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TRÁFICO

PM interrompe negociação e apreende
39 quilos de maconha e R$ 23 mil
Ação aconteceu no bairro Fragata, região central, e prendeu três homens em flagrante
Divulgação

Policiais militares da Força Tática interromperam
uma negociação de drogas
e apreenderam 39,5 quilos de maconha, R$ 23 mil
em dinheiro e uma arma
de fogo na quinta-feira (10)
no bairro Fragata, na região

central. A ação ainda prendeu os autônomos Marcelo Bruschi Francisco, de 50
anos, e Felipe Pereira Lima,
de 27 anos, e o desempregado Marllon da Silva Prado,
de 29 anos.
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AVENCAS

Vereador Galete
conquista verba para
vicinal e ciclovia
O vereador Evandro Galete (Podemos) anunciou
a liberação pelo Governo
do Estado de verba de R$
6.736.000,00 para obra de
recapeamento, acostamento

e implantação da pista 16
quilômetros de ciclovia na vicinal de Avencas. A obra era
uma reivindicação antiga de
produtores rurais do distrito.
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MÃE ACAMADA

Cuidador reclama de
falta de materiais
em posto de saúde
COPA SÃO PAULO JR.

Classificados ‘vestem azul’: MAC
e Cruzeiro se enfrentam na 3ª fase

O cuidador Emerson Silva é responsável pela mãe,
acamada há cinco anos em
função de um AVC (acidente
vascular cerebral). A família
vive em grande escassez fi-

Christian Cabrini

nanceira e ele não tem conseguido as fraldas nem materiais como luvas e gaze no
postos de saúde. São aceitas
doações.
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MEDICINA

Unimar oferece
pós-graduação em
cuidados paliativos
O curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Cuidados Paliativos, oferecido
pela Universidade de Marília (Unimar), está com as
inscrições abertas. Durante as aulas, o médico terá

contato com modernas metodologias que facilitarão
o diagnóstico e tratamento
de pacientes eletivos que
necessitam de tratamentos
paliativos.
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JARDIM FLAMINGO

Vândalos quebram mais
de 30 vidros em USF

MAC e Cruzeiro novamente irão se enfrentar na Copa São Paulo Junior. A partida da 3ª fase vai acontecer amanhã (dia
13), no estádio Bento de Abreu, ainda sem horário definido. Os dois clubes alvicelestes se classificaram ontem. O Maquinho eliminou o Vocem (3 a 2), em Assis, com dois gols do artilheiro Lucas Santos (foto). Já os mineiros bateram o Sport-PE
nas penalidades (5 a 3), no Abreuzão. 										 Página 12

VILA ALTANEIRA

Servente é preso após
agredir policiais e
danificar viatura
O servente de pedreiro
Willian Jesus Pontolio Jaques, de 23 anos, foi preso
após agredir policiais militares e danificar a viatura

durante uma abordagem
policial no início da noite de
quinta-feira na rua Emaús, na
Vila Altaneira, na zona Leste.
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PARAGUAÇU

Motociclista morre
após colidir
com caminhão
O motociclista José Carlos de Souza, de 49 anos,
morreu numa colisão entre
motocicleta e caminhão no
início da madrugada de on-

tem (11) na rodovia Manilio
Gobbi (SP-333), em Paraguaçu Paulista (cerca de 85 quilômetros de Marília).
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O segundo ato de vandalismo neste ano – o primeiro havia acontecido na
manhã do dia 1º - na USF
(Unidade de Saúde da Família) Orione Cassaro, localizada na rua Padre José

Osvaldo Nunes, s/n, no
Jardim Flamingo, zona oeste da cidade, quebrou mais
de 30 vidros do local e suspendeu o atendimento à
população.
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ZONA OESTE

Ladrão assalta mercado
e rouba R$ 500
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PREVISÃO DO TEMPO

Cotaçãot

Máx. 31º
Mín. 21º

Dólar Comercial Poupança (12/01)

Sol com algumas nuvens.
Chove rápido durante o dia
e à noite.

R$ 3,7144

0,5000%

Dólar Turismo

Euro comercial

R$ 3,8600

R$ 4,2607

Ouro (grama)

Bovespa

R$ 151,61

-0,16%

