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 NOSSA MISSÃO: PROMOVER A CIDADANIA DEMOCRATIZANDO O ACESSO À INFORMAÇÃO 
Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Marco Galvão/FotoArena/Estadão Conteúdo

Fernanda Sunega

Bauru chega
a 27 casos
de sarampo

Caso Marielle: Dodge
denuncia ‘encenação’
Procuradora-geral da República
fala em fraude na investigação
sobre morte de vereadora.
PÁG. 20

PÁG. 5

Corinthians faz jogo
de ida hoje à noite
Time, de Pedrinho, recebe
Independiente Del Valle na
semi da Sul-Americana.
PÁG. 11

2019 bate 2018 em mortes no trânsito
Mesmo ainda longe do ano acabar, óbitos na área urbana de Bauru já somam 14 contra 12 de todo o ano passado
Malavolta Jr.

Dura realidade

Toda uma
família em
um cômodo
Marisa Santos e os cinco
filhos são o retrato de uma parcela da população bauruense
que não encontra facilidades
no dia a dia: todos dividem um
cômodo feito com compensado de madeira fincado no chão
batido. E com um desafio adicional: o bloqueio de benefício
PÁG. 9
do Bolsa Família.

A faxineira desempregada Marisa Santos no espaço diminuto que acolhe também os cinco filhos

Conexão Paulista

Segurança rural

Motociclistas e
conscientização
Determinação da Emdurb é
cerceamento, diz Sinserm

Interior agita Posse de arma
PÁG. 4
mercado de no campo é
franquias
ampliada
Câmara de Iacanga aprova
A Associação Brasileira
de Franchising (ABF) aponta que, das 11 cidades com
melhor desempenho do setor,
sete não estão nas capitais,
mas localizadas no interior
dos estados, especialmente em São Paulo.
PÁG. 18

Ana Alexandrino

O presidente Jair Bolsonaro sancionou Projeto de Lei
3.715/19, que amplia a posse de
arma em propriedades rurais.
Ele despacha direto do Palácio
do Alvorada após ter ficado
afastado do cargo para cirurgia no abdômen.
PÁG. 17

R$ 2,2 mi para iluminação

PÁG. 15

Vereadores já pedem reavaliação da disposição da gestão municipal em fazer empréstimo de R$ 50 milhões após o Bradesco ter arrematado a operação da folha de pagamento
da Prefeitura de Bauru por R$ 53,5 milhões.
Há, ainda, R$ 1,5 milhão da conta movimento,
PÁG. 3
montante que segue com a Caixa.
Vinicius Bomfim

É noite de
música com
Ana Cañas

BRASIL
METEOROLOGIA
INDICADORES ECONÔMICOS
INTERNACIONAL
CULTURA
CINEMA
CLASSIFICADOS

17
20
21
22
23
28
29

Jovem recria
máquina de
leite em pó
Projeto de conclusão de
curso de engenharia química,
assinado por Alexandre Kurokawa, de 26 anos, tornouse destaque na Unisagrado ao
reproduzir, no laboratório, pequena máquina, igual à utilizada pela grande indústria, para
a fabricação de leite em pó e
PÁG. 7
outros alimentos.
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PÁG. 10

Dinheiro com a folha
‘esfria’ empréstimo

Ana Cañas se apresenta
nesta quarta-feira, às 20h30,
PÁG. 24
no Sesc de Bauru.
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019, que ainda está em setembro, já registra maior
número de mortes no trânsito urbano de Bauru do que
2018 inteiro. No ano passado,
foram 12 óbitos na cidade e, até
esta semana, já são 14 vítimas
fatais desde janeiro. A preocupante constatação ocorre no
momento em que a Semana do
Trânsito é oficialmente aberta com o tema “O sentido do
PÁG. 10
trânsito é a vida”.

Alexandre Kurokawa: diferencial foram adaptações na máquina

Acordo destina
verba à Amazônia
e Educação PÁG. 19

