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BR-153

Jovem de 26 anos morre
após bater moto em carreta
Acidente aconteceu na Rodovia Transbrasiliana em Guaimbê
JUDÔ PARA CEGOS

Atleta da Amei fica com a prata
no Grand Prix do Azerbaijão
Divulgação

Um jovem de 26 anos,
identidade não divulgada,
morreu em um acidente entre motocicleta e uma carreta na noite de segunda-feira

(13) na rodovia Transbrasiliana (BR-153), em Guaimbê
(cerca de 40 quilômetros de
Marília).
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MEDULA ÓSSEA

Hemocentro convida
doadores de sangue
para doação
O Hemocentro convida
os doadores de sangue para
doação de medula óssea.
Nos primeiros nove dias de
maio houve apenas seis adesões. E o Ministério da Saúde preconiza um total de

400 por mês. Por conta disso, a unidade de Marília tem
feito uma abordagem direta,
caso a caso. A retomada das
campanhas externas está
em análise.
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IMUNIZAÇÃO

Vacina contra dengue
tipo 2 custa cerca de
R$ 300 em clínicas
Atleta da Associação Mariliense de Esportes Inclusivos (Amei), Alana Maldonado terminou com a medalha de prata no
Grand Prix de Judô para Cegos, realizado ontem pela manhã, na cidade de Baku (Azerbaijão). Na final, a judoca foi derrotada por ‘ippon’ (nocaute) pela mexicana Lenia Fabiola Ruvalcaba Álvarez. As duas também fizeram a decisão do ouro
nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, também vencida pela adversária.				
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ZONA OESTE

Terreno vira ‘lixão’ e incomoda moradores
Alexandre Lourenção

Quem já teve dengue e
tem entre nove e 45 anos
de idade pode tomar a vacina contra a doença. A medida é uma saída à ameaça
do vírus tipo 2 que entrou
em circulação em Marília

neste ano. O problema é
que a rede pública não oferece o imunizante, disponível em cínicas particulares
por valor próximo de R$
300,00.
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ENSINO TÉCNICO

Inscrição do Vestibulinho
termina hoje
O prazo de inscrição do
processo seletivo das Escolas
Técnicas Estaduais (Etecs)
para o segundo semestre de
2019, exclusivamente pela

internet, vai até as 15 horas
de hoje (15). O valor da taxa
é de R$ 30. O exame será no
dia 16 de junho.
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DIREITO

Univem promove Semana
de Estudos Jurídicos

Terreno virou “lixão” na rua Coroados esquina com a Dom Pedro, no bairro Alto Cafezal, na zona oeste da cidade.
Esta situação de abandono do imóvel vem trazendo incômodo aos moradores, que têm de conviver com o mau-cheiro e o
aparecimento de ratos e animais peçonhentos. 								
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TRÂNSITO

Maio Amarelo tem multa moral

Divulgação

No último sábado, dia 11, e nesta terça-feira, dia 14, duas ações da campanha mundial Maio Amarelo movimentaram e
chamaram a atenção na cidade de Marília. A Campanha “Maio Amarelo”, promovida pela Emdurb (Empresa Municipal de
Mobilidade Urbana), é um movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito, que deve
ser seguro para todos em qualquer situação. 									
Página 7

O Centro Universitário
Eurípides de Marília – Univem, por meio do Curso de
Graduação e do Mestrado
em Direito, promove simultaneamente, de 20 a 25 deste
mês, no campus, a XXXVI Semana de Estudos Jurídicos, o
VI Ciclo de Estudos Integra-

ZONA NORTE

PM prende
rapaz
procurado
por roubo
O desempregado Caio
César Gonçalves Vero, de 24
anos, foi capturado por policiais militares na noite de
segunda-feira (13) no bairro
César de Almeida, na zona
Norte da cidade. Ele
era procurado pela
Justiça de Marília após ser condenado a mais
de cinco anos
de prisão pelo
crime de roubo.
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dos do Mestrado e Graduação e o I Congresso ‘Direito,
Tecnologia e Inovação’.
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Cotação

Dólar Comercial Poupança (mai)
R$ 3,9761

0,3715%

Dólar Turismo

Euro comercial

R$ 4,1400

R$ 4,4563

Ouro (grama)

Bovespa

R$ 164,78

+0,40% - 92.092

PREVISÃO DO TEMPO

Máx. 24º
Mín. 16º
Sol com muitas nuvens
durante o dia e períodos
de céu nublado. Noite com
muitas nuvens.

