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SP faz hoje
mutirão para
segunda dose
da vacina 

A 5

Araçatuba
está com as
UTIs covid
lotadas 

A 5

Outro criador
de pássaro é
multado pela
Ambiental

A  8

Bandido morre
em confronto
com a Polícia
Militar

A  8

São Paulo
enfrenta o
carrasco do
Corinthians

B 1
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SORTEIO 04/06/2021     n. 2247
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SÁBADO

mínima 19º

1Máxima 32º

Precipitação 0mm 00%

DOMINGO

mínima 18º

Máxima 31º

Precipitação 0mm 00%

SEGUNDA-FEIRA

mínima 17º

Máxima 31º

Precipitação 0mm 00%

TEMPO

ESTA EDIÇÃO
1º CADERNO

OPINIÃO A 2
ARAÇATUBA A 3
REGIÃO A 6
POLÍCIA A 7
ESPORTES A 8

2º CADERNO

ETC B 1
ESPORTES B 2
TV CANAL 1 C 1
CARLA MANNARELLI C 2

SORTEIO 04/06/2021 n. 100
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SORTEIO 04/06/2021 n. 2184
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HOJE TEM ETAPA DO CIRCUITO PAULISTA DE KART

NATUREZA - No Dia do Meio Ambiente, concessionária anuncia estudo sobre o Baguaçu. A 4 e A 7

Prova é preparatória para o Campeonato Mundial que será realizado em outubro. A 6

VEREADORES IGNORAM MORTES
E LIVRAM DILADOR DE CASSAÇÃO
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EM NOTÍCIA

ABRAÇO
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TRÊS LAGOAS 1




      




      
  


TRÊS LAGOAS 2










TRÊS LAGOAS 3
    


     






TRÊS LAGOAS 4
     









TRÊS LAGOAS 5
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ARAÇATUBA 2
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ARAÇATUBA 4
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NIVALDO FRANCO BUENO

SRC

AraçatubaA 4
O  L I B E R A L

sábado, 5 de junho de 2021

PRESERVAR 



No Dia Mundial do Meio
Ambiente, GS Inima
SAMAR anuncia estudo
sobre o ribeirão Baguaçu


   
  
 


  
  
   
  
   
 

     
  



   
 
   



   
  
  
    

   

    
  
  
   


    



    
   
   
   
  
    


   
   

    
  


   



  

   
  



    

   
   


    
   

    


   
   
   

  
  
   
  
 

   


   

   



   
   

   



  


   



   


   
  


  



    
    
   
    


     
 



   
    

    
  


   

  



   
 






SEMANA DO 
MEIO AMBIENTE




    







      
    


EXPOSIÇÃO DE 
FOTOGRAFIAS

    

    


   

   
 


SELO "SOU BAGUAÇU"
    

 
      
    

     
 




VÍTOR MORETTI

ARAÇATUBA

PATRICK AGUERA

PRESERVAR - Estudo visa garantir o futuro do Baguaçu, 
importante para o abastecimento de Araçatuba

PATRICK AGUERA

PROTEÇÃO - Preservação da mata ciliar é fundamental para
sobrevivência do Baguaçu



CMYK

CMYK

O  L I B E R A L sábado, 5 de junho de 2021

SANTOS

Lucas Braga lesiona coxa esquerda e não pega o Ceará hoje na Vila Belmiro

   



    
   
  


    
     

  
    
    
    

   

   
 






   


   






    
   





  




DA REDAÇÃO

SANTOS

SÃO PAULO 

Crespo e Luan são desfalques contra Atlético-GO


 

    






  
    
   
   



   
   
    

    
     

   



  


   

   
   
     

   


  

    
    
    


   
    


    


     
    
  
   




   



  
   

   




   
 
  


DA REDAÇÃO

ARAÇATUBA

SÃO PAULO/SITE OFICIAL

EDEMA - Luan será preservado hoje, pois sofreu edema na coxa esquerda, mas deve voltar terça-feira 

DIVULGAÇÃO

DESFALQUE
Com lesão, 
Lucas Braga 
está fora do 
jogo de hoje


