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CIRCULA HOJE COM O JC O JORNAL SEGUNDA-FEIRA
ficar
Deu Bauru!
Insônia
As boas Impossível
indiferente
cores de
novas de àssetembro.
Está
ar um outro
setembro noastral.
Bem mais
positivo, bem
Medicação sem prescrição
médica pode agravar problema.
zzSegundando

R$ 2,00

Com time
formado
por base
do sub20, Gocil
derrotou
o Mogi.
Gui Santos
foi um dos
destaques.

mais contagiante.

Alerta!
Idoso do futuro
será menos
saudável se
estilo de vida
das crianças
não mudar já.

Na novela

zAtitude
z

zViver
z
Bem

A cantora
Joelma fará uma
participação em
“A Força do Querer”.

Esportes

zConexão
z
Biz

Número de feirantes dobra em Bauru
Em 4 anos, subiu de 260 para 510 o total de profissionais que trabalham nas feiras livres espalhadas por 31 bairros da cidade
Reuters

Teste nuclear

Coreia do
Norte testa
bomba
A Coreia do Norte anunciou ontem seu sexto teste
com uma bomba nuclear,
afirmando que o artefato que
explodiu seria uma bomba
de hidrogênio. A decisão é
um claro desafio às ameaças
feitas pelo governo Donald
Trump e acirra a escalada de
tensões envolvendo Pyongyang, Washington, Seul,
Tóquio e Pequim. PÁG. 13

EUA falam
em ‘resposta
militar massiva’
PÁG. 13

N

os últimos quatro
anos, o número de
feirantes saltou de
260 para 510 em Bauru.
Só neste ano, a atividade
ganhou 115 novos profissionais, segundo dados da
Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento (Sagra). Crise econômica e desemprego são
apontados como os principais responsáveis.
PÁG.5

Chuva: ações
preventivas
são definidas

O líder norte-coreano Kim Jong-un é visto conversando com cientistas ao lado da provável bomba de hidrogênio, antes do teste
Douglas Reis

Acusado de
ejacular em
mulher vai
ficar preso

Limpeza de bocas-de-lobo, vistoria em galerias
e campanha de conscientização integram plano de
ações preventivas para o
próximo período de chuvas na cidade.
PÁG. 4

‘Apae Happy
Run’ une o
esporte com
solidariedade

O juiz Rodrigo Marzola Colombini determinou
ontem a prisão preventiva
(sem prazo para soltura)
do ajudante geral Diego
Novais, detido sábado por
suspeita de estupro, após
atacar outra mulher em São
Paulo. A prisão foi ressaltada como “imperiosa”
PÁG. 11
e “necessária”.

Cerca de 850 pessoas
participaram, da “Apae Happy Run”, ontem de manhã,
na avenida Getúlio Vargas.
O evento angariou cerca de
R$ 20 mil em prol da entidade, que atende mais de 2
mil usuários. A presidente da Apae, Olga Bicudo,
abriu a caminhada em um
PÁG. 7
carrinho elétrico.

Denúncias

Ciências

Governo
teme falta
de quórum

Escrever é
igual andar
de bicicleta

PÁG. 9

A Corrida Kids foi um dos destaques da “Apae Happy Run”, que reuniu pessoas de todas as idades na avenida Getúlio Vargas, ontem
30°C

Confira os números
da Quina, Mega,
Lotomania, Federal
e Timemania.
PÁG. 8

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

15°C

28

COTAÇÃO 1/9
POUPANÇA
4/9 - 0,5181%
5/9 - 0,5000%

EM BAURU

SELIC - 9,25%

DÓLAR

COMPRA VENDA
3,146 3,147
3,127

3,283

3,210

3,310

OPINIÃO
DESTAQUES 
REGIONAL
BRASIL

PÁG. 15

INCLUI O SEGUNDA-FEIRA
2
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INTERNACIONAL
CLASSIFICADOS 
CIÊNCIAS 
JC NA ESCOLA


13
14
15
16

http://www.jcnet.com.br

e-mail: jc@jcnet.com.br

