1

16 de maio de 2018

ANO XXXVIII - Nº 11.260

Fone: (14) 3311-5400

Marília, quarta-feira, 16 de maio de 2018

E-mail: jmanha@terra.com.br

R$ 2,00

SP-294

Polícia Rodoviária apreende
carro com 83,8Kg de maconha
Policiais localizaram veículo em Garça mas motorista fugiu pelo cafezal e não foi encontrado
VÔLEI

Mariliense foi 3º lugar na Superliga com o Sesc-RJ
Divulgação

Policiais militares rodoviários apreenderam um carro
com 83,8 quilos de maconha
na madrugada de ontem
(15) na rodovia Comandante
João Ribeiro de Barros (SP-

294), em Garça (cerca de 30
quilômetros de Marília). O
motorista do veículo fugiu
por um cafezal e não foi encontrado nas buscas.
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RECURSOS HÍDRICOS

Comitê Federal
inaugura escritório
em Marília
Será inaugurado oficialmente hoje às 18h o escritório de Marília do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema (CBH Paranapanema). A missão do Comitê é

gerir com eficiência os recursos hídricos e integrar os seis
comitês estaduais que fazem
parte da Bacia Hidrográfica
do Rio Paranapanema.
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N.SRA. AUXILIADORA

Capela promove 14º Arraiá
no final de semana

O mariliense Valdir Gonçalves Junior defendeu o Sesc/Rio de Janeiro na primeira temporada do clube na divisão principal da Superliga de Vôlei e terminou na 3ª colocação. O time carioca foi eliminado na semifinal pelo Sesi/São Paulo.
“Infelizmente tive uma lesão no joelho direito no começo de janeiro, fiquei seis semanas fora e só retornei nos ‘playoffs’
finais. O objetivo da equipe foi cumprido, que era ficar entre os quatro primeiros lugares”, declarou.		
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SEM AGROTÓXICOS

Associação de Produtores promove feira hoje
Divulgação

O 14º Arraiá da Capela
Nossa Senhora Auxiliadora
acontece nesse final de semana, com três noites de
festa, sexta, sábado e domingo, todas com música ao

vivo. Os participantes só pagam pelo que consumirem
e, além de se divertirem, vão
contribuir com as obras do
centro catequético.
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SINDIMMAR

Eleição é suspensa por
‘insegurança jurídica’
A eleição do Sindimmar
(Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Públicos do
Município de Marília), que
teria início ontem (15), foi
suspensa pela entidade alegando “insegurança jurídi-

ca”. Representantes de algumas das chapas chegaram a
iniciar o processo de votação
do lado de fora do sindicato,
que permaneceu com as portas fechadas o dia todo.
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CAPACITAÇÃO

AADEF recebe
inscrições para cursos

A Associação dos Pequenos Produtores de Marília promove hoje (16) a partir das 17h mais uma feira de agroecologia
em transição, e que agora passa a chamar Eco Feira Viva Mais. A feira acontece no Espaço Cultural Ezequiel Bambini, na
avenida Sampaio Vidal. 											 Página 9

ZONA OESTE

Acusado de matar colega de trabalho
tem prisão preventiva revogada
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ZONA NORTE

Justiça condena dupla por tráfico
Página 5

DOENÇA INTESTINAL

Evento discute prevenção com médicos e pacientes
No próximo sábado (19), Dia Internacional da Doença Inflamatória Intestinal, um evento gratuito deve atrair a atenção
de pacientes e médicos, além do interesse geral na prevenção. Haverá palestras e espaço a perguntas.
Página 7

A AADEF (Associação
de Apoio ao Deficiente Físico) inscreve interessados
em cinco diferentes cursos,
com início previsto até o final deste mês de maio. As

opções são libras, espanhol,
inglês, informática e de capacitação para o mercado
de trabalho. São aceitas pessoas com e sem deficiência.
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TRÁFICO

COTAÇÃO

Homem é
preso com
crack,
cocaína e
dinheiro
O lavrador Adriano Henrique Miguel, de 30 anos,
foi preso por policiais militares após ser flagrado com
porções de crack e cocaína,
além de quantia em dinheiro na segunda-feira (14)
próximo a rodoviária em
Garça (cerca de 30 quilômetros de Marília).
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Dólar Comercial
R$ 3,6611
R$ 3,6617
Dólar Paralelo
R$ 3,2000
R$ 3,4000
Turismo
R$ 3,5900
R$ 3,8200

Ouro (grama)
R$ 152,94
Poupança (16/05)
0,5000%
Euro comercial
R$ 4,3362
Bovespa
-0,12%

PREVISÃO DO TEMPO

Máx. 30º
Mín. 18º
Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de
chuva à tarde. À noite o
tempo fica aberto.

