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ÔNIBUS URBANO

Prefeito e SAF negam reajuste na tarifa
Preço da passagem é R$ 3,00; empresas alegam estar há 24 meses sem reajuste e devem buscar medidas legais
PRIMEIRA DISCUSSÃO

Sessão aprova projeto para obrigar
hospitais a destinarem lixo produzido

O SAF (Sistema Auxiliar
de Fiscalização do Transporte Coletivo Urbano de
Marília) negou pedido de reajuste da tarifa das empresas de ônibus que prestam
o serviço na cidade. Ontem
o prefeito Daniel Alonso

convocou a imprensa para
anunciar que não seria concedido aumento. As empresas Grande Marília e Sorriso
alegam estar há 25 meses
sem reajuste e estudam medidas legais.
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Alexandre Lourenção

SEGURANÇA PÚBLICA

Marília vai ter
núcleo comunitário
Marília vai passar a ter
um Núcleo Comunitário de
Segurança Pública a partir de
2018. A definição aconteceu
na última sexta-feira, quando a Polícia Militar recebeu

lideranças comunitárias em
apoio à criação de políticas
públicas que contribuam
para a defesa e proteção da
população e da mulher.
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BENEFICENTE

Esquadrão promove Outlet
de calças e shorts jeans
A comunidade terapêutica Esquadrão da Vida
promove um Outlet direto
da fábrica. A atividade é
beneficente e acontece nos
dias 24 e 25 deste mês.
Em sessão extraordinária realizada na noite de ontem (13), a Câmara Municipal aprovou projetos de lei que passam
aos hospitais a obrigatoriedade de destinação do lixo produzido por eles. Como a matéria passou apenas em primeira
discussão, após cumprir interstício de 10 dias estará de volta à pauta para votação final. Na foto, servidores municipais
protestam no prédio legislativo contra o atraso dos salários dos aposentados e a desvalorização da categoria. Página 3

SEM PAGAMENTO

Aposentados protestam com
churrasco em frente a Prefeitura

Através de parcerias com
lojistas, a entidade vai vender calças e shorts jeans
novos das mais famosas
marcas.
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AV.SAMPAIO VIDAL

Jovens são assaltados
e têm celulares roubados
Dois criminosos armados assaltaram dois jovens,
com 17 e 18 anos, no início
da madrugada de ontem
(13) no cruzamento da avenida Sampaio Vidal e rua

Nove de Julho, na região
central da cidade. Os bandidos ameaçaram as vítimas
e roubaram dois aparelhos
celulares.
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STA. ANTONIETA

PREVISÃO DO TEMPO

Divulgação

PM prende
mulher
procurada
por furto

Churrasquinho de linguiça “cabo de reio” marcou o protesto dos servidores aposentados da Prefeitura, ontem (13), defronte ao Paço Municipal. Parte dos inativos ainda não recebeu seus vencimentos e esta situação vem gerando desconforto
entre o funcionalismo público municipal. 									
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A recicladora Marisa
Amancio da Cruz, de 40
anos, foi capturada por policiais militares na noite de
sábado (11) no Jardim Santa Antonieta, na zona Norte
da cidade. Ela era procurada pela Justiça após ser
condenada a mais de dois
anos de prisão pelo crime
de furto.
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ZONA SUL

FERIADO ANIMAL

Evento traz programação para famílias e pets
Divulgação

A Depam (Associação de
Defesa e Proteção de Animais de Marília) promove
amanhã, dia 15, um evento
chamado Feriado Animal.
Das 9h às 13 horas haverá uma vasta programação
para as famílias e os Pets.
A participação é gratuita,
sendo espontânea a doação
de ração para os abrigos na
entrada. Haverá praça de
alimentação no local.
Página 6

Leia Editorial
na página 2

Pedreiro é
preso com
crack,
cocaína e
dinheiro
O pedreiro Everton de
Souza Xavier, de 34 anos,
também conhecido como
“Tinga”, foi preso por policiais militares acusado do
crime de tráfico de entorpecentes na madrugada de
ontem (13) na favela do Parque das Azaleias, na zona
Sul da cidade. Ele foi flagrado com porções de crack
e cocaína, além de quantia
em dinheiro.
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Máx. 30º
Mín. 14º
Sol o dia todo sem nuvens
no céu. Noite de tempo
aberto ainda sem nuvens.

COTAÇÃO
Dólar Comercial
R$ 3,2975
R$ 3,2981
Dólar Paralelo
R$ 3,2000
R$ 3,4000
Turismo
R$ 3,2300
R$ 3,4300

Ouro (grama)
R$ 133,46
Poupança (14/11)
0,5000%
Euro comercial
R$ 3,8474
Bovespa
+0,43%

