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 NOSSA MISSÃO: PROMOVER A CIDADANIA DEMOCRATIZANDO O ACESSO À INFORMAÇÃO 
Douglas Reis

Rodolfo Buhrer/Reuters

Pedofilia motiva
prisão na região

Relatos de amor
e de espiritismo

Polícia Federal de Bauru
prende suspeito de produzir
material de pornografia
infantil; operação
foi nacional.

Palestrante Célia Diniz
está na região para
compartilhar experiência
sobre enfrentamento
à dor de perdas.

PÁGS. 12 E 14

PF: Palocci acerta
acordo de delação
Benefícios ao exministro, que deve
revelar detalhes sobre
corrupção, ficam
mantidos em sigilo.
PÁG. 14

PÁG. 7

Trânsito: prefeitura já protesta multas
Medida inédita, que vinha sendo planejada, passa a ser adotada em Bauru para apertar o cerco a motoristas que deixam de acertar as pendências
Reuters

Triunfo da diplomacia

Coreias realizam
encontro histórico
depois de 65 anos
O controverso líder nortecoreano Kim Jon-um passou
a ser, na prática, desde 1953,
o primeiro líder máximo de
seu país ao cruzar a fronteira
para cúpula histórica com o
presidente da Coreia do Sul,

Moon Jae-in, já na manhã de
sexta-feira na Ásia. Um telão
gigante em Seul, aulas suspensas e muitas expectativa
cercavam o evento em Panmunjom, vilarejo fronteiriPÁG. 16
ço sul-coreano.

A

Secretaria Municipal
de Finanças já encaminhou 813 multas de
trânsito não pagas para protesto extrajudicial. Há, assim, e pela primeira vez em
relação aos motoristas, a inclusão dos dados do devedor
nos cadastros de restrição de
crédito. Até a próxima quarta, mais 3 mil processos serão
enviados o cartório. A opção
foi a de iniciar os despachos
pelas infrações mais antigas,
uma vez que, após cinco anos,
a multa prescreve.
PÁG. 4

Esportes

Série decisiva para o
basquete começa 2ª
O primeiro jogo do Sendi/
Bauru contra o Paulistano na
semi do NBB será segunda-

feira, às 20h, no ginásio Panela de Pressão. Confira também as outras datas. PÁG. 9

Undokai será
domingo das
9h às 17h

Cultura

Fim de
semana de
diversão
garantida
O feriado pelo Dia do
Trabalho é só na terça-feira,
mas a cidade já pode se sentir contemplada com eventos
culturais e shows de diferentes vertentes. Hoje, o rock
e o sertanejo dão o tom das
baladas – com direito a um
baile onde só entra disco de
vinil. Também tem, nesta
sexta-feira, a última noite
de exibições de curtas-metragens da mostra “Filma
Bauru” no Teatro Municipal.
E, amanhã, rola show de 25
anos da Banda Cavalo MorPÁG. 17
to, entre outros.

Corte de energia
ganha encontro
por soluções

PÁG. 4

Kim Jon-um cumprimenta o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, em área desmilitarizada

PÁG. 8

PÁG. 7

PÁG. 14

Malavolta Jr.

plentes do IPTU em Bauru
cresceu 7% em comparação a igual período do ano
passado. Esse desempenho
preocupa a Secretaria de Finanças por conta de possíveis pendências também em
próximas parcelas. PÁG. 3

Polícia

Crimes
graves têm
queda em
Bauru
Alan Breslau é vocalista
da Cavalo Morto, que
toca amanhã na cidade

Moradores
de rua terão
‘clínica móvel’

PÁG. 5

ATENÇÃO TOTAL NAS ESTRADAS – Operação 1º de Maio, com foco no fim de semana prolongado em comemoração ao Dia do Trabalho, começa nesta sexta-feira em rodovias da região, como
a Bauru-Ipaussu, e segue até quarta, às 12h. Concessionárias vão suspender obras. PÁG. 12

33°C
Confira os
números da
Quina, Dupla e
Timemania.
PÁG. 3

Aumenta
Aécio depõe
sobre suposta dívida com
propina à PF o OIPTU
número de inadim-

Matança de
gatos revolta
moradores

EM BAURU

Tempo claro a parcialmente nublado com
névoa. Temperatura
estável. PÁG. 16

16°C
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COTAÇÃO 26/4
POUPANÇA
27/4
0,5000%
0,3715%
SELIC - 6,50%

DÓLAR

COMPRA VENDA
3,476 3,477
3,460
3,550

3,620
3,650

Os índices criminais graves tiveram queda em Bauru no primeiro trimestre em
comparação com o mesmo
período de 2017, diz a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-SP). Única
exceção foram os estupros,
que aumentaram de 11 para
14 casos por aqui. Os dados
seguem o ritmo de todo o Estado, conforme o JC divulgou
na edição de ontem. PÁG. 8
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