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LEGISLATIVO

Vereadores votam projeto de
reforma administrativa na Prefeitura
Extinção e criação de cargos devem gerar polêmica na sessão ordinária que acontece amanhã na Câmara
UNIMAR

Trote Solidário revitaliza escola estadual
Edio Junior

Os vereadores votam na
sessão ordinária de amanhã
(16) projeto de lei para promover reforma administrativa na Prefeitura. Extinção
e criação de cargos comissionados fazem parte da
polêmica matéria. A ordem

do dia é composta por nove
projetos de lei, sendo quatro como objetos de deliberação e cinco com processos conclusos. A atividade
camarária tem início às 17
horas.
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PAULISTA 4ª DIVISÃO

Abreuzão é palco da
estreia do ‘Talentos
10’ em casa
Representante de Marília
no Campeonato Paulista da
4ª Divisão (Sub-23), também
chamado de “Bezinha”, o
Talentos 10 Atlético Clube
faz hoje, às 10h, a estreia
em casa, no estádio Bento
de Abreu, contra o Andra-

dina, pela 2ª rodada. No
primeiro jogo o time foi
derrotado pelo Vocem, em
Assis (3 a 0), enquanto que
o adversário deste domingo
goleou o Assisense por 4 a
0, como mandante.
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ZONA NORTE

A Unimar realizou ontem seu ‘Trote Solidário’ na Escola Estadual José Alfredo de Almeida, na zona Sul da cidade. Alunos
calouros e veteranos realizaram durante todo o dia, ações de revitalização na escola, como pintura dos muros, montagem de
horta comunitária e de jardim, revitalização de espaços, doação de equipamentos e palestras de conscientização. Página 8

POLÍTICA

Dani Alonso é escolhida
coordenadora do PR Mulher

Acusado de tentativa
de homicídio é preso
por policiais da DIG
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MERCADO IMOBILIÁRIO

Pontual Imóveis inova no
atendimento ao cliente

Leia Editorial
na página 2

Alexandre Lourenção

Edio Junior

Marília, 15/4/2018 a 21/4/2018

Ano XVII - Nº 925
Divulgação

Lançamento do Tiguan Allspace inicia a maior
ofensiva de SUVs da história da Volkswagen no Brasil
PÁGINAS 8, 9 e 11

PREVISÃO DO TEMPO

Máx. 28º
Mín. 17º
Pré-candidata a deputada estadual, Dani Alonso foi escolhida coordenadora regional do PR Mulher. O anúncio aconteceu durante encontro do
partido, que também elegeu a Executiva Municipal, na noite de sexta-feira
(13), na sala Nasib Cury da Câmara Municipal. 			
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A Pontual Imóveis oferece a seus clientes o mais completo atendimento no
setor imobiliário, aliando experiência e seriedade. Atuando em Marília desde
maio de 2017, a Pontual foi criada por um grupo de profissionais experientes
empenhados em desenvolver um trabalho diferenciado e inovador. Página 4

OURINHOS

Jovem é presa transportando maconha
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PREVENÇÃO

AMTU e Sest/Senat
promovem check-up
Os motoristas de ônibus
e funcionários do setor de
transporte das empresas
Grande Marília e Sorriso de
Marília, responsáveis pela
mobilidade de 50 mil pessoas por dia na cidade, partici-

param nesta sexta-feira, 13
de abril, da Semana Mundial
da Saúde, promovida pelo
SEST/SENAT em parceria
com a AMTU, Clínica Imune
e Droga Raia.
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Elastografia Hepática
A Ultra-Rad em primeira mão, apresenta a mais
nova tecnologia em Ultrassonografia, com o sistema de Elastografia, um
método para diagnosticar
as doenças crônicas do fí-

gado, as quais abrangem
um vasto número de patologias, dentre elas: hepatites virais, hepatites autoimunes, cirrose hepática e
hepatocarcinoma.
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JD. LAVÍNIA

DIG prende desempregado
com munições de uso restrito
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APRIMORAMENTO

Tabelião do 2º Cartório
faz doutorado em Direito
O tabelião do 2º Cartório de Notas faz doutorado
em Direito. Olavo Cardoso
Junior já é bacharel e mestre na área e neste ano buscou a Unimar novamente
para dar continuidade ao seu aprimoramento. O
viés empresarial
da proposta da
universidade é
um destaque que
atinge a finalidade

da docência, mas também
os aspectos práticos do
exercício profissional.
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Sol com muitas nuvens
durante o dia e períodos
de céu nublado. Noite com
muitas nuvens.

