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Confira o guia do Campeonato Paulista da 4ª Divisão
Caderno Especial

CADASTRAMENTO

Cartórios atendem 1 mil eleitores
durante plantão da biometria

PAULISTA 4ª DIVISÃO

Mais de 1 ano depois, MAC
volta a entrar em campo hoje

Alexandre Lourenção

Alexandre Lourenção

Os cartórios eleitorais da 70ª e da 400ª zonas eleitorais atenderam 1 mil eleitores,
ontem (13), durante o plantão de cadastramento biométrico. Além do público-alvo, o cidadão que trabalha ou estuda no horário regular de expediente da Justiça Eleitoral, grande
quantidade de aposentados também esteve na unidade da avenida Brasil esquina com a
rua Paraná (centro). 								 Página 3

Depois de 385 dias sem um jogo oficial, o profissional do Marília Atlético Clube (MAC)
volta a entrar em campo hoje (dia 14), às 10h, contra o Vocem, no estádio Tonicão, em
Assis, pelo Campeonato Paulista da 4ª Divisão (Sub-23). O último compromisso havia sido
no dia 25 de março de 2018, no empate em 0 a 0 diante do União Barbarense, fora de casa,
pela rodada final da 1ª fase da Série A-3, que culminou no rebaixamento.
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CONTROLE DE ENDEMIAS

Município quer chegar a 130 agentes
O objetivo é reforçar o trabalho preventivo e de controle de doenças infecciosas
CÂMARA MUNICIPAL

Sessão ordinária de
amanhã tem pauta ‘enxuta’
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COMUNICAÇÃO

Empresário Zuza prestigia
inauguração de escritório
da Band em Marília

Editorial
Por mais que as últimas
eleições tenham sido uma
lição para a velha política,
principalmente com forte
renovação no Congresso
Nacional, foco dela ainda
resiste e quer se impor dando as cartas para pressionar
o governo de Jair Bolsonaro.
“Enfrentar o centrão”,
na página 2

Edio Junior

Marília, 14/04/2019 a 20/04/2019

Ano IX - Nº 977
Divulgação

Mais que um SUV, um SUVW

PREVISÃO DO TEMPO

Máx. 26º
Mín. 19º
Sol com algumas nuvens.
Chove rápido durante o dia
e à noite.

Chegando para revolucionar os padrões do segmento, o T-Cross , primeiro SUV produzido pela Volkswagen no Brasil, é destaque nas páginas 8 e 9 desta edição

A Band Paulista inaugurou na última quinta-feira no Shopping Atenas, subsede da rede em Marília. O empresário Joseph Zuza, que está entre os dez maiores beneficiadores de
amendoim do Brasil, prestigiou o coquetel e foi recepcionado
pelo diretor geral da Band, Leonardo Meneguetti.
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ÔNIBUS

Terminal ganha reformas

Divulgação

O Terminal Rodoviário
Urbano de Marília “Dom
Hugo Bressane de Araújo vai
ficar mais iluminado. A Prefeitura Municipal, através da
Emdurb (Empresa de
Mobilidade Urbana)
e da AMTU (Associação Mariliense de Transporte Urbano) já
estão realizando
obras de consertos e reformas em

um dos prédios municipais
que mais recebem público
circulante, cerca de 30 mil
pessoas por dia em média.
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O Município quer aumentar o número de agentes de
controle de endemias da
rede básica de saúde em 50
profissionais. Atualmente
são 81, além de 266 agentes
de saúde. O objetivo é reforçar o trabalho preventivo e
de controle de doenças infecciosas que ocorrem habitualmente e com incidência
significativa, como é o caso
da dengue.
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