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FERIADÃO

PRF inicia hoje Operação Padroeira
Objetivo é coibir imprudências dos motoristas nas estradas nos 212 quilômetros da BR-153
Edio Junior

Preocupada em coibir a
imprudência do motorista,
a Polícia Rodoviária Federal
(PRF) também inicia hoje
(11) a “Operação Padroei-

ra” nos 212 quilômetros
de rodovia Transbrasiliana
(BR-153), entre Promissão e
Ourinhos.
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ADOLPHO BIM

Aposentado reclama
de alagamento na casa
O aposentado Antônio
Pereira reclama de alagamento na residência dele,
localizada na rua Diogo
Francisco Bueno Oliveira, no
bairro Adolpho Bim, zona
norte da cidade. “Já estragou

um monte de coisa aqui em
casa. Perdi móveis e materiais para construção como
cimento por conta dos alagamentos que acontecem por
aqui”, comentou Pereira.
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JARDIM TERUEL

Festa das Crianças
acontece amanhã
ZONA SUL

Chuva danifica galeria pluvial e
causa cratera na Via Expressa
Edio Junior

A Festa das Crianças, realizada anualmente pelo projeto Faça uma Criança Feliz,
acontece amanhã, feriado,
no centro comunitário do

SP-294

Mulher fica ferida em
acidente na rodovia
Uma mulher, identidade
não divulgada, ficou ferida
numa colisão frontal entre
dois veículos na tarde de

CDHU

Jogador é
preso por
violência
doméstica
O jogador João Kedney
da Costa, de 18 anos, foi
preso por policiais militares acusados de ameaçar a
ex-amásia, de 24 anos, que
está grávida, com uma arma
de brinquedo na noite de
terça-feira (9) no conjunto
de apartamentos da CDHU,
na zona Sul da cidade.
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PREVISÃO DO TEMPO
A forte chuva que atingiu Marília na noite de terça-feira (9) danificou galeria pluvial e causou uma cratera de cerca de
três metros de diâmetro na Via Expressa Sampaio Vidal e causou interdição do trecho próximo ao Jardim Continental,
na zona Sul. 													 Página 7

CAMINHAR COM SAÚDE

Alunos do programa
fazem bazar pelo
Outubro Rosa
Os alunos do programa Caminhar com Saúde da Unimed se uniram em mais um bazar pelo movimento Outubro Rosa. Ao todo, há 15 alunos que são artesãos e cada um
fez e expõe seus trabalhos em prol de entidades voltadas a
pacientes com câncer. O evento tem acontecido anualmente desde 2009. 					
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bairro Teruel. O evento está
na sexta edição e é voltado a
crianças de baixa renda. Hoje
ainda são aceitas doações.
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Máx. 28º
Mín. 18º

Edio Junior

Sol com algumas nuvens.
Chove rápido durante o dia
e à noite.

Cotação
Dólar Comercial
R$ 3,7611
R$ 3,7617
Dólar Paralelo
R$ 3,2000
R$ 3,4000
Turismo
R$ 3,6900
R$ 3,9200

Ouro (grama)
R$ 142,65
Poupança (11/10)
0,5000%
Euro comercial
R$ 4,3325
Bovespa
-2,80%

ontem (10) na rodovia Comandante João Ribeiro de
Barros (SP-294), em Marília.
Página 7

