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GRIPE GRAVE

Vigilância confirma 20 casos
com oito mortes este ano
Desde julho a Vigilância Epidemiológica municipal recebeu mais 12 resultados positivos
ACC

Projeto Cozinha Ativa levanta fundos para entidade
Alexandre Lourenção

A Vigilância Epidemiológica Municipal confirmou 20 casos de Síndrome
Respiratória Aguda Grave
com oito mortes. Desde
julho a pasta recebeu mais
12 resultados positivos do
Instituto Adolfo Lutz, atu-

alizando seus registros da
doença. Entre os quais, seis
pacientes vieram a óbito.
Ao todo Marília acumula,
até o momento, em 2018,
20 confirmações, com oito
mortes.
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JD.CONTINENTAL

Buracos causam
prejuízos aos motoristas
Buracos ocasionam quebras de veículos entre as
ruas André Moura e Antônio
Grégio, no Jardim Continental, zona sul da cidade. Mo-

toristas reclamam do mau
estado de conservação das
vias e cobram ações do Poder Público Municipal.
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Leia Editorial na página 2
BEISEBOL SUB-12

Seleção Brasileira treina
no Nikkey e conta com
dois atletas de Marília

Divulgação

Ontem foi dia de Cozinha Ativa na ACC (Associação de Combate ao Câncer). O projeto consiste na produção semanal
de salgados e doces pelas voluntárias, levantando fundos para a entidade. A receita da vez é de bolachinhas de nata,
vendidas em pacotes de R$ 10,00. Na semana que vem o grupo fará pão de mel recheado e no dia 30, esfirras. Página 6

JD. CALIFÓRNIA

Lixo em terreno incomoda moradores no bairro
Alexandre Lourenção

A Seleção Brasileira de Beisebol Infantil (até 12 anos)
vem a Marília neste sábado e domingo (11 e 12), para realizar treinamentos, visando o Campeonato Pan-Americano,
que acontece de 25 de agosto a 2 de setembro, em Águas
Calientes, no México. A competição dará quatro vagas para
o Mundial da China em 2019. A delegação conta com dois
atletas marilienses, que fazem parte da equipe do Nikkey
Clube: Eduardo Buim e Felipe dos Santos (foto). Página 12

OCAUÇU

Acidente
mata
funcionário
público e
estudante
Lixo incomoda moradores da zona oeste da cidade em terreno da rua Marco Antônio Casadei, nas proximidades com
a esquina
Atílio Cizotto, no Jardim Califórnia. Mesmo com placa alertando sobre a proibição de jogar
lixo e a aplicação de multa aos infratores, as pessoas não respeitam e despejam lixo
doméstico, móveis velhos, pneus e restos de construção. 		
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Jogadores do MAC vão
para 3ª Divisão de Portugal
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COTAÇÃO
Dólar Comercial
R$ 3,8017
R$ 3,8023
Dólar Paralelo
R$ 3,2000
R$ 3,4000
Turismo
R$ 3,7300
R$ 3,9600

Ouro (grama)
R$ 146,12
Poupança (10/08)
0,5000%
Euro comercial
R$ 4,3845
Bovespa
-0,48%

PREVISÃO DO TEMPO

Máx. 20º
Mín. 8º
Sol com algumas nuvens.
Não chove.

