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ROUBO E MORTE

Justiça condena dois por latrocínio
Naiara Letícia dos Santos e Caio Felipe de Carvalho foram condenados pela morte de aposentado de 83 anos em 2015
UNIVEM

Parque Tecnológico recebe credenciamento provisório
Alexandre Lourenção

Decisão da Justiça de Marília condenou a manicure
Naiara Letícia dos Santos e
o desempregado Caio Felipe Costa de Carvalho pelo
latrocínio do aposentado

Manoel Benedito da Luz, de
83 anos, em crime ocorrido
em maio de 2015, no Jardim
das Rosas, na zona Sul da
cidade.
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GOTA DE LEITE

Prefeitura libera recurso
para pagar funcionários
A Prefeitura liberou o
recurso para o pagamento
dos funcionários que atuam na Gota de Leite ou na
rede municipal de Saúde
via convênio com a mater-

nidade. A instituição creditou os salários integrais,
ficando somente os do PA
Sul e do Samu para segunda-feira.
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JUSTIÇA ELEITORAL

Cartórios fazem mutirão
hoje e amanhã em Marília

Ontem o Univem, a Asserti e a Administração Municipal receberam o subsecretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcelo Strama, para o credenciamento provisório do Parque Tecnológico. A novidade possibilita o recebimento de recursos públicos para o planejamento e a execução do projeto. A solenidade foi realizada no auditório da Prefeitura. Página 4

URBANISMO

Lideranças acompanham palestra sobre planejamento
Alexandre Lourenção

Mutirão da Justiça Eleitoral hoje (8) e amanhã (9),
das 9h às 18h, faz o cadastro
biométrico no Fórum Eleitoral da avenida Brasil esquina
com a Paraná (Centro). Para
os eleitores de Marília (zonas
70 e 400) o procedimento

ainda não é obrigatório. Já os
eleitores de Ocauçu, Oriente
e Vera Cruz (cartório da 180ª
zona), precisam aderir ao
novo sistema para não terem
seus títulos cancelados em
março do próximo ano.
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NATAL

Campanha do Tuta
recebe doações
A campanha do Tuta recebe doações. A família do
voluntário Artur Lopes Garcia, que faleceu em fevereiro de 2014, responde pela
ação social desde então. A
meta é conseguir recurso

suficiente para seis a oito
mil brinquedos, além de
guloseimas entregues junto
com os presentes para as
crianças de comunidades
carentes.
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VILA BARROS

PM apreende adolescente
com 200 porções de maconha
Um
adolescente
foi
apreendido por policiais
militares da Rocam após
ter sido flagrado com mais
de 200 porções de maconha no final da tarde de
quarta-feira (6) na favela
da Vila Barros, tna zona
Norte da cidade.
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Aviso aos
assinantes
Lideranças sociais, do Judiciário, do Legislativo e do Executivo de Marília assistiram ontem à palestra do engenheiro civil
e ex-prefeito de Maringá-PR por dois mandatos, Silvio Barros. Ele falou sobre o papel da sociedade organizada para o planejamento do futuro, orientando e instigando os presentes a serem colaboradores do desenvolvimento municipal. Página 5

QUINTANA

ZONA NORTE

Homens armados assaltam PM prende dois acusados
de furtar residência
agência dos Correios
Dois criminosos armados
e utilizando capacetes assaltaram uma agência dos Correios na tarde de quarta-feira (6) em Quintana (cerca de

45 quilômetros de Marília).
Os bandidos renderam funcionários e roubaram cerca
de R$ 80 mil em dinheiro.
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O desempregado Victor
Hugo dos Santos Silva, de 19
anos, e um adolescente, de
16 anos, foram presos por
policiais militares acusados

de furtar uma residência no
final da tarde de quarta-feira (6) no Jardim Sasazaki, na
zona Norte da cidade.
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Em virtude do feriado
de hoje (Dia de Imaculada
Conceição), o Jornal da Manhã não terá atendimento
e não haverá edição neste
sábado, dia 9 de dezembro.
Voltaremos a circular
normalmente
no
domingo, dia 10.
A todos os assinantes, leitores
e
anunciantes
desejamos ótimo
feriado.
A direção

PREVISÃO DO TEMPO

Máx. 29º
Mín. 19º
Sol com muitas nuvens
durante o dia. Períodos
de nublado, com chuva a
qualquer hora.

COTAÇÃO
Dólar Comercial
R$ 3,2864
R$ 3,2870
Dólar Paralelo
R$ 3,2000
R$ 3,4000
Turismo
R$ 3,2200
R$ 3,4200

Ouro (grama)
R$ 130,54
Poupança (8/12)
0,5000%
Euro comercial
R$ 3,8772
Bovespa
-1,07%

