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SAÚDE

Morre mais uma vítima do H1N1 em Marília
Mulher de 35 anos esteve internada no HC, chegou a ter alta mas morreu no sábado
ROTA CAIPIRA DO TRÁFICO

Polícia Rodoviária localiza caminhão
carregado de maconha e prende motorista
Divulgação

Morreu em Marília mais
uma vítima do vírus H1N1.
Depois de um homem de
39 anos, no dia 11 de abril,
no último sábado (8 de junho) veio a óbito uma mulher de 35 anos. Alessandra

Daniele dos Santos esteve
internada na UTI do Hospital das Clínicas, chegou
a ter alta, mas retornou ao
Pronto-Socorro e não resistiu.
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RESSONÂNCIA

Cerca de 500 pacientes
aguardam exame no HC
O DRS IX Departamento
Regional de Saúde de Marília disponibiliza 90 vagas
ambulatoriais para exames
de ressonância ao HC/Famema. No entanto a autarquia, somando todos os

seus serviços de saúde, ainda tem aproximadamente
500 pacientes aguardando
o agendamento. Uma liminar obriga o Estado a zerar
a fila até agosto.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

Câmara faz audiência
pública hoje
A Câmara Municipal
de Marília promove nesta quarta-feira, dia 12 de
junho, a partir das 9 horas, audiência pública para
abordar assuntos relativos
aos artistas de rua e tam-

Policiais militares rodoviários interceptaram um caminhão carregado com tijolos de maconha na tarde de ontem (11) na
rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Pompeia (cerca de 30 quilômetros de Marília). A ação prendeu o
motorista.													 Página 7

bém questões sociais alusivas aos moradores de rua.
A atividade ocorre em atendimento ao requerimento
formalizado pelo vereador
Evandro Galete (PODE).
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URBANISMO

ONG e Associação
de Moradores pedem
BIOMETRIA
Cartórios eleitorais fazem plantão sábado ciclovia na zona Norte
Divulgação

A ONG (Organização
Não Governamental) Origem e a Associação dos
Moradores dos Bairros
Maracá, Montana, Trieste
Cavichioli e adjacências
estão realizando um abai-

xo assinado solicitando ao
prefeito Daniel Alonso, a
implantação de uma ciclovia ligando a zona norte de
Marília ao Distrito de Padre
Nóbrega.
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JD. VIRGÍNIA

Cavalos pelas ruas
e terreno com lixo
incomodam moradores
Terreno está com mato
alto e virou depósito de
lixo na esquina da rua João
Florêncio de Carvalho com
a Bugrinhos, no Jardim Virgínia (zona oeste). Além

AVENCAS

Os cartórios eleitorais vão ter plantão de atendimento para cadastramentos biométricos no próximo sábado (15),
das 8h às 13h. Em Marília, a quantidade de adesões ao sistema biométrico eleitoral ainda está abaixo dos 50%. Página 3

MAC

Lucas Lima rompe 2 ligamentos do
Tornozelo e fica até 6 semanas fora
Edio Jr.

Titular em todos os jogos do Marília Atlético Clube (MAC) neste Campeonato
Paulista da 4ª Divisão (Sub23), o atacante Lucas Lima
ficará de fora por pelo menos seis semanas. O departamento médico informou
ontem o resultado do exame de ressonância magnética, constando o rompimento de dois ligamentos do
tornozelo direito, sofrido
na goleada contra o Elosport por 10 a 1, na última
sexta-feira (dia 7), no estádio Bento de Abreu.
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Casal
procurado
por tráfico
é preso
pela PM
O lavrador Roberto de
Almeida Sabino, de 46 anos,
e sua esposa Renata Maria
dos Santos, de 40 anos, foram capturados por policiais militares na noite de
segunda-feira (10) no distrito de Avencas. O casal era
procurado pela Justiça
após ser condenado a mais de
quatro
anos
de prisão por
tráfico de entorpecentes e
associação criminosa.
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disso, cavalos circulam livremente pelas vias, sem
que seja feita fiscalização
por parte do poder público.
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Cotação

Dólar Comercial Poupança (mai)
R$ 3,8500

0,3715%

Dólar Turismo

Euro comercial

R$ 4,0000

R$ 4,3614

Ouro (grama)

Bovespa

R$ 165,70

+1,53% - 98.960

PREVISÃO DO TEMPO

Máx. 27º
Mín. 14º
Sol com algumas nuvens.
Não chove.

