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ASSISTÊNCIA

PAULISTÃO SUB-20

Secretaria pede que a
MAC e Noroeste fazem dérbi hoje no
Abreuzão pela parte de cima da tabela população não dê esmolas

Alexandre Lourenção

Alexandre Lourenção

Uma das maiores rivalidades do futebol do interior de São Paulo vai ser disputada hoje, às 15h, no estádio Bento de
Abreu, pela 13ª rodada do Campeonato Paulista Sub-20. O confronto Marília Atlético Clube (MAC) e Esporte Clube Noroeste é válido pela parte de cima da tabela. A equipe bauruense está na zona de classificação (3º lugar com 24 pontos),
enquanto o Alviceleste está a uma posição e a um ponto do G-4 (5º lugar com 19).				
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A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social pede que a população não dê esmolas. Embora a
entrega de dinheiro, alimentos e outras doações nas ruas
seja bem intencionada, segundo a pasta esse formato de
caridade alimenta a própria condição atual dos andarilhos
e dos dependentes químicos. 			
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CENTRO

Bandidos arrombam caixa
eletrônico na Sampaio Vidal
Ação aconteceu ontem de manhã e os criminosos levaram envelopes com dinheiro
TRÁFICO

Jovem é presa vendendo drogas

Em uma ação criminosa
ousada e que durou menos
de um minuto, bandidos arrombaram um caixa eletrônico e furtaram envelopes
com dinheiro na manhã de

ontem (11) na agência do
banco Santander, na avenida Sampaio Vidal, na região
central. O montante levado
não foi divulgado.
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Divulgação

ÔNIBUS URBANO

Loja da AMTU atende hoje
A loja da AMTU na Rua
Maranhão, 43, no centro,
irá novamente funcionar
excepcionalmente das 8h
às 12h deste sábado para
atender estudantes e professores que ainda precisam realizar o recadastramento semestral do cartão

eletrônico Marília Card Estudante. O procedimento é
necessário para que seja liberado o abastecimento de
créditos para tarifas com
50% de desconto durante o
ano letivo do segundo semestre.
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REFORMA POLÍTICA

Vereadores comentam
mudanças nas regras
Os vereadores comentaram algumas mudanças
que deverão ser trazidas
pela Reforma Política que
tramita no Congresso Nacional. O “Distritão”, que
acaba com o quociente elei-

toral e os mais votados são
eleitos, o fim das coligações partidárias e o financiamento público de campanha deverão ser algumas
das novidades.
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HALTEROFILISMO

Mariliense disputa
hoje o Brasileiro
A desempregada Alaine Rafaela, de 18 anos, foi presa por policiais militares da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de
Motocicletas) após ser flagrada comercializando drogas na noite de quinta-feira (10) em uma residência no bairro Quarto
Centenário, na zona Oeste da cidade. 										
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ZONA NORTE

Polícia prende acusado
de comandar tráfico
Ação conjunta da Dise
(Delegacia de Investigações
Sobre Entorpecentes) e Polícia Militar prendeu na manhã
de ontem o motorista Alex

Carlos Gomes, o “Playboy”.
Ele é acusado de comandar o
tráfico de entorpecentes em
bairros da zona Norte.
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ZONA OESTE

Ladrões agridem
garçom em assalto
Um garçom de 31 anos
foi agredido por três criminosos em assalto no início
da madrugada de ontem na
avenida Hygino Muzy Filho,

no Campus Universitário,
na zona Oeste. Os bandidos
roubaram quantia em dinheiro e aparelho celular.
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Convocado esta semana
para representar o País no
Campeonato Mundial de
Halterofilismo em Las Vegas (EUA), em novembro,
o mariliense Eduardo Solla

Arenas Junior disputa hoje,
a partir das 14h, em Novo
Horizonte, o Brasileiro para
Deficientes Físicos, na categoria até 100 quilos.
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PREVISÃO DO TEMPO

COTAÇÃO

Máx. 28º
Mín. 15º
Sol com algumas nuvens.
Não chove.

Dólar Comercial
R$ 3,1744
R$ 3,1750
Dólar Paralelo
R$ 3,2000
R$ 3,4000
Turismo
R$ 3,1100
R$ 3,3000

Ouro (grama)
R$ 129,75
Poupança (12/08)
0,5817%
Euro comercial
R$ 3,7543
Bovespa
+0,55%

