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INDÚSTRIA

Região de Marília tem aumento
na geração de emprego
Pesquisa da Fiesp/Ciesp mostra que região teve crescimento de 2,79% nos últimos 12 meses
GOVERNO DO ESTADO

Dobradinha PSDB/PSD fortalece grupo de Daniel
Divulgação

Pesquisa de nível de emprego da Fiesp (Federação
das Indústrias do Estado
de São Paulo) e Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) divulgada

ontem, mostra que a região
de Marília está entre as que
apresentaram crescimento
na geração de empregos nos
últimos 12 meses.
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SEM GREVE

Servidores aceitam
propostas da Prefeitura
Alexandre Lourenção

Em assembleia realizada
na frente do Paço Municipal, na noite de ontem (16),
após reunião com representantes da Prefeitura, os
servidores aceitaram a manutenção das propostas e
encerraram as negociações.

Desta forma, a categoria
terá 3% de reajuste salarial,
mais R$ 50,00 de aumento
no cartão alimentação, além
da promessa de implementação do plano de carreira
em janeiro de 2019.
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SESSÃO ORDINÁRIA

Câmara adia votação de
reforma administrativa
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POLÍCIA FEDERAL

A dobradinha PSDB/PSD na eleição deste ano ao Governo do Estado de São Paulo fortalece o grupo do prefeito Daniel
Alonso (PSDB). Favorito a vencer o pleito, João Dória Júnior esteve em Bauru ao lado do ex-ministro Gilberto Kassab, no
último final de semana, para encontro político e contaram com o apoio do chefe do Executivo de Marília.
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HEMOCENTRO

4ª DIVISÃO

Março fecha com
recorde de doações

Talentos 10 aposta em
contratações para melhorar

Arquivo JM

Alan Silva

Licitação busca locar imóvel
para delegacia de Marília
A Superintendência Regional da Polícia Federal (PF)
em São Paulo abriu licitação
para locação de imóvel para
abrigar a Delegacia do órgão em Marília. Atualmente
sediada na avenida Jóquei
Clube, o prédio passa por
imbróglio jurídico envolvendo os proprietários e a
União.
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Editorial:
“Justa
prisão”,
na página 2
COTAÇÃO
O mês de março fechou com um número recorde de doações de sangue desde 2014. O Hemocentro recebeu 1.627
doadores e atribui o resultado à grande mobilização da sociedade, o que indicou a conscientização feita pela própria
população como ideal para que o gesto se torne um exercício comum de cidadania. 			
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Um ponto em dois jogos disputados no Campeonato Paulista da 4ª Divisão (Sub-23). Essa é a campanha do Talentos
10 Atlético Clube, que no último domingo estreou no estádio Bento de Abreu e não saiu do 0 a 0 contra o Andradina.
Para a próxima rodada, que também será em casa, o “Canarinho” deverá ter pelo menos cinco reforços.
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ASSIS

Motorista fica ferido após
tombar caminhão de cerveja
Um motorista de 34 anos, morador em Marília, ficou levemente ferido após tombar um caminhão carregado com cerveja no final da manhã de ontem (16) numa estrada vicinal em Assis (cerca de 80 quilômetros de Marília).
Página 5

Dólar Comercial
R$ 3,4108
R$ 3,4114
Dólar Paralelo
R$ 3,2000
R$ 3,4000
Turismo
R$ 3,3400
R$ 3,5600

Ouro (grama)
R$ 147,19
Poupança (17/04)
0,5000%
Euro comercial
R$ 4,2220
Bovespa
-1,75%

PREVISÃO DO TEMPO

Máx. 27º
Mín. 15º
Sol com algumas nuvens.
Não chove.

