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HOMICÍDIO

Homem é morto a facadas em
hotel desativado na zona oeste

Crime aconteceu na madrugada de ontem e polícia procura autor; é o 14º caso de assassinato do ano na cidade
Leonardo Moreno

O desempregado Carlos
Henrique Damas Moreira, de
45 anos, foi assassinado a
golpe de facas na madrugada de ontem (14) num hotel
desativado na rua Bassan,

na zona Oeste. A autoria e
motivação do crime ainda
são desconhecidas. Ele é a
décima quarta vítima de homicídio no ano em Marília.
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POLÍTICA

Vereadora tem
carros riscados e não
descarta perseguição
A vereadora Professora
Daniela D’avila (PR) teve a lataria de seus carros - Fusion
e Gol - riscada na madrugada
de ontem (14) que sucedeu a

sessão ordinária da Câmara
Municipal. A parlamentar
não descarta a possibilidade
de perseguição.
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ALISTAMENTO ELEITORAL

INOVAÇÃO

Posto Esmeralda traz gasolina Octapro
Alexandre Lourenção

Jovens dão exemplo e
demonstram vontade
de mudar com o voto
Mesmo com o “lamaçal”
na política nacional, inúmeros escândalos de corrupção e políticos presos, os
jovens dão exemplo e demonstram vontade de mudar a realidade do País através do voto. Aos 19 anos de
idade, a estudante Thainá
Andrade fez o seu alista-

mento eleitoral no cartório
da 70ª zona e destacou a
importância do ato de cidadania e da participação na
vida política da cidade, do
Estado e do País. “Temos
que fazer a nossa parte. Tenho direito ao voto e vou
exercê-lo”.
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MEDICINA

APM de São Paulo dá
posse a nova diretoria
A Associação Paulista de
Medicina de São Paulo deu
posse à nova formação da
diretoria no último sábado.
Entre os diretores eleitos,
sete são de Marília. À frente

O Auto Posto Esmeralda traz com exclusividade um dos melhores combustíveis do país. A gasolina Octapro foi criada
pela Ipiranga com maior octanagem e menor porcentagem de álcool anidro, dando potência ao motor e gerando economia. O investimento nessa qualidade tem retorno garantido para os carros de alta performance. 		
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BOBSLED

Mariliense começa luta para levar
o Brasil às Olimpíadas de Inverno
Divulgação

O mariliense Edson Ricardo Martins, de 27 anos,
faz parte da seleção brasileira de bobsled, que busca
vaga nas Olimpíadas de Inverno na Coreia do Sul, em
fevereiro de 2018. Amanhã
e sexta-feira, no trenó para
quatro pessoas, a equipe
brasileira disputa a 3ª etapa da Copa América, que
acontece na cidade de Calgary, no Canadá. A competição vale pontos no ranking
mundial.
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MEIAS DO BEM

Projeto
envia
remessa
para Marília
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desta entidade, os médicos
marilienses contribuem para
a qualidade do exercício médico e para a melhoria da
Saúde, em especial no SUS.
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INOVAÇÃO

Ministério vai lançar
aplicativo para
produtores rurais
O Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento prepara o lançamento
de um aplicativo para celular
que vai conectar produtores,
legisladores,
veterinários
e demais pessoas ligadas
à pecuária. Desenvolvido
em parceria da Adagri com
o Departamento de Saúde
Animal (DSA) do ministério,
o aplicativo vai oferecer informações sobre doenças,

AVISO AOS
ASSINANTES
Em virtude do feriado
da República, neste dia 15
de novembro, o Jornal da
Manhã estará fechado e não
haverá edição nesta quinta-feira, dia 16. Voltamos ao
atendimento normal
na quinta e desejamos ótimo feriado a todos
os
assinantes,
leitores, colaboradores e anunciantes.
A DIREÇÃO

vacinas, trânsito de animais
e ainda receber denúncias.
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PREVISÃO DO TEMPO

Máx. 32º
Mín. 17º
Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de
chuva à tarde. À noite o
tempo fica aberto.

COTAÇÃO
Dólar Comercial
R$ 3,2975
R$ 3,2981
Dólar Paralelo
R$ 3,2000
R$ 3,4000
Turismo
R$ 3,2300
R$ 3,4300

Ouro (grama)
R$ 133,68
Poupança (15/11)
0,5000%
Euro comercial
R$ 3,8474
Bovespa
-2,27%

