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11ª edição da Festa das Nações foi um sucesso
Comidas típicas, apresentações e shows marcaram
a 11ª edição da Festa das
Nações de Garça, realizada
no último final de semana,
no gramado do lago artificial. A chuva, que pairava
como um fantasma não deu
“o ar da graça” e o sol foi a
marca registrada no sábado
e domingo. O evento recebeu

centenas de pessoas durante
os dois dias de festa e, segundo informações extraoficiais, as vendas superaram
as expectativas já na noite de
sábado. Algumas instituições
venderam no sábado o programado para os dois dias
de festa.
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Golpe utiliza
Hospital das
Clínicas de Marília
A Diretoria Técnica do
Hospital das Clínicas de
Marília alerta para nova
tentativa de golpe em que
os bandidos tentam extorquir dinheiro das famílias
de pacientes internados na
Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Nesta segunda-feira, dia
13 de novembro, os golpis-

tas fizeram várias ligações
telefônicas para familiares
de pacientes internados no
HC solicitando quantias em
dinheiro para agilizar o tratamento ou os procedimentos. Os bandidos utilizam o
nome da CROSS para tentar
efetivar as informações solicitadas sobre pacientes.
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Banda Xaxado Novo impressionou o público, na noite de sábado

Licenciamento: novembro é o mês
de veículos com placas final 9

Prazo para
adesão ao Refis
termina hoje
A adesão ao Programa
Especial de Regularização
Tributária (Pert), conhecido
como novo Refis, termina
nesta terça-feira (14). Para
aderir, é preciso acessar o
Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) no site da
Receita Federal na internet
até às 23h59, horário de

Brasília. Segundo a Receita,
uma das modalidades prevê
o pagamento em espécie de
20% da dívida, sem reduções,
sendo 12% até o dia 14 de
novembro, 4% até o fim do
mês de novembro e 4% em
dezembro.
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(Foto: Tony Winston/Agência Brasília-30.9.2016)

Desde o último dia 1º
teve início o licenciamento
para veículos com placas
final 9. Já os donos de caminhões com final de placa 6,
7 e 8 precisam regularizar
o documento. O prazo máximo para os proprietários
regularizarem o Certificado
de Registro e Licenciamento

Quem perder o prazo está sujeito a receber multa a
partir de 1.º de dezembro

Hoje é comemorado o
Dia Mundial do Diabetes

Gabarito oficial
do Enem 2017
será divulgado
na quinta-feira
O gabarito oficial do
Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) será divulgado na próxima quinta-feira (16) pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep). A correção
das provas é feita usando a

metodologia da Teoria de
Resposta ao Item (TRI),
em que o valor de cada
questão varia conforme
o percentual de acertos e
erros dos estudantes naquele item.
Página 3

R$ 3,28

Hoje, neste dia 14 de novembro, Dia Mundial do
Diabetes, a Sociedade Brasileira de Diabetes e Sociedade
Brasileira de Endocrinologia
e Metabologia vão realizar
ações gratuitas para cons-

cientizar a população sobre
esse problema, que atinge
14,3 milhões de pessoas em
todo o Brasil. O país já é o
quarto do mundo em número
de pessoas acometidas pelo
problema.
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Sem dar nenhuma chance
ao adversário, Os Pior se
tornou no domingo, tetracampeão legítimo do futebol
suíço garcense. A equipe do
técnico Zé Cláudio e do presidente Crisão bateu o Levi´s,
3 x 0, (1 x 0, no 1º tempo),
com gols de Mané, Juarez e

Son. Agora são 10 campeonatos, com sete decisões
e cinco títulos, uma marca
impressionante na história da
modalidade. Por outro lado,
no master, Aliança e Dinos
são os finalistas da temporada/17.
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INDICADOR

LONDRES (NOV/17)
DÓLAR COMERCIAL
GARÇA TIPO 6/7
CPR FÍSICA 6/7 (2018)
VENDA FUTURA (AGO/18)
VENDA FUTURA (AGO/19)

Com o tetracampeonato, Os Pior manteve a
hegemonia no suíço garcense

CAFÉ JOGO RÁPIDO

13/11/2017
BM&F (DEZ/17)

Sol o dia todo sem nuvens
no céu. Noite de tempo
aberto ainda sem nuvens.

Os Pior vence Levi´s e
comemora tetracampeonato
no futebol suíço

Testes podem ser feitos gratuitamente

NY (DEZ/17)

Max. 32 Min. 14

de Veículo (CRLV) é 30 de
novembro. Quem perder o
prazo está sujeito a receber
multa a partir de sexta-feira,
1º de dezembro, até que a documentação seja atualizada.
Em 2017, o licenciamento
de qualquer tipo de veículo
custa R$ 85,24.
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