
CMYK

Aposentado
transforma
sacada de
apartamento
em área de
produção de
verduras e
fruta. 

A 8

Confusão na
fila da vacina

A 6

AN
TO

NI
O 

CR
IS

PI
M

Com as margens devastadas por queimadas em longo trecho, o Baguaçu reduz volume e muda de cor. A 5

MANEJO - Prefeitura leva dezenas de capivaras da Lagoa Maior para o Parque do Pombo. A 6

SORTEIO 04/09/2021 n. 2406

08 12 29 43

54 60

SORTEIO 04/09/2021 n. 5650

15 
44

04 

52 62

SORTEIO 04/09/2021 n. 2270

01 09

23 32 36 47

03 06

14 28 30 31

Junho

02 03 05 09

15 22 29

SORTEIO 04/09/2021 n. 1685

09 29  30 34

41 46 61

SORTEIO 04/09/2021 - n. 5594

69.653     
44.548   
43.626     
82.338    
13.754 

SORTEIO 04/09/2021 n. 503

DOMINGO

mínima 19º

Máxima 34º

Precipitação 0mm 00%

SEGUNDA-FEIRA

mínima 17º

Máxima 29º

Precipitação 5mm 80%

TERÇA-FEIRA

mínima 209º

Máxima 39º

Precipitação 0m 00%

TEMPO

ESTA EDIÇÃO

20 PÁGINAS

1º CADERNO

OPINIÃO A 2
CIDADES A 3
POLÍCIA A 7
ÚLTIMAS A 8

2º CADERNO

ESPORTE B 1
ESPORTE B 2
BRASIL B 3
RURAL B 4

ETC...
SRC C 1
VARIEDADES C 2 
TV CANAL 1 C 3
CARLA MANNARELLI C 4
CLASSIFICADOS 04 PÁGINAS

China
suspende
importação 
de carne 

B 4

CADÊ O RIO QUE ESTAVA AQUI?

     

R$ 2,50 | Diretor Nivaldo Bueno Franco da Rocha | Ano 22 | Nº 5.965| www.lr1.com.br

HOJE TEM BRASIL E ARGENTINA
B 1
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Realce



Cidades A 5
O  L I B E R A L

domingo, 5 de setembro de 2021

ALERTA 

Crise hídrica ameaça abastecimento de água


   
  
   


   



   
   


    


 
   

 
  
    
    
   

  

    
    



   


    



     
    
    



    
    

   
    
    





    

  
  


  
  
  
  
   



ARAÇATUBA



   





ANTÔNIO CRISPIM

ARAÇATUBA 

ANTÔNIO CRISPIM

VOLUME - GS Inima Samar monitora o volume de água do Ribeirão Baguaçu

DISPUTA - Campeonato oficial do Governo do Estado de São Paulo aconteceu nessa sexta e sábado



   
 

    
    
    

   


QUALIDADE
   

   

   



PRODUÇÃO






    
   
    
    
 

    

   




    



     
    
   

   

   
   
    

  
   
  
  
   
 

   

   
    
  



  
   
   



CONFIRA A CLASSIFICA-
ÇÃO DA 3ª ETAPA:

Categoria Mini 2T







Categoria Sprinter Novatos







Categoria Graduados


Categoria Sprinter Sênior B


Categoria OK Júnior






Categoria OK






CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO
DA 4ª ETAPA:

Categoria Mini 2T




DA REDAÇÃO

ARAÇATUBA

DIVULGAÇÃO

VELOCIDADE

3ª e 4ª etapa do Circuito Paulista de kart movimentaram Speed Park

 

     
   
    
  

    
   

   







Categoria Sprinter Novatos







Categoria Graduados


Categoria Sprinter Sênior B


Categoria OK Júnior
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