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TRÂNSITO

Rua Feijó
passa a ser
mão única
de direção
A rua Feijó, que cruza as
ruas Bandeirantes e Álvares
Cabral, passa a ter mão
única de direção. A mudança
integra projeto desenvolvido
pela Emdurb em diferentes
regiões da cidade com
objetivo de dar maior
fluidez no trânsito
e prevenir acidentes.
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FESTA DO PEÃO

Autor de
emenda, Capitão
Augusto critica
Câmara
por rejeição
de verba
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CONTRA O SARAMPO

Balanço aponta 14.472
doses de vacinas aplicadas
Balanço da campanha de intensificação de vacinação contra o sarampo na cidade aponta que, entre os dias 1º de julho
e 5 de setembro, ou seja, pouco mais de dois meses, foram aplicadas 14.472 doses da vacina tríplice viral,
que protege contra o sarampo, caxumba e rubéola.
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POLÍTICA

Marcos Farto assume
presidência do PSL

TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS

Santa Casa reduz recusa de doação de 70% para 40%
Edio Junior

Divulgação

O policial militar da reserva e especialista em trânsito,
Marcos Farto é o novo presidente do PSL (Partido Social
Liberal) em Marília e o policial federal Junior Féfin é o
vice-presidente do partido. A confirmação foi feita ontem (10)
pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo através
de publicação no site oficial.
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GARÇA E REGIÃO

8º Encontro de Cafeicultores
acontece hoje e amanhã
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Máx. 35º
Mín. 21º
Sol com algumas nuvens.
Não chove.

Dólar Comercial
R$ 4,0947

Poupança (set)
0,3434 %

Dólar Turismo

Euro comercial

R$ 4,2765

R$ 4,5201

Ouro (grama)

Bovespa

R$ 197,51

-0,14% - 103.032

A Santa Casa de Misericórdia intensificou as ações para reduzir a negativa familiar para a doação de órgãos. Neste Setembro
Verde, movimento de conscientização sobre o tema, o hospital lembra que a recusa já chegou a 70%, mas vem caindo,
especialmente nos últimos cinco anos. Hoje está em 40%. A não concordância da família é um desafio mundial quando o assunto
é transplante. E, na maioria das vezes, está associada ao desconhecimento sobre a vontade de quem faleceu. Daí a importância
de se falar no assunto e divulgar, em vida, a intenção de ser um doador de órgãos. Página 8

PAULISTA SUB-20 - 2ª DIVISÃO

Maquinho faz hoje duelo de
‘vida ou morte’ no Abreuzão
Para seguir vivo na briga por classificação para as oitavas de final do Campeonato
Paulista Sub-20 da 2ª Divisão, o Marília Atlético Clube (MAC) necessita da vitória
hoje (dia 11), contra o Assisense, às 15h, no estádio Bento de Abreu (entrada
gratuita), pela 8ª rodada. O Alviceleste vem de duas derrotas consecutivas, sendo
a última delas de virada para o XV de Jaú (5 a 3), fora de casa. Página 10

