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GERAL/POLÍCIA

Homem morre em acidente de 
moto no Jardim Cruzeiro do Sul

U
m homem de 41 anos 

morreu na madrugada 

deste domingo (13), 

em Bauru, após um acidente 

envolvendo uma motocicleta 

e um carro, no cruzamento 

da avenida Rodrigues Alves 

com a rua Paraná, na região 

do Jardim Cruzeiro do Sul. 

De acordo com o boletim 

de ocorrência (BO) registrado 

no Plantão da Polícia Civil, 

THIAGO NAVARRO

Funcionário da 
funerária que estava 
no local teve um infarto 
e também não resistiu

Cristiano Antônio Spagnol 

conduzia a motocicleta JTA/

Suzuki pela Rodrigues Alves, 

no sentido Centro-Jardim Re-

dentor, quando colidiu com 

um carro VW/Polo, que vinha 

pela rua Paraná, pouco depois 

da meia-noite. Os dois veícu-

los têm placas de Bauru.

Com o impacto, Cristia-

no morreu na hora. O óbito 

foi constatado pelo Serviço 

de Atendimento Móvel de 

Urgência (Samu), que tam-

bém socorreu a passageira 

da moto, uma mulher de 35 

anos, em estado grave. Ela 

foi levada ao Pronto Socorro 

Central (PSC) de Bauru.

Já a condutora do car-

ro sofreu fraturas na face e 

o passageiro do automóvel 

não se feriu. 

OUTRO ÓBITO
Enquanto as polícias 

Militar (PM) e Civil acom-

panhavam a ocorrência, um 

funcionário da funerária que 

estava no local passou mal, 

sofreu um infarto e também 

veio a óbito.

Os resultados são obtidos pelo site da 
Caixa Econômica Federal. A publicação atualizada 

das extrações depende do horário dos sorteios 
em relação ao fechamento da edição.

Site oficial: loterias.caixa.gov.br

LOTERIAS
      QUINA 5365

14/09/2020
05 - 14 - 33 - 52 - 59

Ganhadores Prêmio
Quina (0) R$ 0,00
Quadra (172) R$ 5.514,86
Terno (11.291) R$ 126,33
Duque (268.191) R$ 2,92

LOTOFÁCIL 2031

14/09/2020
01 - 02 - 03 - 07 - 08
09 - 10 - 12 - 13 - 15
18 - 20 - 23 - 24 - 25

Ganhadores Prêmio
15 acertos (2)  R$ 645.326,93
14 acertos (572)  R$ 675,87
13 acertos (16.891)  R$ 25,00
12 acertos (172.356)  R$ 10,00
11 acertos (853.199)  R$ 5,00

FERIMENTOS

Passageira da moto, 
uma mulher de 35 anos 
ficou em estado grave

Detentos quebram parede do CDP e tentam escapar

D
ois detentos foram re-

capturados após tenta-

rem escapar do Cen-

tro de Detenção Provisória 

(CDP), em Bauru.

LARISSA BASTOS Segundo a Secretaria da 

Administração Penitenciária 

(SAP), os presos trabalhavam 

na cozinha do prédio admi-

nistrativo, quando tentaram 

fugir quebrando a parede da 

despensa e acessando o teto 

da garagem externa, por volta 

das 13h30 do último domingo 

(13). Em seguida, eles foram 

avistados por funcionários 

do presídio, que solicitaram 

apoio para prendê-los.

Segundo o órgão, após a 

captura, os detidos foram iso-

lados cautelarmente no pavi-

lhão disciplinar e foi aberto 

um Procedimento Apuratório 

Disciplinar. Eles vão respon-

der por tentativa de fuga e da-

nos ao patrimônio público.

A Polícia Técnico-Cientí-

fica foi acionada e realizou a 

perícia do buraco, que foi fe-

chado com alvenaria. O local 

também foi isolado para que 

os outros detentos não tenham 

acesso. Ninguém ficou ferido.

Batalha atinge o menor nível do ano
Manancial chegou ao índice de 2,36 metros ontem, sendo que o ideal é 3,20 metros; DAE começa rodízio nesta quarta-feira

R
esponsável por abas-

tecer até 140 mil bau-

ruenses ou 35% da 

população local, o Rio Ba-

talha atingiu, na tarde desta 

segunda-feira (14), o menor 

nível deste ano: 2,36 me-

tros. O ideal, de acordo com 

o DAE, seria que o índice 

chegasse a 3,20 metros. Para 

piorar, o Centro de Meteo-

rologia de Bauru (IPMet), 

órgão vinculado à Unesp, 

não prevê chuva, pelo me-

nos, até domingo (20) (leia 

mais abaixo). A estiagem 

fez, inclusive, com que a 

autarquia decidisse adotar, 

a partir desta quarta-feira 

(16), o sistema de rodízio de 

abastecimento nos bairros 

atendidos pelo manancial.

Conforme o JC já noti-

ciou, a medida visa minimi-

CINTHIA MILANEZ

Índice baixo do Batalha era bastante visível nesta segunda-feira

Aceituno Jr.

zar os efeitos da menor pro-

dução da água distribuída 

pelo Batalha. O rodízio co-

meçará a partir da meia-noi-

te de amanhã, com duração 

de 24 horas. O sistema será 

alternado entre os bairros da 

região da Vila Falcão e da 

área do Centro/Altos da Ci-

dade (veja o quadro).

A autarquia complemen-

tará o abastecimento dos 

bairros que recebem água do 

Batalha com caminhões-pipa. 

Os veículos poderão ser soli-

citados através do 0800-771-

0195, que aceita ligações 

apenas de telefone fixo, ou 

(14) 3235-6140 e (14) 3235-

6179, para quem acionar o 

DAE via aparelho celular.

A última vez em que 

Bauru teve rodízio foi na 

crise hídrica de 2014. Na-

quela época, o Batalha bateu 

o recorde histórico de menor 

nível: 1,20 metro.

Em outras ocasiões, a 

cidade passou por racio-

namento, quando uma das 

bombas é desligada, mas 

não há escolha entre a re-

gião que receberá a água.

De acordo com o meteorologista José Carlos Figueire-

do, do IPMet, não há previsão de chuvas, pelo menos, 

até domingo (20). Uma frente fria se aproxima do Atlântico, 

na altura de São Paulo. “Contudo, ela trará chuva apenas para 

a Capital e o Litoral a partir de amanhã [hoje]”, complementa.

Assim, o Interior registrará, hoje, uma queda de até 4 graus. 

Em Bauru, a máxima será de 31 graus e a mínima, de 19.

Em relação à mínima da umidade do ar, que chegou a 16%, às 

15h10 de segunda-feira (14), em Bauru, colocando a cidade 

em estado de alerta, ela deverá ficar entre 20% e 30% hoje.

Semana não deve ter chuvas


