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R$ 2,00

IMPASSE DOS RADARES

Jurídico da Câmara desmente
Prefeitura sobre parecer do TCE
Assessoria jurídica do Legislativo garante não haver documento que comprove essa posição do Tribunal
CPI DO IPREMM

Nelson Grancieri não comparece para depor
Alexandre Lourenção/ Arquivo

A assessoria jurídica da
Câmara Municipal desmentiu a informação passada
pela Prefeitura de que teve
um parecer favorável do
TCE (Tribunal de Contas do
Estado) referente à repre-

sentação do Legislativo que
pede a suspensão do pregão presencial para a contratação de empresa para a
implantação de radares na
cidade.
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ZONA OESTE

Ajudante é preso
acusado de roubar
bolsa de mulher
O ajudante Eziquiel Junior Inácio Faria, de 28
anos, foi preso por policiais
militares acusado de roubar a bolsa de uma mulher

no final da tarde de quinta-feira (11) no bairro Salgado Filho, na zona Oeste da
cidade.
Página 7

MONTE CASTELO

Homem armado rouba
R$ 1,9 mil de vendedor
O secretário municipal da Fazenda no governo Mário Bulgarelli, Nelson Virgílio Granciéri, o Nelsinho, não compareceu
para prestar depoimento na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que investiga o rombo financeiro no Ipremm (Instituto de Previdência do Município de Marília).									
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CENTRO

Homens roubam malote e são
presos após acidente com moto
Edio Junior

Criminoso armado assaltou um vendedor no início da noite de quinta-feira
(11) na avenida Duarte da
Costa, no Jardim Monte

Castelo, na zona Sul da
cidade. O acusado roubou
cerca de R$ 1,9 mil em dinheiro.
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ZONA SUL

Adolescente de 14 anos
é detido por tráfico
Um adolescente de 14
anos foi apreendido por policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre
Entorpecentes) acusado do

crime de tráfico de entorpecentes na quinta-feira (11)
no conjunto de apartamentos da CDHU, na zona Sul.
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JD. ESPLANADA

PM prende desempregado
O desempregado Reinaldo Cândido Pereira, de 44
anos, foi preso por policiais
militares após ser flagrado
com tijolo de maconha e pi-

nos de cocaína na madrugada de ontem (12) no Jardim
Esplanada, na zona Sul da
cidade.
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IPVA 2018
Dia 15 vencimento placas final 5

Resultado do Enem sai dia 18
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Editorial

Dois homens, de identidades não divulgadas, foram presos por policiais militares após roubar um malote de uma
imobiliária e na fuga de motocicleta colidir com um veículo no cruzamento das ruas Quinze de Novembro e Paes Leme,
na região central. 												 Página 7

ANIMAIS DE RUA

ONGs fazem ato
contra falta de
políticas municipais
Representantes de ONGs
(Organizações Não Governamentais) e cuidadores independentes de animais de
Marília realizam na próxima
segunda-feira (15) às 16h
em frente a Prefeitura um

ato contra falta de políticas
públicas de atendimento
aos animais de rua. O grupo elaborou um documento
com várias reivindicações e
protocolou na Câmara.
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O Brasil continua em verdadeira saia justa na economia mundial com mais um
rebaixamento da agência de
classificação de risco Standard & Poor’s (S&P) para
três níveis abaixo do grau
de investimento com persDivulgação

pectiva estável.
“Brasil rebaixado”,
na página 2

PREVISÃO DO TEMPO

Máx. 29º
Mín. 17º
Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de
chuva à tarde e à noite.

COTAÇÃO
Dólar Comercial
R$ 3,2052
R$ 3,2058
Dólar Paralelo
R$ 3,2000
R$ 3,4000
Turismo
R$ 3,1400
R$ 3,3300

Ouro (grama)
R$ 135,96
Poupança (12/01)
0,5000%
Euro comercial
R$ 3,8996
Bovespa
-0,02%

