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ELEIÇÕES

Cinco dias depois, ruas
continuam sujas de ‘santinhos’
Sem limpeza, escolas que foram locais de votação estão cheias de papéis de candidatos
Alexandre Lourenção

Locais de votação no
primeiro turno das eleições, no último domingo
(7), escolas ainda estão com
“santinhos” de candidatos.
A sujeira está espalhada
na frente das unidades es-

colares, mesmo após cinco
dias do pleito para eleger
deputados estaduais, deputados federais, senadores,
governador e presidente da
República.
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PSDB

Executiva municipal
anuncia apoio a
Bolsonaro no 2º turno
Em reunião realizada
na tarde de ontem (11), em
escritório no centro da cidade, a Executiva Municipal
do PSDB anunciou que vai

apoiar o candidato do PSL
à Presidência da República,
Jair Bolsonaro, no segundo
turno das eleições.
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ALIMENTAÇÃO

Stiam fecha acordo
coletivo com setor
de biscoitos
O Stiam (Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de
Marília) fechou o acordo
coletivo de trabalho do setor de biscoitos, que engloba também massas, cacau,
balas e sorvete. O reajuste

alcançado foi de 4%, percentual que ficou acima da
inflação (1,69%). Somente a
Marilan ainda está em negociação por conta do impasse no tíquete-alimentação.
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FESTA COMUNITÁRIA

Feconasi acontece
hoje no Patronato
A tradicional Feconasi
(Festa Comunitária das Nações de Santa Isabel) acontece hoje, feriado, e amanhã, a
partir das 19 horas no Patronato. A festa da Paróquia de

Santa Isabel está em sua 45ª
edição, sendo uma opção de
lazer para Marília e uma homenagem aos descendentes
de várias nacionalidades.
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ZONA NORTE

Jovem é baleado
após reagir a prisão
DIA DA CRIANÇA

Consumidores lotam lojas de brinquedos

O desempregado Bruno Lopes de Oliveira, de 18
anos, foi baleado por policiais militares após reagir a
prisão ao ser flagrado com
drogas e dinheiro na quarta-feira (10) na favela da Vila

Edio Junior

As lojas que vendem brinquedos ficaram lotadas ontem em Marília com os consumidores que procuravam presentes
para o Dia da Criança comemorado hoje. Ontem as lojas do comércio de Marília abriram até às 22h e amanhã abrem das
9h às 17h. 													 Página 6

Leia Editorial
na página 2
AVISO AOS
ASSINANTES
Em virtude do feriado
desta sexta-feira, 12 de outubro, consagrado à Nossa
Senhora Aparecida, informamos que não haverá edição neste sábado. O jornal
volta a circular normalmente no domingo. Desejamos a
todos os assinantes, leitores,
colaboradores e
anunciantes excelente feriado.
A direção

Barros, na zona Norte da cidade.
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Cotação
Dólar Comercial
R$ 3,778
R$ 3,7788
Dólar Paralelo
R$ 3,2000
R$ 3,4000
Turismo
R$ 3,9400
R$ -

Ouro (grama)
R$ 141,91
Poupança (12/10)
0,5000%
Euro comercial
R$ 4,3802
Bovespa
-0,91%

PREVISÃO DO TEMPO

Máx. 30º
Mín. 19º
Sol e aumento de nuvens de
manhã. Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

