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CRIMINALIDADE

Ladrão é morto em troca de tiros com PM
após tentativa de roubo em loja no Centro
O comparsa, o comerciante Peter Ishii, de 37 anos, foi preso na ação
Marília Notícias

O desempregado Claudomiro dos Santos, de 56 anos,
foi morto numa troca de tiros com policiais militares
após tentativa de roubo em
uma loja de departamentos

na noite de domingo (10)
na rua São Luiz, na região
central. O comparsa, o comerciante Peter Ishii, de 37
anos, foi preso na ação.
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POLÍCIA CIVIL

Dise prende rapaz com
crack, cocaína e maconha
Divulgação

OPERAÇÃO VOLUNTÁRIA

Sicoe captura 11
escorpiões na zona norte

Leia Editorial
na página 2

SESSÃO ORDINÁRIA

Divulgação

O Sicoe encontrou e capturou 11 escorpiões na zona norte da cidade no domingo (10). A
operação de busca desses animais indesejáveis é voluntária e tem sido feita aos domingos
desde o dia 20 de janeiro. O Ministério Público e a Prefeitura serão notificados. Página 8

O desempregado João Vitor dos Santos Moreira, de 22
anos, foi preso ontem (11) por policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) após ser flagrado com porções de crack, cocaína e maconha, além de
quantia em dinheiro na favela do Argolo Ferrão, na zona
Oeste da cidade. 				
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Câmara Municipal aprova subvenção
de R$ 2 milhões para a Codemar
A Câmara Municipal
aprovou em sessão ordinária, na noite de ontem (11),
subvenção de R$ 2 milhões
para a Codemar (Compa-

nhia de Desenvolvimento
Econômico de Marília). Os
recursos deverão ser destinados ao pagamento de débitos tributários, quitação

AQUÍFERO GUARANI

Daem e Prefeitura
vão perfurar poço no
Santa Antonieta
Para solucionar o problema de falta de água aos
moradores da zona norte
da cidade, sobretudo do
bairro Santa Antonieta e
imediações, o Daem (Departamento de Água e Esgoto

de Marília) e a Prefeitura
vão promover a perfuração de poço profundo com
produção de 220 mil litros
de água por hora (Aquífero
Guarani).
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PAULISTA 4ª DIVISÃO

MAC inicia trabalho
com 32 jogadores
O Marília Atlético Clube
(MAC) deu ontem o pontapé inicial para a disputa do
Campeonato Paulista da 4ª
Divisão (Sub-23), que começa no dia 6 de abril. A pré-temporada teve a presença
de 32 atletas, contudo boa
parte deles será observado
pelo técnico Ricardo Costa,
que neste primeiro dia de
trabalho apenas conversou
com os atletas no estádio
Bento de Abreu. Hoje, a
partir das 9h, no poliesportivo do Simonaio (zona
Sul) começam os trabalhos
físicos.
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PREVISÃO DO TEMPO

Máx. 31º
Mín. 22º
Sol com algumas nuvens.
Chove rápido durante o dia
e à noite.

Cotaçãot
Dólar Comercial Poupança (12/02)
R$ 3,7619

0,5000%

Dólar Turismo

Euro comercial

R$ 3,9000

R$ 4,2401

Ouro (grama)

Bovespa

R$ 156,69

-0,98%

de despesas da folha de pagamento dos funcionários e
dívidas existentes com fornecedores.
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