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CÂMARA MUNICIPAL

Substitutivo para barrar a terceirização
dos radares está na pauta de quinta-feira
Sessão ordinária vai acontecer excepcionalmente no dia 15, por conta do feriado prolongado de Carnaval
Arquivo JM

Os vereadores votam na
sessão ordinária da próxima quinta-feira (15) o substitutivo ao projeto de lei nº
186/2017, do presidente
da Casa de Leis Wilson Alves Damasceno (PSDB) para
barrar a terceirização dos

radares em Marília. Outros
sete itens estão na ordem
do dia da atividade camarária, transferida de segunda-feira para quinta-feira em
virtude do feriado de Carnaval.
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HOMICÍDIO

Tribunal do Júri julga
acusado da morte
de desempregado
Está previsto para quinta-feira (15), a partir das 10
horas, no Fórum de Marília,
o julgamento do autônomo
Antônio Marcos Junior da
Silva, de 29 anos, o “Marquinhos”. Ele sentará no
banco dos réus acusado do

assassinato do desempregado Maurício Aurélio Ferreira
Carvalho, de 22 anos, em
crime ocorrido em agosto
de 2016, no bairro Alcides
Matiuzzi, na zona Norte da
cidade.
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Leia Editorial na página 2
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

Água Viva celebra mês de aniversário
Divulgação

CARNAVAL

Comauto apoia desfile da
escola de samba Nova Marília

Edio Junior

Neste mês de fevereiro o Colégio Água Viva completa 22 anos com o mote #Abrace Esse
Sonho. A escola oferece tecnologia de ponta, sistema de ensino moderno e orientação ética
e cristã. Ingressou na proposta bilíngue, comemora as aprovações nos vestibulares já entre
os treineiros do primeiro e do segundo ano do ensino médio e abriu a turma do terceiro
ano em 2018. 									 Página 4

34 ANOS

Toca Imóveis participa do
desenvolvimento da cidade
A Toca Imóveis participa do desenvolvimento da cidade há 34 anos. Além da comercialização e locação de imóveis, a empresa se notabilizou por atuar na implantação de bairros
e condomínios em Marília, através de parcerias com a Construtora Menin.
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Marília, 11/2/2018 a 17/2/2018

Ano XVII - Nº 916
Olício Pelosi

O Consórcio Comauto apoia e incentiva o Carnaval de
Marília mais uma vez. Pelo 25º ano seguido o Grenom (Grêmio Recreativo Escola de Samba Nova Marília) leva o patrocínio da empresa para o desfile da escola de samba na
segunda-feira (12), a partir das 20 horas, na avenida João
Ramalho, na zona Sul. 				
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FUTEBOL

Santos monitora goleiro
mariliense de 9 anos
O Santos Futebol Clube monitora os passos do
goleiro mariliense Leonardo Arenas, de 9 anos. De
acordo com o ex-jogador
Márcio Rossini, proprietário da escolinha Meninos da

Vila, franquia do Peixe em
Marília, no mês passado o
coordenador da categoria
sub-11 do clube da Baixada
Santista, Paulo Robson, esteve na cidade.
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AVISO AOS ASSINANTES

Distância segura entre veículos garante
deslocamento sem risco de acidente
PÁGINAS 8 e 9

Em virtude do “feriadão” do carnaval, o Jornal da Manhã
não circulará nos dias 13 (terça-feira) e 14 (quarta-feira),
voltando a fazê-lo normalmente na edição do dia 15 de fevereiro (quinta-feira). Não haverá atendimento em nossa
recepção e escritório nesta segunda-feira (12) e no feriado
de terça, dia 13. O Jornal da Manhã aproveitará este período para manutenção de equipamentos
e maquinários. Agrad e cemos a atenção
de nossos assinantes, leitores,
anunciantes
e
colaboradores,
desejando a todos ótimo feriado
de carnaval.

PREVISÃO DO TEMPO

Máx. 30º
Mín. 19º
Sol com algumas nuvens.
Chove rápido durante o dia
e à noite.

