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LEVE 2

CIRCULA HOJE COM O JC O JORNAL SEGUNDA-FEIRA

R$ 2,00

Fique alerta

Alvo

Reta
final

Viver Bem

Mantenha o foco
Comece - e mantenha - uma
atividade física neste ano.

Cigarro comum
ou eletrônico?
Risco do cigarro eletrônico ainda não é
claro para especialistas em saúde pública.

Segundando

Atitude

Gabriela
Medvedovski:
trabalho em
malhação
caminha
para a
reta final.

Conexão Biz

O atacante
brasileiro Neymar
continua sendo
alvo, para
o bem e
o mal, da
imprensa
europeia,
sobretudo na
França, país onde
joga atualmente.

Benoit Tessier/Reuters

Transmissão
de conjuntivite
aumenta no verão.

Esportes

Resserviço entra na mira da prefeitura
Gazzetta afirma que uma das prioridades deste ano é acabar com a má qualidade e necessidade de que serviços sejam refeitos na cidade
Diego Ramos/Reuters

Mundo

Terremoto
deixa rastro
de destruição
no Peru
Um terremoto de magnitude 7.1, com epicentro no Oceano Pacífico, atingiu o sul do
Peru ontem, deixando um morto e dezenas de feridos. Muitas
cidades estão sem eletricidade
e estradas foram danificadas.
O papa Francisco, que chega
hoje ao Chile, deve ir ao Peru
na quinta-feira (18). PÁG. 14

Resserviço
significa material e
tempo de trabalho
desperdiçados em
um mesmo local.’

EUA: 20 morrem
em deslizamentos
PÁG. 14

Moradora de Arequipa, no Peru, uma das cidades mais atingidas pelo terremoto, observa estragos em sua casa; há vários feridos

Polícia apreende 250
mil maços de cigarro

Estadão Conteúdo

A Polícia Rodoviária de
Jaú apreendeu, ontem, aproximadamente 250 mil maços de cigarro oriundos do
Paraguai, que estavam sen-

do transportados em um caminhão). O condutor, de 37
anos, morador de Paiçandu
(PR), foi preso em flagrante
PÁG. 8
por contrabando.

Lava Jato
já tem 17
réus soltos

Pancadas de
chuva vão
até quinta

PÁG. 10

COMPRA VENDA
3,205

3,206

PÁG. 8

3,217

3,353

3,290

3,390

POUPANÇA

SELIC

15/1 - 0,5000%
0,3994%

7%

20°C

27°C

Tempo parcialmente nublado com pancadas
de chuva. Temperatura estável. PÁG. 11

Confira os números da Quina,
Mega, Dupla Sena, Timemania
e Federal.
PÁG. 3

http://www.jcnet.com.br
e-mail: jc@jcnet.com.br
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Imóvel deve
ser pensado
para todas
as idades

Asfalto do
Tangarás
pede reparo
após 4 meses

28
OPINIÃO

Clodoaldo Gazzetta

Em 2050, o número de
idosos ultrapassará pela primeira vez o de adolescentes e
jovens (10 a 24 anos), segundo a ONU. Esses números fazem com que os empresários
comecem a pensar no chamado “mercado grisalho”,
quando o assunto é imóvel. O
arquiteto Mathias Holwich,
no entanto, avalia que projetos residenciais e comerciais
devem ser feitos pensando
PÁG. 5
em todas as idades.

COTAÇÃO 12/1
DÓLAR

O

prefeito de Bauru,
Clodoaldo Gazzetta,
disse estar incomodado com o aumento das
reclamações por repetição
de serviços em vias públicas. Segundo ele, o chamado resserviço deve ter
solução ainda neste ano.
Gazzeta disse que uma das
ações prevê reunir a Secretaria Municipal de Obras e
o Departamento de Água
e Esgoto (DAE) para definir o que precisa mudar
para reduzir a ocorrência
PÁG. 3
de resserviço.

ESQUENTA – As escolas de samba de São Paulo realizaram na noite de sábado um ensaio
PÁG. 12
técnico no Sambódromo do Anhembi. O clima chuvoso não espantou os foliões.

Moradores do Jardim Tangarás estão insatisfeitos com
a qualidade das obras de pavimentação no bairro. Após
4 meses, os problemas já se
acumulam. Prefeitura está soPÁG. 4
licitando vistoria.

