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OPERAÇÃO NOVE DE JULHO

Polícia Rodoviária registra
aumento de 366% em multas
Fiscalização nas rodovias estaduais também apontou alta de 216% nos flagrantes de embriaguez ao volante
COPA DO MUNDO 2018

França vence a Bélgica e está na final
Divulgação

A imprudência do motorista mais uma vez ficou evidenciada durante a
“Operação Nove de Julho”
realizada nos 567 quilômetros de rodovias estaduais
na região de Marília. A ação
fiscalizadora contabilizou

alta de 366% em multas
e de 216% nos flagrantes
por embriaguez ao volante. Ainda assim não houve
mortes e registrou queda
em acidentes e vítimas feridas.
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DESCASO

População espera até uma
hora por senha na Caixa
Clientes da Caixa Econômica Federal ou trabalhadores que necessitam de algum
serviço na agência da rua
Paraná, reclamam da demora no processo de entrega de
senhas de atendimento na

entrada da agência. Ontem
os clientes chegaram a esperar mais de uma hora até
conseguir a senha para ingressar na agência, seja para
os caixas ou outros serviços.
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PSICANÁLISE

Abertas inscrições para
encontro em Ourinhos
Estão abertas as inscrições para o próximo encontro de psicanálise com o
tema “Paradoxos da Sobrevivência Psíquica”. O objetivo é pensar e compreender
A França está de volta a uma final de Copa do Mundo após 12 anos do vice de 2006 e, 20 depois da conquista do título
de 1998, pode tornar-se bicampeã. É a terceira decisão de Copa da história dos franceses, que venceram a Bélgica por 1 a
0 nesta terça-feira, em São Petersburgo, e festejaram demais no campo mais um passo dado rumo à conquista. A França
colocou fim a uma série de quase dois anos sem derrotas dos belgas (24 partidas) e espera Inglaterra ou Croácia, que
jogam nesta quarta, para saber quem enfrentará na decisão de Moscou, no estádio Lujniki, no próximo domingo, às 12h
(de Brasília). Umtiti, um gigante, colocou fim ao sonho da Bélgica de ir à final inédita em 2018. 		
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TRÂNSITO

Pane em semáforos causa transtornos
Edio Junior

a dinâmica da dor psíquica
e da dor corporal. O evento
será regional, com realização na Casa do Médico de
Ourinhos.
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AMOR NO CARRINHO

Campanha faz
carreata neste sábado
A Campanha Amor no
Carrinho faz uma carreata
nesse sábado (14). O objetivo é chamar a população
para fazer doações no dia
21 de julho. Mais de cem
voluntários
estarão
de

plantão em quase todos os
supermercados de Marília
com carrinhos disponíveis
para receber alimentos não
perecíveis e fraldas geriátricas.
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GARÇA

Encapuzados roubam
farmácia e levam R$ 1,2 mil
Dois criminosos encapuzados assaltaram uma
farmácia no final da noite
de segunda-feira (9) na região central de Garça (cerca

de 30 quilômetros de Marília). Os bandidos simularam
arma e roubaram R$ 1,2 mil
entre dinheiro e cheques.
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Leia Editorial na página 2
PREVISÃO DO TEMPO

Máx. 17º
Mín. 8º
Sol com algumas nuvens.
Não chove.

Uma pane em vários semáforos causou transtorno para os marilienses que transitavam pela região central no final
da manhã de ontem (10). O problema causou problemas no tráfego de veículo e colocou em risco os pedestres. Página 5

ANABOLIZANTES

Nutricionista condenada é presa pela PM
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COTAÇÃO
Dólar Comercial
R$ 3,7988
R$ 3,7994
Dólar Paralelo
R$ 3,2000
R$ 3,4000
Turismo
R$ 3,7200
R$ 3,9600

Ouro (grama)
R$ 1155,19
Poupança (11/07)
0,5000%
Euro comercial
R$ 4,4627
Bovespa
-0,20%

