ale Frata/Codigo19/Estadão Conteúdo

Segunda-Feira

Gol de Jô
com a mão
será tema
da semana

Paulo Beraldo é formado em jornalismo pela Unesp Bauru

A grande discussão do
futebol neste final de semana
foi o gol do atacante Jô com a
mão, que deu a vitória ao Corinthians sobre o Vasco. Ele
não admite a irregularidade e
o assunto ainda vai dar o que
PÁG. 5
falar na semana.

Jovem vai à Final da vida São Paulo vence
Bélgica para é assunto
e alivia o clima
PÁG. 6
debater fome de jornada
Paulo Palma Beraldo, 24
anos, irá representar o Brasil em uma conferência cujo
tema é “Como alimentar um
PÁG. 7
planeta faminto?”.

Os momentos finais da
vida de uma pessoa e os cuidados paliativos com ela serão
discutidos em evento na Unimed em 7 de outubro. PÁG. 5

Palmeiras pega
o Coritiba hoje

PÁG. 5

36°C
Confira os
números da Quina,
Mega, Lotomania
Federal e Timemania.
PÁG. 4

Tempo claro, com
névoa seca.
Temperatura estável.
PÁG. 11

14°C

28

COTAÇÃO 15/9
POUPANÇA
18/9 - 0,5000%
19/9 - 0,5000%

EM BAURU

Jô comemora seu gol na vitória de ontem contra o Vasco, enquanto vascaínos reclamam com juiz

SELIC - 8,25%

DÓLAR

COMPRA VENDA
3,114 3,115
3,117
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3,280
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