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SP-333

Carreta tomba na rodovia
e duas crianças morrem
Acidente aconteceu na manhã de ontem na rodovia Rachid Rayes; os pais também ficaram feridos
Edio Junior

Duas crianças, com 2 e 4
anos, morreram no tombamento de um caminhão que
transportava móveis planejados na manhã de ontem

na rodovia Rachid Rayes
(SP-333), em Marília. O pai e
a mãe das vítimas também
se feriram no acidente.
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ANÉIS SOLIDÁRIOS

Campanha entregou
342 cadeiras de rodas
A campanha Anéis Solidários somou 342 cadeiras
de rodas adquiridas e entregues. Os equipamentos
são destinados a pessoas
necessitadas de Marília e
região. Os equipamentos

são comprados com a arrecadação e venda dos anéis
das latas de alumínio. É
possível contribuir deixando esses lacres nos pontos
de coleta.
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GOVERNO FEDERAL

Temer, chefe da Orcrim
O empresário Joesley Batista disse que Temer tinha
ascendência sobre Cunha e o
acusou de chefiar uma organização criminosa. “O Temer
é o chefe da Orcrim (sigla
para organização criminosa)
da Câmara. Temer, Eduardo,

LEGISLATIVO

Projeto altera nomenclatura da Secretaria da Juventude

Geddel, Henrique Alves, Eliseu Padilha e Moreira Franco.
É o grupo deles. Quem não
está preso está hoje no Planalto. Essa turma é muita perigosa. Não pode brigar com eles”,
prosseguiu o empresário.
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POLÍTICA

Alexandre Lourenção

Nechar lembra Plano
de Resíduos Sólidos
Deputado federal de 2007
a 2010, o médico oncologista Sérgio Nechar lembrou do
empenho para a implementação do Plano Nacional de
Resíduos Sólidos. Foram 19

anos de tramitação no Congresso Nacional com 140
propostas apensadas e um
substitutivo que passou a vigorar há sete anos.
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DIA DO QUÍMICO

Categoria luta para
manter direitos

Projeto de lei da Prefeitura que está na pauta da sessão ordinária da Câmara Municipal de amanhã (19) altera a nomenclatura e as atribuições da Secretaria da Juventude e Cidadania, que vai passar a se chamar Secretaria de Direitos
Humanos.													 Página 3

BENEFICENTE

Sorteio de Fusca acontece dia 24
O sorteio do Fusca original com placa preta do Detran acontece no sábado pela

Loteria Federal. A ação é uma
iniciativa do 8º Quarteirão de
Amigos com objetivo bene-

Hoje é comemorado o
Dia do Químico, uma categoria que como grande parte dos trabalhadores brasileiros, luta para não perder
direitos
adquiridos
ao
longo dos últimos anos, e
que estão ameaçados pelas
reformas Trabalhista e da
Previdência que tramitam
no Congresso.
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Leia Editorial na página 2

ficente. Os últimos números
estão à venda por R$ 10,00.
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PM à paisana faz disparo em boate
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OPORTUNIDADE

Crea faz concurso e abre
vagas em 150 cidades
O Crea (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) do Estado de São Paulo abre inscrições a
partir de amanhã (19) para um novo Concurso
Público destinado a contratar e formar cadastro
reserva de profissionais de nível médio e superior. Serão oferecidas vagas em mais de 150 cidades, inclusive Marília.
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SUV compacto produzido no Rio de Janeiro, é a grande estrela do estande
da Nissan na edição deste ano do Salão do Automóvel de Buenos Aires
PÁGINAS 8 e 9

PREVISÃO DO TEMPO

Máx. 26º
Mín. 14º
Sol o dia todo sem nuvens
no céu. Noite de tempo
aberto ainda sem nuvens.

