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ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Gota de Leite faz representação
para anular edital da Prefeitura
Entidade entrou com pedido junto ao Tribunal de Contas do Estado para evitar perder o contrato do serviço
COPA DO MUNDO 2018

Croácia vence e está na final pela primeira vez
Divulgação

A Associação Feminina de
Marília Maternidade e Gota
de Leite entrou com representação no TCE (Tribunal
de Contas do Estado) para
anular o edital de Chamamento Público nº 005/2018
promovido pela Prefeitura
de Marília para a contratação

de entidade de direito privado sem fins lucrativos para
celebração de contrato de
gestão objetivando o gerenciamento, operacionalização
e execução das ações e serviços do programa de ESF (Estratégia Saúde da Família).
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ANIMAIS PEÇONHENTOS

HC tem soro apropriado
para tratar picadas
Após a morte de uma
criança de Cabrália Paulista
por conta da picada de um
escorpião, o Hospital das
Clínicas de Marília tranquiliza a população de Marília
e região. Conforme informou, as unidades de Pron-

to-Socorro têm soros apropriados e diferenciados
para as picadas de animais
peçonhentos e seguem o
protocolo do Instituto Butantan no atendimento às
vítimas.
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VOLUNTARIADO

Sicoe retoma
ronda preventiva
A Croácia está pela primeira vez em sua história em uma final de Copa do Mundo. Nesta quarta-feira, no Estádio Lujniki, em Moscou, que mais uma vez recebeu o mesmo número de 78.011 torcedores das outras partidas, o time de Modric,
Rakitic e cia. venceu a Inglaterra por 2 a 1, de virada, na prorrogação, após empate de 1 a 1 nos 90 minutos. Com isso,
decidirá a competição no próximo domingo, no mesmo estádio, contra a França. 				
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CONTRA AGROTÓXICOS

Feira Popular acontece
sábado no Jd.Cavalari

Marcando os 26 anos,
completos neste mês, o
Sicoe Anjos da Guarda de
Marília (Sistema Integrado
de Comando e Operação
em Emergência) retoma a
ronda preventiva. O apoio

ZONA SUL

PM prende autônomo com maconha

Divulgação

Divulgação

Acontece neste sábado (14) das 15h às 19h mais uma
edição da Feira Popular de Luta contra Agrotóxicos, promovida por representantes de ONGs (Organizações Não Governamentais) ambientalistas de Marília e voluntários que
simpatizam com a causa. A feira será realizada no Jardim
Cavalari, na praça ao lado da rua Pedro Marun.
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O autônomo Reinaldo Anacleto dos Santos, de 36 anos,
foi preso por policiais militares da Rocam (Ronda Ostensiva
com Apoio de Motocicletas) após ser flagrado com tijolos e
porções de maconha na noite de terça-feira (10) no conjunto
de apartamentos da CDHU, na zona Sul da cidade. Página 7

CASO ISABELLE

Acusado da morte de enteada
tem primeira audiência
A Justiça de Marília agendou para o dia 22 de agosto,
a partir das 13h30, no Fórum de Marília, a primeira
audiência do processo que o
autônomo Israel Luís Vieira,
de 22 anos, é acusado de ter

causado lesões que resultaram na morte de sua enteada, Isabelle Fernandes dos
Santos, de 2 anos, em crime
ocorrido em setembro do
ano passado.
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PREVISÃO DO TEMPO

Máx. 19º
Mín. 5º
Sol o dia todo sem nuvens
no céu. Noite de tempo
aberto ainda sem nuvens.

COTAÇÃO
Dólar Comercial
R$ 3,8794
R$ 3,8800
Dólar Paralelo
R$ 3,2000
R$ 3,4000
Turismo
R$ 3,8000
R$ 4,0400

Ouro (grama)
R$ 153,74
Poupança (12/07)
0,5000%
Euro comercial
R$ 4,5291
Bovespa
-0,62%

à comunidade vai acontecer mensalmente em locais
diversos, dependendo da
avaliação dos voluntários,
beneficiando Marília e região.
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