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6 de dezembro de 2018

ANO XXXVIII - Nº 11.429

Fone: (14) 3311-5400

Marília, quinta-feira, 6 de dezembro de 2018

E-mail: jmanha@terra.com.br

R$ 2,00

RECURSOS PARA O IPREMM

Vereadores aprovam projeto
que aliena imóveis para leilão
Sessão extraordinária aconteceu ontem; projeto do Código Zoossanitário teve pedido de vistas
Edio Junior

Em sessão extraordinária realizada na tarde de
ontem (5), os vereadores
aprovaram projeto de lei do
Executivo Municipal para
alienar imóveis, mediante a
realização de procedimento

licitatório na modalidade
concorrência ou leilão, e
destinar estes recursos ao
Ipremm (Instituto de Previdência do Município de
Marília).
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LIXO

Prefeitura anuncia
mutirão para recolher
lixo acumulado
Após a empresa Monte
Azul ter abandonado a coleta de lixo em virtude do não
pagamento durante a gestão
passada, do prefeito Vinicius
Camarinha (PSB), a Prefeitu-

ra anunciou a realização de
mutirão para recolher o lixo
acumulado na cidade, a partir da próxima segunda-feira, dia 10 de dezembro.
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FUTEBOL AMADOR

Equipes da região
decidem hoje o título
do Super Master

EDUCAÇÃO

Edio Jr.

Emef Paulo Freire faz festa de Natal
e inaugura reforma e ampliação
Edio Junior

Hoje, a partir das 20h,
no estádio varzeano Nelson
Cabrini, o “Mineirão”, será
conhecido o primeiro campeão do futebol amador de
Marília neste 2º semestre.
Pompeiana x Oriente/Primavera decidem o título do Super Master. Em caso de empate a definição do troféu
acontecerá nas penalidades
máximas. Os dois clubes da

EXERCÍCIO 2015

A Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Paulo Freire fez uma festa de Natal ontem de manhã, marcando a
formatura do quinto ano e a reforma e ampliação da escola, que foi renovada. O prefeito Daniel Alonso e a vereadora
Professora Daniela (PR) participaram.										 Página 4

DOENÇAS DA COLUNA

TCE aprova
contas de
Vinícius
Camarinha
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Clínica Inmulti traz equipamento importado para Marília
Edio Junior

A Clínica Inmulti traz
para Marília o equipamento
importado Spinemed, que
fornece um procedimento
não cirúrgico, indolor e livre do uso de medicamentos para pacientes que sofrem de doenças na coluna.
O sistema é o mais moderno e mais seguro e o tratamento é feito por indicação
médica.
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“O STF é uma
vergonha”,
na página 2

PREVISÃO DO TEMPO

Máx. 32º
Mín. 18º
Sol com algumas nuvens.
Não chove.

Cotaçãot
Dólar Comercial Poupança (6/12)
R$ 3,8681

0,5000%

Dólar Turismo

Euro comercial

R$ 4,0400

R$ 4,3885

Ouro (grama)

Bovespa

R$ 151,58

+0,47%

região farão uma final inédita nessa categoria.
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