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SEQUESTRO E CÁRCERE

Família consentiu casamento
de menina aos 10 anos
Jovem, hoje com 18 anos, era mantida presa em casa com os filhos; homem foi preso na terça-feira
ESMERALDA

Shopping completa 14 anos
e mantém estilo acolhedor
Edio Junior

Investigação da Delegacia
de Defesa da Mulher (DDM)
apurou que a família consentiu o casamento da vítima
aos 10 anos com seu agressor, que foi preso na noite da

última terça-feira (11) acusado de manter ela e os filhos
em cárcere privado num
imóvel no bairro Vila Hípica,
na zona Sul da cidade.
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SEGURANÇA

Operação das polícias
Civil e Militar prende
16 em Marília
Uma operação conjunta
das polícias Civil e Militar
cumpriu mandados de prisão pendentes e deteve 16

pessoas ontem em Marília.
Ação simultânea ocorreu em
todo o Estado de São Paulo.
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HOMENAGEM

Comunicador Jô Fabiano
recebe título de cidadão

Divulgação

O Esmeralda Shopping completa hoje 14 anos e tem intensificado sua proposta acolhedora e aconchegante, mas com
toda a estrutura que os clientes requerem. O centro de compras oferece um mix de produtos, lazer, conforto e refeições
saborosas atendendo a todos os paladares. Com isso, se tornou uma extensão de casa e do trabalho, sendo um espaço a
serviço da população mariliense. 										 Página 9

RESIDENCIAL VISTA VERDE I

CAP lança segunda etapa do empreendimento
Divulgação

A Câmara Municipal de Marília promove nesta sexta-feira, dia 14, sessão solene para a outorga de título de Cidadão Mariliense para o comunicador e apresentador de
televisão, Jô Fabiano. A homenagem é de autoria do presidente da Câmara Municipal de Marília, Delegado Wilson
Damasceno (PSDB). 				
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SERVIDORES

Associação
promove
12º Baile
do Havaí

Depois do recorde de tempo na comercialização das 70 casas do Residencial Vista Verde I, a CAP Arquitetura e Construção lança a segunda etapa do empreendimento, com mais 58 unidades. Haverá plantão para inscrições nesse sábado e
domingo na Escola Estadual Professora Norma Monico Truzzi, em Jafa, onde o novo bairro está sendo construído. Página 5

JUDICIÁRIO

Dias Toffoli toma posse no STF
O ministro mariliense do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli tomou posse ontem (13) no cargo de presidente
da Corte. O ministro ficará no cargo pelos próximos dois anos. Ele irá suceder Cármen Lúcia, que voltará a integrar a Segunda Turma da Corte, responsável pelo julgamento dos processos da Operação Lava Jato.			
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VILA BARROS

Estudante é preso com porções de cocaína e maconha
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A ASPM (Associação dos
Servidores Públicos Municipais de Marília) promove
neste sábado (15) o 12º Baile do Havaí. O evento será
realizado no clube dos servidores, na beira da piscina,
com frutas e decoração tropical. Os convites custam
R$ 10,00 para sócios e R$
20,00 para não sócios. E as
mesas, R$ 60,00 para sócios
e R$ 100,00 para não sócios.
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ZONA LESTE

PM prende
motorista
embriagado
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PREVISÃO DO TEMPO

Máx. 28º
Mín. 15º
Sol com muitas nuvens
durante o dia. Períodos
de nublado, com chuva a
qualquer hora.

COTAÇÃO
Dólar Comercial
R$ 4,1946
R$ 4,1952
Dólar Paralelo
R$ 3,2000
R$ 3,4000
Turismo
R$ 4,1000
R$ 4,3600

Ouro (grama)
R$ 158,58
Poupança (14/09)
0,5000%
Euro comercial
R$ 4,9041
Bovespa
-0,58%

