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SJCC investe
R$ 10 milhões
no Agreste
do Estado
Presidente do Grupo JCPM e do
Sistema Jornal do Commercio de
Comunicação, João Carlos Paes
Mendonça anunciou ontem a construção
da nova sede de Caruaru, implantação do
sinal digital e migração da frequência AM
para FM de todas as rádios do sistema.

Economia 7 e Editorial 12

Dia decisivo para a
reforma da Previdência

Michel Temer se reúne hoje com lideranças políticas para, juntos, costurarem os últimos detalhes das mudanças para quem
vai se aposentar. Fixação de uma idade mínima e igualdade de regras para servidores devem permanecer no texto. Política 2
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DIVULGAÇÃO

Goleada
tarde demais

Em um Arruda vazio, Santa Cruz se despede da
Série B goleando o Juventude por 5x2. JC+ Esportes 11

Humor de
três gerações
em Os Parças
Whindersson Nunes (foto),
Tirullipa e Tom Cavalcante
entram numa grande roubada na
comédia dirigida pelo cearense
Halder Gomes.
JC+ Cultura 5

Dez alvos da operação que
investiga o desvio de dinheiro
para ajudar vítimas das enchentes
voltaram a ser presos, sendo oito
civis e dois militares.
Política 4

Planos de saúde
perdem usuários

Economia 6

Certidões civis passam a ter o CPF
Novas regras para emissão de certidões de nascimento, casamento e óbito já estão em vigor. Inclusão do CPF
vai ser obrigatória. Mudanças facilitam registro de maternidade e paternidade de filhos não biológicos. Brasil 14

Arruda, o canal do lixo
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Torrentes

Enquanto controle urbano não é feito, local se habituou a virar entulho
de resíduos. Prefeitura vai gastar R$ 300 mil para limpar área. Cidades 9

Sugestões do Banco Mundial

Pinacoteca em
busca de visitas

Para o Bird, parte dos programas do País não funciona. Órgão aponta
mudanças que podem economizar 8,36% do PIB até 2026. Economia 8
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