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RODOVIA DO CONTORNO

Acidente entre três veículos
mata criança de 10 anos
Colisão envolveu carreta, carro e ônibus; pai, mãe e irmão também ficaram feridos
Divulgação

O estudante Eduardo Comelli de Aguiar, de 10 anos,
morreu num acidente entre
carro, carreta e ônibus na
noite de domingo na rodo-

via do Contorno, em Marília.
O pai, mãe e irmão do garoto também ficaram gravemente feridos na colisão.
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SP-333

Quatro pessoas ficam
feridas em acidente
Quatro pessoas ficaram
gravemente feridas num
atropelamento seguido de
colisão frontal entre dois
carros na noite de sábado
(10) na rodovia Dona Leonor

Mendes de Barros (SP-333),
em Marília. O acidente foi
causado por um motorista
embriagado e sem habilitação.
Página 5

LEGISLATIVO

Câmara aprova lei sobre
uso de containers em obras
Quatro projetos de lei
foram aprovados ontem
pelos vereadores durante
sessão ordinária da Câmara
de Marília. Entre eles o de
autoria da vereadora professora Daniela (PR) que re-

CORREIOS

Carteiros de Marília aderem à greve
Edio Junior

Os carteiros de Marília aderiram à greve dos funcionários dos Correios, iniciada ontem.
A paralisação quer reverter as mudanças no plano de saúde e forçar a contratação de mais
trabalhadores. “Essa precarização dos Correios é proposital, para que a população se torne
favorável à privatização”, mencionou a delegacia regional do Sindecteb (sindicato da categoria). 										 Página 4

gulamenta o uso de containers em obras para guardar
materiais de construção e
ferramentas no perímetro
urbano e de expansão do
município de Marília.
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SAÚDE

Médicos residentes são
recepcionados pela ABHU
Grupo de cerca de 20
médicos residentes foi recepcionado pela ABHU (Associação Beneficente Hospital Unimar) para o início

das atividades no HBU (Hospital Beneficente Unimar)
pelo período de dois anos.
Na recepção eles receberam
orientações administrativas

e tiveram as primeiras aulas, antes de iniciar as atividades nas especialidades
que foram escolhidas.
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PROCESSO SELETIVO

Inscrições terminam amanhã
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DESCASO

Homem espera medicamento
do Estado há oito meses

Edio Junior

O beneficiário do INSS, Sebastião Soares de Brito, tenta
conseguir o medicamento, a que tem direito pelo Estado,
desde julho do ano passado. Ele tem ido quase que semanalmente ao Departamento Regional de Saúde, conforme
é orientado a fazer, mas todas as vezes, nos últimos oito
meses, recebeu apenas a informação de que “não chegou e
não há previsão”. 				
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PREVISÃO DO TEMPO

Máx. 33º
Mín. 21º
Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de
chuva à tarde e à noite.

COTAÇÃO
Dólar Comercial
R$ 3,2566
R$ 3,2572
Dólar Paralelo
R$ 3,2000
R$ 3,4000
Turismo
R$ 3,1900
R$ 3,4000

Ouro (grama)
R$ 139,22
Poupança (13/03)
0,5000%
Euro comercial
R$ 4,0192
Bovespa
+0,61%

