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T

Prefeitura tem parecer favorável do TCE
e radares devem ser instalados em março
Câmara fez representação junto ao Tribunal de Contas do Estado pedindo a suspensão da licitação
Edio Junior

O TCE (Tribunal de Contas do Estado) deu parecer
favorável à Prefeitura em
relação à representação
apresentada pela Câmara
Municipal pedindo ime-

diata suspensão do Pregão
Presencial nº 001/ 2015 e
a consequente anulação do
certame, referente à instalação de radares na cidade.
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ESGOTO

Licitação para retomar obra
tem apenas uma empresa
A sessão da concorrência
pública para retomada das
obras do tratamento e afastamento de esgoto em Marília teve apenas uma empresa
interessada. A sessão acon-

teceu segunda-feira e somente a Replan Saneamento
e Obras Ltda, de Campinas,
apresentou proposta. A empresa tem filial em Marília.
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MEDICAMENTO

MPF analisa falta do
Canabidiol para crianças
com paralisia cerebral
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TEMPO

Tempestade causa queda de
árvores e falta de energia

ELIMINADO DA COPINHA

Maquinho perde para
Desportiva-PA nos pênaltis

Edio Junior

Edio Junior

O time Sub-20 do MAC (Marília Atlético Clube) perdeu por 4 a 3 nos pênaltis para a
Desportiva-PA, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ontem à noite no
Abreuzão e foi eliminado da competição. A sede de Marília deverá receber mais um jogo
da Copinha na terceira fase. Os paraenses vão enfrentar o Penapolense.
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MATERIAL ESCOLAR

Compasso oferece desconto
especial nas listas
A Compasso, Papelaria e
Livraria de Marília com 30
anos completos em 2018,
oferece descontos especiais para atender às listas
de material escolar, numa
adequação à realidade atual
do mercado. E ainda fez 12

contratações
temporárias
para garantir agilidade no
atendimento. As duas lojas
centrais possuem estacionamento conveniado e a empresa ainda possui serviço
de televendas.
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ROUBO

A forte tempestade que atingiu Marília na tarde de ontem (11) causou estragos e transtornos. Em pouco mais de uma hora foi registrado queda de árvores, sendo que uma atingiu um veículo, além de falta de energia na região central. 			
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CLIMA

Ex-aluna da Unesp Marília
concorre com projeto nos EUA
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DIG prende acusado
de esfaquear empresário
O desempregado Luís
Gustavo Cristiano Silva, de
19 anos, foi capturado por
policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) na noite de quarta-feira (10) no Jardim Vida Nova
Maracá, no distrito de Padre
Nóbrega. Ele é acusado de

esfaquear um empresário em roubo a uma
residência ocorrido no último
dia 8, no bairro
Prolongamento
Palmital, na zona
Norte da cidade.
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PREVISÃO DO TEMPO

Máx. 27º
Mín. 18º
Sol com muitas nuvens
durante o dia. Períodos
de nublado, com chuva a
qualquer hora.

COTAÇÃO
Dólar Comercial
R$ 3,2170
R$ 3,2176
Dólar Paralelo
R$ 3,2000
R$ 3,4000
Turismo
R$ 3,1500
R$ 3,3500

Ouro (grama)
R$ 136,53
Poupança (12/01)
0,5000%
Euro comercial
R$ 3,8721
Bovespa
+1,49%

