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 BAURU, sábado, 3 DE fevereiro DE 2018 

EXEMPLAR AVULSO R$ 2,00

 NOSSA MISSÃO: PROMOVER A CIDADANIA DEMOCRATIZANDO O ACESSO À INFORMAÇÃO 
Malavolta Jr.

Coroa vai tirar o
chapéu na pista

Presidenciável
propõe rupturas

Nossa Senhora de
Lourdes terá festa

Candidato do PSOL Nildo
Ouriques esteve ontem em
Bauru para reforçar sua
campanha visando a
Presidência do País.
PÁG. 3

Evento em homenagem à
santa será realizado de 8
a 11 deste mês, na capela
que leva seu nome, na Vila
Souto, em Bauru.

A Coroa Imperial da Grande
Cidade vai enaltecer
um dos acessórios mais
antigos e cultuados da
história humana: o chapéu.
PÁG. 22

PÁG. 7

Bolsa Família suspende 4,5 mil
Este é o total de famílias em Bauru que deixam de receber o benefício temporariamente porque não seguiram regras para a Saúde
Iracema Chequer/Agência Tempo/Estadão Conteúdo

Brasil

O

O juiz federal Bruno
Apolinário resolveu suspender os efeitos da decisão da 10ª Vara do Distrito Federal que ordenou a
apreensão do passaporte do
ex-presidente Luiz Inácio
PÁG. 15
Lula da Silva.

não
cumprimento
das regras do Bolsa
Família na área da
saúde fez com que mais de
4,5 mil famílias perdessem
temporariamente o benefício em Bauru. O número representa quase 40%
dos inscritos no programa
de transferência de renda
do governo federal. Só no
primeiro semestre do ano
passado, 4.513 das 11.485
famílias tiveram o benefício
suspenso. Entre as condicionalidades está comparecer semestralmente a uma
PÁG. 5
unidade de saúde.

Moro fala de
seu auxílio
para moradia

STF libera a
privatização
da Eletrobras

Passaporte
de Lula
deve ser
devolvido

PÁG. 15

IEMANJÁ - Baianos e turistas fizeram várias homenagens à rainha do Mar do Candomblé, na praia do Rio Vermelho, na manhã
PÁG. 17
desta sexta-feira. Em todos os anos, milhares de pessoas de várias regiões do País participam da festa à beira-mar.

‘Agora ou Nunca’
fecha zona sul hoje
Em seu quinto ano, o bloco carnavalesco “Agora ou
Nunca” vai sair às ruas da
zona sul hoje com novidades:
terá porta-bandeira e mestre-sala em sua evolução. O
evento começará às 17h, em
frente ao BB Batatas, na qua-

dra 22 da rua Gustavo Maciel.
Antes da saída, haverá bateria
de escola de samba e homenagens. O cantor Sandamí,
ex-Sambô, vai comandar o
trio elétrico no passeio pelas
vias Rio Branco, Getúlio e
PÁG. 21
Gustavo Maciel.

Carnaval
movimenta
o comércio

Sambódromo
está sendo
finalizado

Prefeitura/Divulgação

PÁG. 4

PÁG. 4

Malavolta Jr.

Catarina pinta o cabelo de Suellen para a festa carnavalesca

Tempo claro a
parcialmente nublado,
com possibilidade de
chuva. PÁG. 19

17°C

SELIC - 7%

Um jovem de Bauru,
Eduardo Rays, foi preso
ontem na Colômbia sob
acusação de envolvimento no roubo de um avião de
pequeno porte. A ação esta-

ria ligada, supostamente, ao
grupo guerrilheiro Exército de Libertação Nacional.
Rays afirmou à polícia que
foi sequestrado e obrigado a
PÁG. 8
pilotar a aeronave.

Região

Bauru

Hospital de
Botucatu
reforça a
radioterapia

Dise flagra
48 quilos de
maconha no
José Regino

Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina de
Botucatu foi incluído no Plano
de Expansão da Radioterapia,
do Ministério da Saúde. Desta forma, ganhará um acelerador linear moderno para ampliar radioterapia.
PÁG. 13

A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), da Polícia Civil,
apreendeu 48 quilos de maconha e 300 gramas de cocaína
enterrados no quintal de uma
casa. A mãe colaborava com
PÁG. 8
o filho no tráfico.

Vôlei perde,
mas traz ponto

Sendi/Bauru
cai em casa

PÁG. 9

DÓLAR

COMPRA VENDA
3,213 3,214
3,220

3,353

3,290

3,390

PÁG. 12

28

COTAÇÃO 3/2
POUPANÇA
3/2 - 0,5000%
0,3994%

EM BAURU

Piloto de Bauru preso
na Colômbia diz que
foi alvo de sequestro

Ontem, a prefeitura fez manutenção e reparos no Sambódromo

31°C
Confira os
números da
Quina, Lotomania
e da Lotofácil.
PÁG. 8

PÁG. 19
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