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CORONAVÍRUS

Marília recebe dois exames negativos
Sobe para seis os casos descartados de Covid-19 em Marília. O Município já tinha quatro diagnósticos clínicos negativos para a
doença e recebeu ontem os dois primeiros resultados de exame laboratorial do Instituto Adolfo Lutz, também negativos.
A cidade tem 37 pacientes suspeitos, com um óbito e quatro internações no momento.
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BOLSONARO

Prefeito
Daniel diz que
isolamento
social no
combate ao
Covid-19
se faz
necessário

GARÇA

Homem é multado em R$ 7 mil
por manter aves em cativeiro

Divulgação

COVID-19
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Deputado
Vinicius
classifica
discurso do
presidente
Bolsonaro
como
desconexo

O deputado estadual
Vinicius Camarinha (PSB)
classificou o discurso sobre
o Coronavírus, do presidente
da República Jair Bolsonaro,
anteontem (24), como
desconexo. “Esta não é a
postura de um estadista. Vai
contra o que preconiza a
OMS (Organização Mundial
da Saúde), cientistas e
especialistas em saúde
pública”, disse ele.
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O prefeito Daniel Alonso
(PSDB) disse que o
isolamento social no
combate ao Covid-19 se faz
necessário, diferente do que
defendeu o presidente da
República Jair Bolsonaro,
em pronunciamento em rede
nacional, anteontem (24).
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Zuza propõe
união para
ajudar hospitais

CORONAVÍRUS

Um homem, identidade não divulgada, foi multado em R$ 7 mil por policiais militares ambientais na terça-feira
(24) após ser flagrado mantendo duas aves silvestres em cativeiro e em situação de maus-tratos em
residência em Garça (cerca de 30 quilômetros de Marília).
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ZONA LESTE

Polícia prende acusado de furto
de maquinário em residência

Divulgação

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso por policiais militares
ambientais após furto de maquinários em uma residência na terça-feira (24)
no bairro Novo Horizonte, na zona Leste da cidade.
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PANDEMIA

Presidente da APM Marília acredita
que isolamento pode ter sido precoce
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Leia Editorial
na página 2

PANDEMIA

Ceagesp faz venda de produtos
direto ao consumidor

Edio Junior

O Ceagesp de Marília, localizado na zona Norte da cidade, fará venda de hortifrútis direto ao
consumidor neste período de quarentena em razão da pandemia do Coronavírus. Às segundas
e quintas-feiras os consumidores poderão comprar produtos no Ceagesp das 9h às 17h.
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COVID-19

Judiciário de
Marília destina
R$ 338 mil
para combate
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Dólar Comercial
R$ 5,0327

Poupança (mar)
0,2446%

Dólar Turismo

Euro comercial

R$ 5,2355

R$ 5,4793

Ouro (grama)

Bovespa

R$ 262,96

+7,50% - 74.956

Máx. 29º
Mín. 16º

Sol com algumas nuvens.
Não chove.

