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CÂMARA

CPI da Carne Estragada convoca
prefeito Daniel Alonso para depor
Decisão foi tomada após depoimento do ex-secretário municipal da Educação Beto Cavallari
TORCIDA VERDE E AMARELA

Copa do Mundo começa hoje e
movimenta produtos no comércio
Alexandre Lourenção

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da
Carne Estragada vai ouvir
o prefeito Daniel Alonso
(PSDB) no próximo dia 21
(quinta-feira), às 14h30, na
sala “Nasib Cury” da Câmara Municipal. A convocação
ficou definida pela comissão após o depoimento do

ex-secretário municipal da
Educação Beto Cavallari,
relatando uma reunião no
gabinete do chefe do Executivo, que teria deliberado
a compra e os processos de
armazenamento e distribuição das sete toneladas de
carne que pereceram.
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CDHU

Sede regional volta para
Marília e engenheiro
Ninho assume comando
O engenheiro Antônio
Carlos Nasraui, o Ninho, assumiu a regional da CDHU
(Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano). A indicação foi do de-

putado estadual Abelardo
Camarinha (PSB) e do secretário do governador Márcio
França (PSB), o ex-prefeito
Vinícius Camarinha (PSB).
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REDE DE PROTEÇÃO

Conselhos dos Direitos da
Criança promove seminário
A Copa do Mundo da Rússia começa hoje e a seleção brasileira estreia no domingo, mas a busca por produtos com as
cores da bandeira já movimenta o comércio de Marília. A expectativa dos lojistas é de que a procura pelos artigos verde
e amarelo aumente à medida que a seleção avance na competição. 						
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NO XADREZ

Polícia prende acusado
de roubo de malote
de show sertanejo
Divulgação

9º BPMI

Novo comandante
da PM vai focar
combate a roubos
Edio Junior

O Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente promove um seminário em Marília para todos
os profissionais que atuam
nessa rede de proteção. O

SANGUE

Hemocentro de Marília
adere à campanha
Junho Vermelho
O Hemocentro de Marília
aderiu à campanha Junho
Vermelho para enfrentar as
quedas de voluntários no
setor de coleta. Hoje é o Dia
Mundial do Doador de Sangue (14 de junho) e a expectativa é que a data sensibi-

ZONA NORTE

Aposentado
reclama de
alagamento no
Adolpho Bim
O autônomo Matheus Henrique de Souza, de 19 anos, foi
capturado na tarde de ontem pela Força Tática no Jardim Santa Antonieta. Ele é acusado de ser um dos autores do roubo
do malote com cerca de 40 mil, ocorrido em maio. Página 5

JOGOS REGIONAIS

Prata em 2017, badminton
treina para conseguir ouro
Apesar de pouco conhecido no Brasil, o badminton é um esporte olímpico
e desde 2017 faz parte dos
Jogos Regionais do Interior,
que acontecem em Marília
entre os dias 3 e 14 de julho. Na cidade a modalidade é um dos projetos sócio
esportivos da Secretaria de
Esportes, Lazer e Juventu-

de (SELJ) e vem sendo praticado há um ano e meio,
no Clube dos Bancários. Na
temporada passada o município foi medalha de prata
nos Regionais por equipes
no masculino e no feminino (perdeu ambas as finais
para Palmital) e bronze nos
Abertos.
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Leia Editorial na página 2

Recém-empossado como comandante do 9º Batalhão da
Polícia Militar do Interior (BPMI), com sede em Marília, o
tenente coronel Marcos Boldrin afirmou que o foco de sua
gestão será o combate ao crime de roubo.
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Alexandre Lourenção

evento acontece amanhã. O
objetivo é divulgar o resultado de uma pesquisa quantitativa e qualitativa do trabalho no território estadual.
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O aposentado Antônio
Pereira reclama de alagamento em dias de chuva na
rua Diogo Francisco Bueno
de Oliveira. A falta de escoamento das águas pluviais
seria o motivo do problema.
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PREVISÃO DO TEMPO

Máx. 24º
Mín. 15º
Sol com muitas nuvens
durante o dia e períodos
de céu nublado. Noite com
muitas nuvens.

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

Ouro (grama)
R$ 157,51
Poupança (14/06)
0,5000%
Euro comercial
R$ 4,3770
Bovespa
+0,87%

lize a população e altere a
realidade atual.
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