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SAÚDE

Iamspe assina ampliação
de convênio com ABHU

Cerimônia aconteceu ontem no HU com a presença do superintendente do Iamspe e do secretário da Casa Civil
Alexandre Lourenção

Em solenidade realizada
ontem no HU (Hospital da
Unimar), foi formalizada a
assinatura de novo convênio entre o Iamspe (Instituto de Assistência Médica ao
Servidor Público Estadual) e

a ABHU (Associação Beneficente Hospital Universitário de Marília). O convênio
amplia o repasse para R$ 6
milhões ao ano e R$ 30 milhões em cinco anos.
Página 12

LEISHMANIOSE

Previsão é de avanço
para zona Leste
De acordo com a previsão
epidemiológica do Município, informada ao Ministério
Público, a leishmaniose vai
avançar para a zona leste.
Por enquanto os casos humanos estão concentrados
na zona norte, mas o mos-

quito Palha se reproduz em
matéria orgânica, em abundância na área de mata que
separa a região norte da leste em Marília. A cidade soma
27 contaminações humanas,
com dois óbitos.
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VIOLÊNCIA

Casos de roubos e furtos
aumentam na cidade
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POLÍTICA

Presidente do PSOL vem à Marília hoje
Divulgação

NOVA MARÍLIA

Pai e filho são presos
com tijolos de maconha
Pai e filho, de 35 e 20
anos, identidades não divulgadas, foram presos por policiais militares da Força Tática após serem flagrados com

tijolos e porções de maconha
no final da noite de sexta-feira no bairro Nova Marília, na
zona Sul da cidade.
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ZONA NORTE

Idosa é agredida
durante assalto

Ativista do movimento negro “Círculo Palmarino” e presidente estadual do PSOL, Juninho
estará em Marília neste domingo. Por volta das 15h, ele visita a comunidade do Argolo Ferrão, na zona oeste da cidade. O presidente do Diretório Regional do PSOL, Sebastião Carlos
de Oliveira, o Barba, vai acompanhar o dirigente da sigla no Estado de São Paulo. Página 3

CONSTRUÇÃO

Construforte faz promoção
especial de aniversário

Alexandre Lourenção

Uma idosa, de identidade
não divulgada, foi agredida
por criminosa em assalto
na tarde de sexta-feira (15)
no cruzamento da avenida
Washington Luís e rua Gar-

ça, no bairro Prolongamento
Palmital, na zona Norte da
cidade. A acusada roubou
pochete com R$ 40 em dinheiro.
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VILA SÃO PAULO

Pintor é preso acusado
de furtar residência
O pintor Daniel Alves
Medeiros, de 34 anos, foi
preso por policiais militares
acusado de furtar uma residência desabitada na noite

Marília, 16/07/2017 a 22/07/2017

de sexta-feira (14) na rua
Vinte e Cinco de Janeiro, na
Vila São Paulo, na zona Norte da cidade.
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Ano XVII - Nº 886
Divulgação

Mitsubishi Outlander Comfort 2.0, com
sete lugares, é notícia nas páginas 8 e 9

A Construforte Materiais para Construção, com
duas lojas, uma em Marília e outra em Garça, abre
uma campanha promocional em comemoração
ao seu aniversário. Pisos, revestimentos e porcelanatos estão com descontos animadores, além
de louças e metais sanitários. Outra novidade é
a parceria com a Incepa e a Lanzi, para a venda
dessas marcas. 				
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PREVISÃO DO TEMPO

Máx. 27º
Mín. 13º
Sol com algumas nuvens.
Não chove.

