ANO LI - Nº 17.460

 BAURU, quarta-feira, 31 DE janeiro DE 2018 

EXEMPLAR AVULSO R$ 2,00

 NOSSA MISSÃO: PROMOVER A CIDADANIA DEMOCRATIZANDO O ACESSO À INFORMAÇÃO 
Victor Lira/Bauru Basket

Malavolta Jr.

Indicado ao Grammy
toca em Bauru hoje

De volta
à Panela

Big Gilson faz 30
anos de carreira
e celebra no Sesc
com seu novo
disco “XXX”.
PÁG. 21

Stefano conversa
com Demétrius
sobre a melhor
estratégia para
vencer Joinville.
PÁG. 11

Lei das calçadas
terá de ser refeita
Tribunal de Justiça
anulou a lei porque
não houve discussão
pública. Segalla cobra
agilidade do prefeito.
PÁG. 3

População pede lombadas para
tentar reduzir acidentes nas ruas
Malavolta Jr.

Belo gesto!

Resgate de
cão tem BO
e vídeo que
viralizou
A cabeleireira Laura
Brandão flagrou uma cena
que pode se configurar
como abandono de um cão,
que ainda teria tentado ficar
com a antiga proprietária
após correr atrás de seu carro. Laura postou um vídeo
e adotou provisoriamente
o animal. O fato chamou a
atenção de um delegado, que
PÁG. 8
registrou o caso.

STJ nega
pedido feito
por Lula

Golpe do
hospital faz
nova vítima

PÁG. 8

Reação a vacina
pode ter matado

PÁG. 13

P

ara cada 20 pedidos
de implantação de
lombadas feitos pela
população, a Emdurb recebe dois de semáforo e um de
radar, em média. A informação é do engenheiro civil do
setor de planejamento viário
Renan Gomes Marcacini.
Para a população, o obstáculo no chão seria a melhor
forma de reduzir a velocidade dos veículos e, consequentemente, os acidentes.
Mas a maioria dos pedidos
não preenche os requisitos
PÁG. 4
técnicos e legais.

Laura Brandão com o cachorro que ela batizou de Bolt, após acompanhar a tentativa do animal de continuar com a antiga dona

Cármen Lúcia
rejeita revisão

PÁG. 16
Malavolta Jr.

Tifanny dá show,
mas vôlei perde
PÁG. 9

O ex-presidente requereu habeas corpus para não
ser preso após julgamento
de seu recurso no TRF-4.
PÁG. 15
Tribunal negou.

Norusca joga hoje para seguir
líder na 50a partida de Maicon
Bruno Freitas

Carnaval

Águia de
Ouro avisa
que não
vai desfilar
A diretoria da escola de
samba Águia de Ouro, de
Bauru, informou à Secretaria de Cultura que sua agremiação não vai desfilar no
Sambódromo dia 10 por dificuldade financeira.
PÁG. 7

Folia na Luso
terá dois dias

PÁG. 24

Thiago Fernando Simões, vice-presidente da Águia de Ouro

Maicon Douglas (de vermelho) espera comemorar a marca com vitória hoje à noite

PÁG. 12

Inflação das famílias pobres foi menor em 2017
Principal componente da chamada inflação das camadas mais populares, os alimentos tiveram uma forte desaceleração nos preços
29°C
Confira os
números da Quina,
Dupla, Lotomania
e Timemania.
PÁG. 8

Tempo nublado a
parcialmente nublado.
Temperatura em
declínio. PÁG. 17

19°C

28

COTAÇÃO 30/1
POUPANÇA
31/1 - 0,5000%
0,3994%

EM BAURU

SELIC - 7%

DÓLAR

COMPRA VENDA
3,179 3,180
3,193

3,327

3,260

3,360

PÁG. 5

OPINIÃO
DESTAQUES
ESPORTES
REGIONAL
BRASIL

2
6
9
13
15

ECONOMIA
INTERNACIONAL
CULTURA
CLASSIFICADOS

18
20
21
26

http://www.jcnet.com.br

e-mail: jc@jcnet.com.br

