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ZONA SUL

Menino de 3 anos morre atropelado
no interior de condomínio
O acidente aconteceu no condomínio São Bento e envolveu um táxi; é a sétima vítima fatal no trânsito em 2018
PARQUE SÃO JORGE

Moradores reclamam de abandono de praça
Divulgação

A criança Matheus de
Oliveira Rosa, de 3 anos,
morreu atropelado por um
veículo na noite de segunda-feira (12) no condomínio
São Bento I, no bairro Nova
Marília, na zona Sul da ci-

dade. O menino é a sétima
vítima fatal do trânsito no
ano. Os números são 40%
superiores em comparativo
com o mesmo período do
ano passado.
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SERVIDORES

Sindicato espera reajuste
de pelo menos 3%
A reunião dos servidores
com representantes da Prefeitura que será agendada
para a próxima semana já
deve ter índice de reajuste
apresentado pela Secretaria Municipal da Fazenda.

A expectativa é que sejam
oferecidos pelo menos 3%,
correspondentes ao índice
de inflação do período, bem
longe da reivindicação de
12% da categoria.
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

DDM de Garça inicia
projeto de apoio
Moradores da zona sul da cidade reclamam da falta de manutenção da praça Sagrado Coração de Jesus, no bairro
Parque São Jorge. Galhos provenientes de poda foram jogados no local, que também acumula lixo doméstico. O espaço
público é conhecido por conta de uma imagem de Jesus Cristo, que inclusive teve uma das mãos quebradas e a base toda
pichada por vândalos. 											
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A Delegacia de Defesa
da Mulher (DDM) de Garça
(cerca de 30 quilômetros)
iniciou no último dia 8 o
projeto Capevido (Centro
de Apoio Para Envolvidos
em Violência Doméstica).

A ação, que tem apoio da
prefeitura local e da Faef,
fornece acolhimento psicológico, jurídico, pedagógico e de enfermagem as
vítimas.
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SEM AGROTÓXICOS

GREVE/CORREIOS

Feira de Orgânicos
tem 4ª edição hoje

Carteiros de Marília voltam ao trabalho
Divulgação

Acontece hoje (14) a
partir das 17h no Espaço
Cultural Ezequiel Bambini,
a quarta edição da Exposição de Pequenos Produtores Agroecológicos de
Marília. O evento reúne ex-

positores que comercializam hortifrútis cultivados
sem agrotóxicos, além de
produtos naturais, plantas,
artesanato, doces, pães e
biscoitos.
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MORTE NA SP-294

Motorista diz que fugiu
do local por medo
O motorista Marcelo Matulionis prestou ontem (13)
depoimento a Polícia Civil e
alegou que fugiu por medo
do local do acidente entre
seu carro e a motocicleta
que vitimou a estudante

A greve dos Correios foi de apenas um dia. Em Marília, somente os carteiros aderiram ao movimento, realizado na
segunda-feira. Ontem eles voltaram a trabalhar. A decisão do TST (Tribunal Superior do Trabalho) saiu e obriga os empregados da empresa pública e seus dependentes a pagarem mensalidade para manter os planos de saúde.
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Alexandre Lourenção

Dise prende
jovens com
drogas
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Bianca Mendonça Barrocas
de Moraes, de 39 anos. A colisão ocorreu no último dia
5 na rodovia Comandante
João Ribeiro de Barros (SP294).
Página 5

PREVISÃO DO TEMPO

Máx. 32º
Mín. 22º

Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de
chuva à tarde e à noite.

MAC

Primeiros mil
torcedores vão entrar
de graça no Abreuzão
A diretoria do Marília
Atlético Clube (MAC) anunciou ontem, que os primeiros mil torcedores que forem
ao estádio Bento de Abreu,
neste sábado (dia 17), às
19h, contra o Grêmio Osasco, entrarão gratuitamente
no setor da geral. De acordo
com o diretor de base, Caio

Baciga, o Alviceleste conseguiu que quatro empresas
da cidade comprassem 250
ingressos cada, para serem
distribuídos 30 minutos antes da partida, pela 17ª
rodada do Campeonato Paulista da
Série A-3.
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Leia Editorial na página 2

COTAÇÃO
Dólar Comercial
R$ 3,2609
R$ 3,2615
Dólar Paralelo
R$ 3,2000
R$ 3,4000
Turismo
R$ 3,2000
R$ 3,4000

Ouro (grama)
R$ 139,22
Poupança (14/03)
0,5000%
Euro comercial
R$ 4,0392
Bovespa
-0,59%

