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DÓLAR COMPRA VENDA

UFIR

POUPANÇA DÓLAR
13/5 - 0,5000%                 
14/5 - 0,5036%

11%

COMERCIAL  2,214  2,216
TURISMO  2,167  2,340
PARALELO  2,280 2,38014°C

Tempo parcialmente 
nublado a nublado. 
Temperatura em 
declínio.  PÁG. 21
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 BAURU, TERÇA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2014 

Faltam 69 médicos na urgência

Começa contagem regressiva 
para Copa do Mundo no Brasil

Seleção 
para projeto 
internacional
Ana Coretijo diz que 

objetivo é fomentar 
agências.  PÁG. 7

Com o mascote Golé de volta, o Jornal da Cidade 
dá início à cobertura especial para o Mundial da 
Fifa de 2014. Na editoria de Esportes, o leitor 
acompanhará todas as reportagens sobre os 
últimos preparativos e as novidades.  PÁGS. 9 E 11

Brasil

A Prefeitura de Bauru 
convocou 18 clínicos gerais 
e seis pediatras, num total de 
24 profi ssionais, aprovados 
em concurso público. Eles 
têm o prazo de 30 dias para 
assumir a vaga.        PÁG. 3

Cidade ainda 
espera mais 24 
profi ssionais

Uma menina de sete anos, 
moradora de Bauru, contou 
à tia, e depois à polícia, que 
tinha sido abusada pelo pró-
prio pai. Homem foi ouvido 

pela polícia e negou a acusa-
ção. O pai, de 39 anos, teve 
a prisão temporária solici-
tada, mas o pedido foi ne-
gado pela Justiça.  PÁG. 8

Criança alega ter sido 
abusada pelo seu pai

Após denúncia anônima, 
ontem à noite, a Polícia Mi-
litar (PM) de Jaú apreendeu 
cerca de 400 quilos de ma-
conha que, possivelmente, 
teriam sido descarregados 
de um caminhão em um pos-
to desativado em Bariri. No 
total, seis pessoas foram pre-
sas e quatro veículos apreen-
didos. Por volta das 21h30, a 
PM recebeu um telefonema 
informando que ocupantes 
de três veículos estariam 
descarregando mercadorias 
suspeitas de um caminhão 
num posto desativado, na 

rodovia Deputado Leônidas 
Pacheco Ferreira (SP-304), 
próximo ao trevo de Bariri. 
Quando as viaturas chega-
ram ao local, os três carros 
- um Fiorino, um Astra e um 
Stilo - fugiram em alta ve-
locidade. Com o motorista 
do caminhão, que é do Mato 
Grosso, os policiais locali-
zaram R$ 5.800,00 em di-
nheiro, mas o veículo só es-
tava carregado com madeira. 
Equipes de Bariri e Bocaina 
ajudaram no cerco aos veícu-
los. O Astra, ocupado apenas 
pelo motorista, foi abordado 

na mesma rodovia, ainda 
em Bariri. No porta-malas, 
a PM encontrou diversos ta-
bletes de maconha.  O Fio-
rino foi parado também na 
SP-304, no trevo de Jaú. No 
compartimento de carga, os 
policiais localizaram mais 
tabletes de maconha e o mo-
torista foi preso em fl agran-
te. O Stilo, ocupado por dois 
homens e uma mulher, fugiu 
pela SP-255, sentido Bocai-
na, mas foi abordado ainda 
em Jaú. Com o grupo, a PM 
encontrou cédulas de Gua-
rani, moeda do Paraguai. 

PM apreende cerca de 400 
kg de maconha em Bariri

O presidente do STF, 
Joaquim Barbosa, revogou 
ontem a autorização que 
tinha dado para o trabalho 
externo do ex-tesoureiro do 
PT Delúbio Soares, preso 
pelo mensalão. Ele alegou 
que o réu tem que cumprir 
um sexto da pena. A defesa 
do petista disse que irá re-
correr da decisão.  PÁG. 17

Colisão traseira entre 
um caminhão e um ônibus 
de estudantes, na Bauru-
-Jaú, ontem à noite, deixou 
dois mortos e cerca de onze 
feridos. O acidente aconte-
ceu no trevo de Pederneiras. 
Morreram uma estudante de 
20 anos e o motorista do co-
letivo, de 37 anos.  PÁG. 15

A Move Over voltou ao 
palco do SuperStar, da Rede 
Globo, no domingo, e repetiu 
o desempenho da primeira 
fase, quando estabelceu um 
recorde de aprovação, com 
94% dos votos.   PÁG. 26

Durante o fi nal de sema-
na, a falta de médicos 
em duas unidades de 

pronto-atendimento (UPAs) 
virou tema de discussão on-
tem, na Câmara dos Verea-
dores de Bauru, por mostrar 
o défi cit na rede de urgência 
e emergência. A cidade conta 
com apenas 107 médicos dos 
176 profi ssionais necessá-
rios para garantir as escalas 
de plantões do PSC, UPAs, 
PAI e do Samu.   PÁG. 3

Barbosa 
revoga a 
autorização 
de Delúbio

Acidente 
deixa dois 
mortos e 
11 feridos

Move Over 
repete sua 
aprovação 
de 94%

 PÁG. 8

Embriagados, motoristas batem e fogem

Malavolta Jr.

Quioshi Goto

Droga foi descarregada de caminhão e distribuída em 3 carros

Dos 176 profi ssionais necessários para garantir o fechamento das escalas do PSC, UPAs, PAI e Samu, Bauru conta apenas com 107 médicos

O vereador Raul Paula defende contratações pela Fundação de Saúde e Carlão do Gás lembra que oferta de serviços aumentou 

Reginaldo 
Manzotti 
em Bauru

Marcos Hermes/Divulgação
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Última hora

Adriane Santana 
foi elogiada pela 
apresentadora 
Fernanda Lima

Jhee Rodrigues/Divulgação

Polícia Militar/Divulgação

 PÁG. 15

Detento de 
saidinha leva tiro

 PÁG. 19

Brasileiro bebe 
acima da média

Padre faz show no 
próximo domingo, no 
Noroeste.  PÁG. 25


