1

13 de junho de 2018

ANO XXXVIII - Nº 11.283

Fone: (14) 3311-5400

Marília, quarta-feira, 13 de junho de 2018

E-mail: jmanha@terra.com.br

R$ 2,00

ARGOLO FERRÃO

PM localiza ‘escritório’ do tráfico,
encontra drogas e prende irmãos
Também foram apreendidos dois adolescentes de 13 e 14 anos que atuavam na venda de drogas
COPA DO MUNDO

Bandeirinha de Marília vai ficar
na ‘reserva’ no jogo de abertura

Ação de policiais militares da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) na manhã de ontem
prendeu dois irmãos, com
18 e 25 anos, e apreendeu
dois adolescentes, com 13
e 14 anos, que atuavam no

Divulgação

comércio ilícito de drogas
na favela do Argolo Ferrão,
na zona Oeste da cidade. A
ofensiva policial ainda estourou o “escritório” do tráfico
e encontrou os entorpecentes e quantia em dinheiro.
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RECURSOS

Vereador Cícero diz
que deputados devem
priorizar cidade
O vereador Cícero do Ceasa (PV) disse que Marília não
tem partido e os recursos
devem vir em benefício da
população. “Quando acaba a

eleição o deputado tem que
esquecer os adversários políticos e saber que existe uma
cidade necessitando dele”.
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FAMEMA

Funcionários
confirmam intenção de
greve em assembleia
A assembleia de ontem
dos funcionários da Saúde da
Famema terminou com intenção de greve. A categoria quer
parar por conta das perdas
salariais acumuladas, mesmo com o reajuste de 3,5% já
Em sua segunda participação em Copa do Mundo, o bandeirinha mariliense Emerson Augusto de Carvalho saiu na escala ontem, como reserva para o jogo de abertura, que acontece amanhã, às 12h, entre a anfitriã Rússia x Arábia Saudita,
pois o trio titular será formado pelos argentinos Nestor Pitana (árbitro), Hernan Maidana (assistente 1) e Juan Pablo Belatti
(auxiliar 2). O juiz brasileiro Sandro Meira Ricci será o 4º árbitro nesta quinta-feira. 				
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CENTRO

Acidente entre moto e
carro deixa mecânico ferido

Divulgação

concedido. O Sinsaúde avalia
a deliberação e alertou sobre
a importância de fortalecer
o movimento. Ontem apenas
cem, de 2.400 funcionários,
participaram da reunião.
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Leia Editorial na página 2

DIA DE SANTO ANTÔNIO

Paróquia tem missas
e procissão hoje
Alexandre Lourenção

ZONA NORTE

Polícia Civil
apreende
jovens com
drogas

Dois adolescentes, com
16 e 17 anos, foram apreendidos por policiais civis da
Dise após serem flagrados
com porções de crack e maconha na segunda-feira (11)
no bairro Jânio Quadros.
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PREVISÃO DO TEMPO

Máx. 25º
Mín. 18º
Sol com muitas nuvens
durante o dia. Períodos
de nublado, com chuva a
qualquer hora.

COTAÇÃO
Dólar Comercial
R$ 3,7122
R$ 3,7128
Dólar Paralelo
R$ 3,2000
R$ 3,4000
Turismo
R$ 3,6400
R$ 3,8700

O mecânico Josimar Rodrigues Pardim, de 28 anos, ficou ferido numa colisão entre
motocicleta e carro na noite de segunda-feira (11) na avenida Sampaio Vidal, na região
central. 									 Página 5

SUPER MASTER

Com classificados definidos, última
rodada decide os duelos das quartas
Começa hoje à noite a 9ª
e última rodada da 1ª fase
da Copa Super Master de Futebol Amador (acima de 45
anos) com as oito agremia-

ções já classificadas para as
quartas de final. Somente
o penúltimo colocado Altaneira (3 pontos) e o lanterna
Daem (sem pontuar) estão

eliminados. As partidas deste meio de semana vão apenas definir os confrontos
eliminatórios.
Página 10

Hoje (13) é comemorado o Dia de Santo Antônio, um dos mais importantes santos do catolicismo e considerado santo casamenteiro. A paróquia Santo Antônio em Marília encerra hoje
às 19h30 a trezena iniciada no dia 1º e tem programação de missas e bênção dos pães a partir
das 7h.
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Ouro (grama)
R$ 156,01
Poupança (13/06)
0,5000%
Euro comercial
R$ 4,3622
Bovespa
+0,62%

