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9 de novembro de 2018

ANO XXXVIII - Nº 11.407

Fone: (14) 3311-5400

Marília, sexta-feira, 9 de novembro de 2018

E-mail: jmanha@terra.com.br

R$ 2,00

SEM OS VENCIMENTOS

Funcionários da Saúde da Família
reclamam de atraso de salário
Contratação é via Maternidade Gota de Leite, mas o repasse deveria ter sido feito pela Prefeitura
ASSISTÊNCIA EM SAÚDE

HC recebe R$ 5 mi em investimentos

A Prefeitura deixa os funcionários de Saúde da Família sem salário. A contratação é via Maternidade Gota
de Leite, que deveria ter recebido o repasse municipal na

quarta-feira para cumprir a
folha de pagamento da rede
básica. A previsão da Fazenda para que isso ocorra é dia
14. A categoria cogita greve.
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Divulgação

JUSTIÇA

TJ mantém condenação
do ex-vereador Capacete
Divulgação

O Hospital das Clínicas, da Famema, recebeu nesta semana R$ 5 milhões em investimentos. O montante (recursos
próprios da Famar) foi aplicado em equipamentos para utilização no centro cirúrgico e nas UTIs (Unidades de Terapia
Intensiva), que terão aumento de 24 para 44 leitos. 								 Página 8

JOGOS ABERTOS DO INTERIOR

Marília viaja com delegação de 293
Atletas e 29 equipes para São Carlos
Divulgação

O TJ (tribunal de Justiça) manteve a condenação do ex-vereador José Expedito Capacete. No ano passado, ele foi
condenado pelo juiz da 3ª Vara Criminal de Marília, Décio
Divanir Mazeto, a dois anos e oito meses de reclusão e pagamento de multa, com pena convertida em prestação de
serviços à comunidade. 			
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ZONA NORTE

Analista é assaltada
e bandido leva carro
Uma analista de 34 anos,
identidade não divulgada,
foi assaltada por criminoso armado com uma faca
na manhã de ontem (8) na

avenida Pedro de Toledo,
no bairro Palmital, na zona
Norte da cidade. O bandido
roubou o veículo da vítima.
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CHICO XAVIER

Centro Espírita promove
venda de pizzas
O Centro Espírita Chico
Xavier prepara e vende pizzas para levantar fundos.
O objetivo é manter a Casa
e suas obras assistenciais. A
compra pode ser feita hoje e
amanhã e a entrega da massa será feita neste sábado,
entre meio-dia e 15 horas.
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VEGETARIANOS

Do dia 14 ao 24 acontece mais uma edição dos Jogos Abertos do Interior, que será realizada em São Carlos. Campeã dos
Jogos Regionais em julho, que ocorreram na cidade, Marília vai participar com 29 equipes e 293 atletas. As modalidades
campeãs dos Regionais disputam a 1ª Divisão e as vices participam da 2ª Divisão, nas categorias livre e sub-20. Página 10

8ª Feira
Amandaba
acontece
domingo

Leia
Procurado pela Justiça, borracheiro se entrega Editorial
na
O borracheiro Ricardo Soares dos Santos, de 36 anos, se entregou à Polícia Civil na madrugada de ontem (8). Ele era
procurado pela Justiça de Marília por ser réu em processo acusado dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação
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criminosa.													 Página 5
TRÁFICO DE DROGAS
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Cotação
Dólar Comercial Poupança (9/11)
R$ 3,7383

0,5000%

Dólar Turismo

Euro comercial

R$ 3,9000

R$ 4,2636

Ouro (grama)

Bovespa

R$ 147,49

-2,39%

PREVISÃO DO TEMPO

Máx. 25º
Mín. 16º
Sol com muitas nuvens
durante o dia e períodos
de céu nublado. Noite com
muitas nuvens.

