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 BAURU, terça-feira, 27 DE março DE 2018 

EXEMPLAR AVULSO R$ 2,00

 NOSSA MISSÃO: PROMOVER A CIDADANIA DEMOCRATIZANDO O ACESSO À INFORMAÇÃO 
Reuters/Fabrizio Bensch

Eduardo Teixeira/Estadão Conteúdo

Brasil quer rir
por último hoje

Noite tem filme
e bate-papo

Lula: recurso negado
Em dia de derrota no TRF, atos marcam
caravana no Paraná. PÁG.s 15 e 16

Time de Tite faz
primeiro jogo contra
Alemanha desde o
trágico 7 a 1 na Copa.

Priscila Jácomo vem a
Bauru para discutir filme
sobre ‘tribo feliz’.
PÁG. 21

PÁG. 10

Douglas Reis

Movimentação no cartório eleitoral da rua Antônio Alves: 400 eleitores durante três dias

Biometria: receio gera ‘corrida’
Apesar do cadastramento biométrico não ser
obrigatório em Bauru, o

receio de levar multa causou corrida de eleitores
aos três cartórios, como

no tabelionato da rua Antônio Alves - o mais movimentado.
PÁG. 5

Esportes

Reprodução Facebook

Câmara recebe
projeto de lei
com reajuste e
chama prefeito
O

prefeito
Clodoaldo
Gazzetta enviou ontem para a Câmara
Municipal o projeto de lei
com o reajuste dos servidores, mesmo sem ter cheMarcelo Ferrazoli/Vôlei Bauru

gado a um acordo com a
categoria, que segue em
greve. O Poder Legislativo,
por sua vez, imediatamente, chamou o prefeito para
falar sobre a greve ama-

nhã. A paralisação completa uma semana hoje e,
durante a sessão de ontem,
os servidores protestaram
na galeria e nos corredores
PÁG. 4
da Casa de Leis.

Política

Sendi/Bauru
pega Vasco
hoje de olho
no Caxias

Projeto prevê multa
mais pesada contra
‘sujões’ da cidade

O Sendi/Bauru trava seu
último duelo pela fase de
classificação do Novo Basquete Brasil (NBB) hoje, às
19h30, contra o Vasco no
ginásio Panela de Pressão.
Quinto colocado, o time
está de olho no Caxias, sexto, que entra em quadra no
mesmo horário diante do líder, Paulistano.
PÁG. 11

O vereador Markinho
Souza encaminhou projeto
de lei que aumenta em dez
vezes a multa a ser aplicada para quem sujar vias e

1º finalista
do Paulistão
sai nesta 3ª

Albert Gea/Reuters

Adrian, Eduardo Costa, Gustavo, Eduardo, Nathan, Isaias e Pedro Costa: selecionados em ação

Projeto social motiva garotada a
se lançar no mundo do basquete

Após vitória por 1 a 0 na
semana passada, o Palmeiras encara o Santos como
mandante na noite de hoje
em confronto que definirá o primeiro finalista do
Paulistão de 2018. Mais
uma vez, a disputa ocorre no Pacaembu.
PÁG. 9

Fruto de parceria entre
Vôlei Bauru, Bauru Basket
e Secretaria Municipal de
Educação, o projeto social
Corrente da Vida começa a

dar os primeiros bons resultados. Sete alunos da iniciativa foram selecionados
para integrar as categorias
de base do basquetebol da

Construção
aposta em
recuperação

Emprega
Bauru tem
novas vagas

Preço do ovo Denúncia de
desvio irá
de Páscoa
varia 53,8% à Justiça

PÁG. 17

PÁG. 8

PÁG. 5

33°C
Confira os números da Quina
e da Lotofácil.
PÁG. 4

outros logradouros públicos. Atualmente, o valor é
de R$ 80,00 e a proposta é
chegar até R$ 800,00, se
PÁG 3
houver aprovação.

Sol e aumento de nuvens
pela manhã. Pancadas
de chuva em pontos
isolados. PÁG. 14

COTAÇÃO 26/3
POUPANÇA
25/3 - 0,3855%
26/3 - 0,3855%

EM BAURU

20°C

SELIC - 6,5%

DÓLAR

COMPRA VENDA
3,302 3,303
3,270

3,450

3,380

3,480

Associação Luso Brasileira, um dos mais tradicionais celeiros na formação
de talentos da modalidade na cidade.
PÁG. 12

ONDA DE PROTESTOS – Prisão de líder catalão Carles
Puigdemont gerou atos de apoio a ele em Barcelona. O
PÁG. 19
político continuava detido na Alemanha.

PÁG. 13
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