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Morre bauruense 
Luis Tambara, ex-
presidente do TJ
Desembargador estava com 81 

anos e morava na Capital.

Máscaras 
deixarão de 
ser usadas 
ao ar livre

 PÁG. 15

‘Encanto’ chega 
aos cinemas 
para encantar
Mirabel, a protagonista, não 
tem dons, mas tem virtudes.

 PÁG. 19 PÁG. 6

OPINIÃO                                                     2
POLÍTICA                                                      3
GERAL                                                      4
LOTERIA                                                     4 
ESPORTES                                                9
REGIONAL                                                     13
BRASIL                                                     15
METEOROLOGIA                                       16
INTERNACIONAL                                       17
INDICADORES ECONÔMICOS                                      18
CULTURA                                                  19
CLASSIFICADOS                                        23

24

DAE anuncia rodízio e suspende 
após limpeza no leito do Batalha

No final da manhã de on-
tem, o DAE disse que o 
racionamento de água 

no sistema 24 por 24 horas 
estava de volta. Seis horas 
depois, suspendeu a medida. 
Segundo a autarquia, ações 
emergenciais feitas ontem 
mesmo no Rio Batalha eleva-
ram o nível da lagoa de cap-
tação e possibilitaram manter 
o abastecimento normal. Uma 
máquina escavadeira hidráu-
lica do DAE fez a retirada da 
areia que estava atrapalhan-
do o fluxo do rio.    PÁG. 5

Máquina escavadeira faz limpeza do leito do Rio Batalha para aumentar vazão até a captação

Jonas Rodrigues/Prefeitura de Bauru

Neide Carlos/JC Imagens

Policial faz conferência de bens, arma e dinheiro apreendidos

Polícia Federal/Divulgação

Serão realizadas hoje as 
eleições da OAB para defi-
nir o presidente da Seccional 
Paulista e das subseções. Em 
Bauru, a atual presidente, 
Márcia Negrisoli, concorrerá 
à reeleição em chapa única. 
Também serão eleitos os no-
vos conselheiros federais e es-
taduais da OAB e os membros 
da Caixa de Assistência ao 
Advogado (Caasp).  PÁG. 3

Advogados: 
dia de votar 
na eleição 
da Ordem

Obrigatório

Bauru não está entre as 
cidades paulistas que mais 
emitem gás carbônico (CO2) 
resultante da queima de com-
bustíveis fósseis, revela o 
Anuário de Energéticos por 
Municípios 2021. O levan-
tamento lista os 15 maiores 

emissores de CO2, ranking 
em que Bauru não aparece. 
O campeão é a cidade de São 
Paulo e o 15.º colocado é Li-
meira. Bauru, que é o 18.º 
município mais populoso do 
Estado, aparece na 31.ª po-
sição no ranking.   PÁG. 4

Bauru não está entre 
as cidades que mais 
emitem CO2 no Estado

 PÁG. 5

DAE pretende 
lagoa duas vezes 
e meia maior

Uma operação da Polícia 
Federal que investiga fraudes de 
R$ 10 milhões em pagamentos 
do auxílio emergencial cumpriu 
prisão e ao menos 4 mandados 
de busca em Lençóis Paulista, 
ontem. A operação “Vida Fácil 
2” faz alusão ao comportamen-
to dos investigados.  PÁG. 13

Fraudes em 
auxílio levam 
um à prisão 
em Lençóis

‘Vida Fácil 2’

 PÁG. 7

Homens furtam 
a Seccional e 
acabam presos

 PÁG. 8

Nova erosão é 
preocupação no 
Trevo da Eny

 PÁG. 12

Futsal da FIB quer
aporte financeiro

 PÁGs. 10 e 11

Timão e Peixe 
em campo hoje


