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COTAÇÃO 20/10

21°C

tempo parcialmente 
nublado com chuvas 
isoladas. temperatura 
estável.     PÁG. 22

EM BAURUOS rESuLtAdOS  
dAS LOtErIAS 
EStÃO NO SItE dO 
JOrNAL dA CIdAdE:  
WWW.JCNEt.COm.br

26°C

SELIC - 8,25%

OPINIÃO 2
dEStAQuES                     8
ESPOrtES                   13

rEgIONAL                    17
brASIL                          21
trIbuNA dO LEItOr      26

INtErNACIONAL 27
rESumO                       28 
CLASSIFICAdOS             29

22/10 - 0,5000%
23/10 - 0,5000%

 3,188 3,190

 3,137 3,333

 3,260 3,360
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Conheça os alimentos que 
potencializam a perda de peso.

Para ‘turbinar’ a dieta

Arquiteta e blogueira 
Maria Luiza Canedo dá 
dicas para curtir o Caribe.

Vai viajar?
Grupos de caminhadas de Pederneiras
e Botucatu visitam estações ferroviárias

demolidas, casarões e antigas fazendas de café. 

Pelas trilhas da região

Aventureiros do túnel/divulgação

NESTA EDIÇÃO, 1.670 CLASSIFICADOS COM MAIS DE 3,3 MIL OFERTAS

Entrevista 
da Semana
roseane Andrelo

Professora da unesp 
defende a valorização da 
categoria, conta sobre o 
livro que acaba de lançar 
e ressalta a importância 
de estudar sempre.

Perseguidora do 
conhecimento

 JC Regional
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Mudança de carreira pode ser 
feita a qualquer tempo da vida

Como as pessoas pas-
saram a viver mais, 
aumentou também a 

preocupação em ter uma 
maior satisfação pessoal no 
trabalho, além de conquistar 
rendimentos mais altos. Em 
função disso,  muitos optam 
por mudar de carreira e as-
sumir desafios antes nun-
ca imaginados. Um novo 

michelle deixou biologia para produzir artigos em couro; o marido Fábio ainda concilia duas atividades

malavolta Jr.

José Carlos Coelho, um ídolo do Noroeste, morreu aos 81 anos

Neide Carlos/JC Imagens

caminho profissional pode 
acabar com as frustrações 
e também provocar alegrias 
com as conquistas. Este ce-
nário já desponta há algum 
tempo e especialistas atri-
buem a longevidade como 
um dos estímulos principais 
no processo de mudança da 
profissão, que pode ocorrer 
em qualquer idade.   PÁG. 4

Morreu, na tarde de on-
tem, aos 81 anos, o lendário 
jogador José Carlos Coelho, 
um dos maiores atletas da 

história do Noroeste e autor 
do primeiro gol no estádio 
Alfredo de Castilho, na inau-
guração, em 1960.    PÁG. 13

Morre eterno ídolo do 
Noroeste: Zé Carlos

Hoje, na série de artes 
marciais, o taekwondo

O Brasil desperdiça mais 
de 45% da água que trata e 
esse número é um escânda-
los para os padrões interna-
cionais. Em Bauru, essa per-
da chega, em média, a 50%, 
que vaza pela rede má con-
servada. Entretanto, a popu-
lação ainda tem muito que 
colaborar.   JC nos Bairros

Desperdício 
de água só  
aumenta e 
acende alerta

Mais consciência

Felicidade e longevidade

USC completa 64 anos 
de história e serviços

Hospital da Unimed já 
atende 10 mil por mês

O aplicativo YouGo de 
transporte privado urbano 
criado por Patrícia Senft 
representará economia a 
passageiros.   PÁG. 11

Jovem cria 
aplicativo de 
transporte

Sob comoção, foram se-
pultados ontem os dois ado-
lescentes que morreram após 
ataque a tiros do colega de co-
légio em Goiânia.    PÁG. 24

Vítimas de 
atirador são 
sepultadas
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