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Wilton Junior/Estadão Conteúdo

Moraes Moreira na
Virada em Bauru

Consciência Negra:
ações e reflexões

Castello Branco e o
destino da Petrobras

Cantor consagrado
é uma das atrações
gratuitas do fim de
semana no Parque
Vitória Régia.

Dia Nacional da Consciência
Negra é celebrado hoje e, em
Bauru, causa terá uma semana
inteira de atividades: confira a
programação dos eventos.
PÁG. 7

Futuro presidente da empresa
desconversa a respeito da
privatização enquanto
Bolsonaro defende
venda de partes.
PÁG. 15

PÁG. 17

Coleta precária pode rescindir contrato
e prefeito chama Emdurb e secretarias
Douglas Reis

No Vista Alegre

Pavão é
resgatado
e levado ao
zoológico
O pavão que pulava de
um telhado a outro na alameda dos Gerânios, Parque
Vista Alegre, foi finalmente resgatado pelos bombeiros. A situação da ave,
sem comer e beber, gerou
preocupação na vizinhança.
O pavão foi levado ao ZooPÁG. 7
lógico de Bauru.

Após chuva,
dia dedicado
à limpeza PÁG. 8

Em novembro

Bombeiros fazem o resgate de pavão na quadra 2 da alameda dos Gerânios, Parque Vista Alegre, após o alerta dos moradores

Sendi/Bauru abre série rumo
à final da Liga Sul-Americana
O Sendi/Bauru Basket disputa uma vaga
na final da Liga Sul-Americana com três times a partir de hoje, no Rio de Janeiro, quan-

Action Images via Reuters

do encara o Minas às 19h30. “Não podemos
oscilar no jogo”, declara o técnico da equipe
PÁG. 9
bauruense, Demétrius Ferracciú.
Victor Lira/Bauru Basket

Lateral-esquerdo Alex Sandro joga hoje em amistoso

Brasil pega Camarões
em último jogo do ano
Time bauruense conta com reforço de Gustavo Basílio na competição: jogo hoje com Minas

LBFA: pôster
do campeão
da 2a divisão
PÁG. 11

Seleção Brasileira se
despede de 2018 contra
Camarões em amistoso
hoje, às 17h30 (horário de Brasília), no MK
Stadium, localizado em

Milton Keynes, cidade
próxima à capital inglesa, Londres. Os africanos
venceram o Brasil apenas uma vez ao longo de
PÁG. 9
seis confrontos.

Sesi Vôlei Bauru reencontra Osasco
O Sesi Vôlei Bauru volta à quadra hoje diante do
Osasco, a partir das 20h,
fora de casa, em duelo vá-

lido pela segunda rodada
da Superliga 2018/19. O
confronto marca o reencontro dos times após

27°C
Confira os
números da
Quina e da
Lotofácil.
PÁG. 7

P

roblema que se arrasta
sem solução definitiva, a coleta de lixo em
Bauru voltou a falhar ontem,
após o feriado prolongado.
Dez caminhões da Emdurb
e três da empresa contratada
para o serviço estão quebrados e a empresa municipal
já fala em rescindir o contrato com a terceirizada. Nada
menos do que 20 bairros de
diferentes regiões ficaram
sem o serviço, que só deve
ser normalizado somente
amanhã. O prefeito Clodoaldo Gazzetta convocou a
Emdurb e outras secretarias
PÁG. 4
para uma conversa.

EM BAURU

Tempo parcialmente
nublado. Possibilidade
de chuva isolada.
PÁG. 24

16°C

disputarem, no último dia
5, a final do Campeonato Paulista 2018, vencida
PÁG. 10
pelo Bauru.

DÓLAR

COMPRA VENDA
3,762 3,765
3,720

3,907

3,840

3,940

Mortes por afogamento
na região somente nos 19 primeiros dias de novembro já
superaram o total de ocorrências atendidas pelos bombeiros – entre vítimas salvas e
não salvas - durante o mês inteiro nos anos de 2015, 2016
e 2017. Apenas no feriado
prolongado, quatro pessoas
perderam a vida em rios de
PÁG. 13
quatro cidades.

Bando é preso
acusado
de resgatar
reeducando
A Polícia Militar prendeu,
em Lins, três homens e duas
mulheres suspeitos de participarem horas antes do resgate de um detento no Centro
de Progressão Penitenciária
(CPP) de Pacaembu, região
de Dracena. O fugitivo não
PÁG. 12
foi localizado.

Trecho em
Piratininga
é interditado

PÁG. 12

24

COTAÇÃO 19/11
POUPANÇA
DIA 20/11
0,5000%
0,3715%
SELIC - 6,50%

Temos de tomar
muito cuidado’
Anderson Rodrigues

Afogamentos
já registram
recorde nos
rios da região
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