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 BAURU, sábado, 12 DE maio DE 2018 

EXEMPLAR AVULSO R$ 2,00

Bauru recebe peça
com Edwin Luisi

Lesão tira Daniel
Alves do Mundial

Decisão sobre hospitais é concedida
ao Ministério Público depois de
ação do promotor Enilson Komono;
paralisação continua após votação
que rejeitou proposta da Famesp.
PÁG. 5

Espetáculo de hoje, no Teatro
Municipal, traz à tona dilemas
masculinos e alguns segredos
dos personagens que são,
aos poucos, revelados.
PÁG. 21

Lateral-direito titular da Seleção
de Tite vai passar por cirurgia e
terá 6 meses para se recuperar;
técnico trabalha com três
opções para a substituição.
PÁG. 10

Rafael Ribeiro/CBF

Greve: liminar obriga
‘serviços essenciais’

Reprodução

Malavolta Jr.

 NOSSA MISSÃO: PROMOVER A CIDADANIA DEMOCRATIZANDO O ACESSO À INFORMAÇÃO 

A um mês da Copa, Bauru no clima
Cidade começa a adotar decoração típica nas cores do Brasil para motivar torcida em estabelecimentos e clubes; comércio vê chance de faturar
Bruno Freitas

Alternativa

Pista de
skate ganha
‘proteção’
de eucalipto
Eucaliptos tratados e mudas de árvores foram usados
pela Secretaria do Meio Ambiente (Semma) para fechar
a área ao lado da Bauru Skate Park, no Jardim Aeroporto. O local tornava-se estacionamento de veículos que,
com som alto, ajudavam a
promover encontros, muitas
vezes, regados ao consumo
de álcool e drogas, segundo a vizinhança.
PÁG. 8

Motorista
morre em
trecho de
Piratininga

Marcha contra
violência será
hoje no Centro
PÁG. 7

A

qui e ali, por Bauru,
as cores que revelam
o patriotismo ligado
ao futebol começam a despontar em elementos decorativos, como fitas, bexigas e
bandeiras, a um mês do início da Copa da Rússia. Não
só isso: a torcida do comércio em geral também é por
aquecimento nas vendas de
outros artigos associados à
competição e ao time de Tite,
como camisetas. No Bauru
Tênis Clube (BTC), a portaria e as árvores da entrada
ganharam “cara nova” com
tecidos nas cores verde, amarelo, azul e branco. PÁG. 4

Neide Oliveira, encarregada, com os funcionários da manutenção Ricardo Pavon e Odair Godoi, decorando o Bauru Tênis Clube
Malavolta Jr

Um homem morreu
na noite de ontem na SP225, em Piratininga, após
bater carro na traseira de
PÁG. 13
um caminhão.

Sendi/Bauru empata série
Victor Lira/Bauru Basket

Diante de uma torcida esperançosa por um desfecho
favorável, o Sendi/Bauru não
frustrou: com o placar final de
82 a 75 diante do Paulistano
conseguiu, assim, empatar a
série semifinal por 2 a 2 em
busca de uma das duas vagas
na grande final do NBB-2018.
Quem estará lá? A resposta sai
na quinta partida, segunda-feira, em São Paulo.
PÁG. 9

Sandra Mardones, Ana Maria B. Machado, Joelma Marino, Marilucy Genovez e Erik Schmitt

Cidade faz valer sua veia poética
Pelo quinto ano seguido,
e graças ao grupo Expressão
Poética, Bauru foi a única
cidade do Brasil a estar in-

tegrada ao Festival Internacional de Poesia “Palabra
en el mundo”, criado em
Cuba. Essa adesão ocorre

por meio de eventos e, por
aqui, aconteceu com declamações na Etec Rodrigues de Abreu.
PÁG. 17

Católicos terão
festa até dia 20

Marielle: polícia
busca avanços

Quilombo Groove
chega ao Vitória

PÁG. 4

PÁG. 14

PÁG. 19

27°C
Confira os
números da
Quina, Lotomania
e da Lotofácil.
PÁG. 8

EM BAURU

Tempo nublado a
parcialmente nublado.
Temperatura estável.
PÁG. 16

18°C

Futsal da
FIB estreia
com empate
na Liga Pta.
A equipe da FIB/Total
Móveis fez sua estreia na
Liga Paulista de Futsal (LPF)
2018 com empate na noite de
ontem, no Ginásio Duduzão,
por 2 a 2, diante de Hortolândia. O rival já havia disputado
três jogos na competição sem
nenhum triunfo. Houve arrecadação de alimento para destinação solidária.
PÁG. 11

28

COTAÇÃO 11/5
POUPANÇA
12/5
0,5000%
0,3715%
SELIC - 6,50%

DÓLAR

COMPRA VENDA
3,600 3,601
3,557

3,747

3,670

3,770

Rafael Hettsheimeir tenta se livrar de marcação para pontuar
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