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IMPASSE ASSISTÊNCIA

Sem alimentos, Juventude Criativa
antecipa férias das crianças
Prefeitura não fornece alimentos desde maio; parceria com entidades vai sofrer mudanças a partir de 2018
CIRCULAR

Ex-funcionários se manifestam
em frente a Justiça do Trabalho
Edio Junior

A diretoria da Juventude
Criativa de Marília, convocou
a imprensa ontem para informar que está antecipando as
férias das 150 crianças e adolescentes atendidos pela entidade, em razão da falta de

alimentos. A entidade atua
em parceria com o município
mas desde maio a Prefeitura
não fornece a alimentação
utilizada na merenda. As aulas iriam até dia 14.
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SAÚDE DA FAMÍLIA

Funcionários estão
sem salário
Os funcionários de ESF
(Estratégia de Saúde da Família), que atuam na rede
municipal de Saúde, estão
sem salário. Eles não receberam o 13º e nem têm uma

data prevista, mas a Prefeitura garantiu que o pagamento do mês seria pago
em dia, o que não aconteceu.
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ANISTIA 2017

Adesão ao programa
vai até dia 20
O contribuinte de Marília
tem até o próximo dia 20
de dezembro para fazer a
adesão ao Programa de Regularização Fiscal “Anistia
2017” e aproveitar o desconto de 90% em juros e
multas do valor devido. O
Os ex-funcionários da Circular voltaram a se manifestar ontem. Eles fizeram um ato público em frente à Justiça do
Trabalho para chamar a atenção às mais de 600 ações judiciais. A tentativa de receber os direitos trabalhistas já dura
cinco anos e o último acordo não foi respeitado pela empresa. 						
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CABOS E SOLDADOS

Cabo Wilson vem a Marília e
anuncia benefícios para a categoria

programa foi lançado em
setembro pela Prefeitura e
atende munícipes com créditos tributários e não tributários vencidos, que tenham
ocorrido até 31 de dezembro de 2016.
Página 3

SAÚDE

Unimed inaugura
ampliação
do Pronto Atendimento

Edio Junior

Alexandre Lourenção

A Unimed Marília inaugurou ontem a readequação e ampliação do seu Pronto Atendimento. O serviço passa a ter
uma ala exclusiva para a pediatria, com espaço lúdico para
as crianças. Todos os ambientes foram aumentados e reequipados, com melhoria do fluxo de usuários, das condições de trabalho e do conforto para os pacientes. Página 5

CADASTRO BIOMÉTRICO

Cartórios vão funcionar
amanhã e sábado
O presidente da Associação de Cabos e Soldados do Estado de São Paulo, e ex-deputado estadual cabo Wilson de Oliveira
Morais, esteve ontem em Marília onde se reuniu com representantes da categoria na sede da entidade na rua Álvares Cabral.
Ele foi recebido pelo vereador José Carlos Albuquerque, presidente da Associação de Cabos e Soldados de Marília. Página 6

TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Mesmo ainda não sendo
obrigatório o cadastro biométrico em Marília, os cartórios das zonas eleitorais
70 e 400 vão funcionar no
feriado de Imaculada Conceição, amanhã (8) e tam-

bém no sábado (9), das 9h
às 18h. No último sábado
(2), primeiro dia do Mutirão
da Justiça Eleitoral, mais de
300 atendimentos foram realizados nas duas unidades.
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Autônomo é indiciado por feminicídio em outubro Leia Editorial na página 2
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GARÇA

Homem
assalta
padaria
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PREVISÃO DO TEMPO

Máx. 32º
Mín. 19º
Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de
chuva à tarde e à noite.

COTAÇÃO
Dólar Comercial
R$ 3,2303
R$ 3,2309
Dólar Paralelo
R$ 3,2000
R$ 3,4000
Turismo
R$ 3,1700
R$ 3,3600

Ouro (grama)
R$ 130,54
Poupança (7/12)
0,5000%
Euro comercial
R$ 3,8096
Bovespa
+1,00%

