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HOSPITAL DAS CLÍNICAS

Novo tomógrafo vai entrar em funcionamento
DRS concedeu licença e agendamentos começam na próxima semana
CULTURA JAPONESA

Solenidade lança oficialmente a 17ª Japan Fest
Paulo Cansini

O novo tomógrafo computadorizado do Hospital
das Clínicas vai entrar em
funcionamento. A instituição apresentou ontem
o laudo do Departamento
Regional de Saúde do Esta-

do, que concedeu a licença.
A lista de espera de pacientes está sendo atualizada
e os agendamentos devem
começar na próxima semana.
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CONSUMIDOR

Código completa 28
anos com avanços
Amanhã (15) é o Dia Internacional do Consumidor
e o CDC (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor) está completando 28
anos de vigência. O código
se firmou como o principal

instrumento de defesa dos
direitos do consumidor no
Brasil e possibilitou avanços
nas relações de consumo
entre a população e as empresas.
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RODOVIAS/PEDÁGIO

Vereadora Patrícia
Marangão comemora
audiência em Marília
A noite da última terça-feira (12), celebrou o lançamento oficial da 17ª Japan Fest. Evento tradicional da colônia japonesa, que se tornou parte do calendário turístico do Estado de São Paulo, o lançamento recebeu milhares de pessoas para
prestigiar a cerimônia realizada na praça de eventos do Marília Shopping.					
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JUSTIÇA ELEITORAL

Eleitores com títulos cancelados
têm até dia 6 para regularizar

A vereadora em Garça,
Patrícia Marangão (MDB), comemorou o agendamento de
audiência pública em Marília
feito pela Artesp (Agência
de Transporte do Estado de
São Paulo). Na oportunidade,

será apresentado o lote de
concessão de rodovias “Piracicaba-Panorama”, no Anfiteatro da Reitoria da Unimar
(Universidade de Marília),
dia 27 de março, às 9h30.
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COCAÍNA

Edio Junior

Justiça condena
dupla por tráfico
Decisão da Justiça de Marília condenou o mecânico
André Luís de Azevedo e o
servente de pedreiro Henrique Alves de Oliveira a sete
anos de prisão em regime fe-

chado por tráfico de entorpecentes. A dupla foi presa por
policiais militares em julho
do ano passado com mais de
600 pinos de cocaína.
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VILA REAL

Homem é preso com mais
de mil pinos de cocaína

Os eleitores com títulos cancelados têm até o dia 6 de maio para regularizarem suas situações junto à Justiça Eleitoral.
Quem não votou e não justificou ausência nos últimos três pleitos devem comparecer ao cartório eleitoral e pagar a multa
de R$ 3,51 por turno de eleição para ficarem aptos a votar novamente. 					
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APOSENTADOS

Sindicato faz ação para comemorar Dia da Mulher
Alexandre Lourenção

O Sindicato Nacional dos Aposentados, regional Marília, promoveu ontem encontro para as mulheres associadas em
comemoração ao Dia Internacional da Mulher, lembrado no último dia 8. 					
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O ajudante Jefferson
Luiz Gonçalves da Cunha,
de 26 anos, foi preso por
policiais militares da Força Tática após ser flagrado

com mais de mil pinos de
cocaína na noite de terça-feira (12) na Vila Real, na
zona Sul da cidade.
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Leia Editorial na página 2

DIG prende
acusado de
participar de
assassinato
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Cotaçãot
Dólar Comercial Poupança (mar)
R$ 3,8126

0,3715%

Dólar Turismo

Euro comercial

R$ 3,9600

R$ 4,3209

Ouro (grama)

Bovespa

R$ 160,83

+1,10%

PREVISÃO DO TEMPO

Máx. 29º
Mín. 21º
Sol com algumas nuvens.
Chove rápido durante o dia
e à noite.

