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IMPASSE NO TRÂNSITO

Justiça suspende licitação
para instalação de radares
Juiz da Vara da Fazenda Pública de Marília atende pedido de ação popular e suspende contrato
Edio Junior

O juiz da Vara da Fazenda Pública de Marília Walmir Idalêncio dos Santos
Cruz suspendeu a licitação
e o contrato para a instala-

ção de radares na cidade. A
ação popular é de autoria do
jornalista Norton Emerson
Hataka Pitta.
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PRÉ-CANDIDATO

Skaf cancela visita
que faria a Marília
Diagnosticado com pneumonia, o pré-candidato a governador de São Paulo Paulo
Skaf (MDB) cancelou sua visita a Marília, que aconteceria
hoje (17). Presidente da Fiesp
(Federação das Indústrias do

Estado de São Paulo), ele almoçaria no Sesi (Serviço Social da Indústria) e cumpriria
agenda durante a tarde toda
na cidade “símbolo de amor
e liberdade”.
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EMEIS

Semestre no final
e Prefeitura não
entrega uniformes

PARANAPANEMA

Marília inaugura escritório de comitê da Bacia Hidrográfica
Alexandre Lourenção

O ano letivo começou
em fevereiro mas até agora os alunos das Emeis e
Emefs de Marília ainda não
receberam os uniformes. A

Prefeitura informou que a
aquisição dos uniformes
está “em processo de licitação”.
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OFTALMOLOGIA

Homem tenta tratamento
na rede desde 2016
O desempregado Ricardo Fernandes Carreiro tenta tratar uma conjuntivite
alérgica desde 2016, quando conseguiu o encaminhamento do Município para o
atendimento oftalmológico.
No entanto, os medicamen-

ZONA NORTE

Foi inaugurado ontem (16) em Marília o escritório local do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema (CBH Paranapanema). O Comitê tem como objetivo gerir os recursos hídricos e integrar os seis comitês estaduais que fazem parte
da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema. 									
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BOLSA ATLETA

Camarinha é absolvido da acusação de concessão irregular
Divulgação

O deputado estadual Abelardo Camarinha (PSB) foi absolvido da acusação de concessão irregular de bolsa atleta em 2000,
quando era prefeito de Marília. Em julgamento que aconteceu na tarde de ontem (16) no TJ (Tribunal de Justiça), o órgão
colegiado entendeu que não houve a participação do acusado e desconsiderou a culpabilidade dele no caso.
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Pedreiro é
condenado
por comandar
venda de
drogas
Decisão da Justiça de
Marília condenou a mais de
cinco anos de prisão, o pedreiro Maycon Freire Faria.
Ele foi preso em outubro
do ano passado em ação
da Dise acusado de comandar “biqueira” de drogas no
bairro Marina Moretti, na
zona Norte da cidade.
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COTAÇÃO
Dólar Comercial
R$ 3,6784
R$ 3,6790
Dólar Paralelo
R$ 3,2000
R$ 3,4000
Turismo
R$ 3,6100
R$ 3,8400

Ouro (grama)
R$ 152,97
Poupança (17/05)
0,5000%
Euro comercial
R$ 4,3418
Bovespa
+1,65%

PREVISÃO DO TEMPO

Máx. 27º
Mín. 18º
Sol com algumas nuvens.
Não chove

tos não funcionaram e em
setembro do ano passado
ele foi reenviado à unidade
de saúde do seu bairro para
aguardar um médico especialista para o seu problema.
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