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CRIMINALIDADE

PM prende homem apontado como
líder do tráfico na Vila Barros
Ele foi localizado com armas e maconha em propriedade rural em Álvaro de Carvalho
Divulgação

Apontado como um dos
líderes do tráfico na favela
da Vila Barros, na zona Norte
de Marília, o desempregado
C.M.S., de 40 anos, também
conhecido como “Cal”, foi
preso ontem por policiais mi-

litares da Força Tática numa
propriedade rural em Álvaro de Carvalho (cerca de 40
quilômetros). Ele foi flagrado
com armas de fogo, porções
e tijolos de maconha.
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EDUCAÇÃO

Jornada do Semesp foca
em ensino a distância
A Educação a Distância
foi o ponto alto entre os
assuntos levantados pelo
Semesp ontem, no Hotel
Quality Sun Valley. O foco
esteve na preocupação com
a qualidade do ensino e na
tendência de cursos híbridos, que integrem o sistema

online e o presencial. Marília abriu a 15ª edição das
Jornadas Regionais, que seguem até outubro em mais
cinco cidades do estado. A
novidade neste ano foi a
transmissão ao vivo pela Internet.
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BIOMETRIA

Apenas 27,8% do
eleitorado de Marília
fez o cadastramento
IPTU

Segunda parcela do imposto vence hoje
Mauro Abreu

Apenas 27,08% do eleitorado de Marília fez o cadastro biométrico.Ainda não
aderiram ao novo sistema
aproximadamente 126 mil
eleitores. Para receber gran-

de quantidade de pessoas
que ainda não se cadastraram, os cartórios eleitorais
montaram um esquema especial de atendimento.
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Vinicius Camarinha
assume hoje 4º mandato
como deputado

Edio Junior

O vencimento da 2ª parcela do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2019 acontece nesta sexta-feira (15) e os
contribuintes que fizerem o pagamento dentro do prazo terão desconto de 2% na parcela.A Prefeitura de Marília, por meio
da Secretaria Municipal da Fazenda, lembra que quem optou pelo pagamento à vista em 15 de fevereiro teve desconto
de 5% no valor do IPTU. Quem fez o parcelamento em 11 vezes, com vencimento todo dia 15 (fevereiro a dezembro), terá
desconto de 2% em cada parcela. 										
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UNIVEM

Pró-reitor de Inovação
recebe secretários
O pró-reitor de Inovação
e Desenvolvimento Institucional do Univem, professor doutor Elvis Fusco,
recebeu os secretários municipais Cássio Luiz Pinto
Junior e Eduardo Yama-

moto em visita ao Centro
de Inovação Tecnológica de
Marília (CITec-Marília), ambiente de inovação e empreendedorismo mantido pelo
Univem.
Página 4

Cotaçãot

PREVISÃO DO TEMPO

Dólar Comercial Poupança (mar)

Máx. 30º
Mín. 20º

R$ 3,8484

0,3715%

Dólar Turismo

Euro comercial

R$ 3,9900

R$ 4,3495

Ouro (grama)

Bovespa

R$ 159,19

-0,30%

Sol com muitas nuvens.
Pancadas de chuva à tarde
e à noite.

AMOR SEM LIMITES

Projeto vende pizzas
para levantar fundos
O Projeto Amor Sem Limites vende pizzas para levantar fundos. O objetivo é
levantar fundos para os cuidados e a castração de animais abandonados. As en-

comendas são aceitas até 25
de março, com entrega no
dia 30, a partir das 19 horas. O preço é R$ 25,00 e há
cinco sabores disponíveis.
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TRABALHO COM ARGILA

Sieeesp oferece curso
para educadores
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Leia Editorial na página 2

Vinícius Camarinha (PSB)
assume seu 4º mandato
como deputado estadual
nesta sexta-feira (15), em cerimônia de posse marcada para as 15h,
na
Assembleia
Legislativa. Na
sequência,
o
mariliense participa da eleição
da Mesa Diretora,
que deve reeleger

Cauê Macris (PSDB) para a
presidência da Casa de Leis
Paulista.
Página 3

