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CRIME NA ZONA SUL

Acusado do assassinato
de Neguinho vai ser julgado
Autônomo Sérgio Bueno de Morais, o Alemão Babalú vai sentar no banco dos réus
COWORKING

Univem lança primeira startup InnovaSpace
Edio Junior

A Justiça de Marília
agendou para o dia 28 de
fevereiro de 2019, o julgamento do autônomo Sérgio
Bueno de Morais, o “Alemão Babalú”. Ele sentará
no banco dos réus acusado
do assassinato do pintor

Reginaldo Aparecido dos
Santos, de 24 anos, o “Neguinho”, em crime ocorrido
em outubro de 2013, na rua
Jácomo Bertolini, no bairro
Toffoli, na zona Sul da cidade.
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COPA SP

Maquinho faz cortes
no elenco e conhece
adversários nos Abertos
Alexandre Lourenção

O Univem lançou ontem a primeira startup do InnovaSpace Coworking. A PedFarma é um aplicativo de celular para
orientação e venda de medicamentos que a partir de agora está disponível no mercado. Já existem parceiras definidas com
farmácias em cada região de Marília.										 Página 6

VIDA

Entrevias registra o 1º parto na rodovia SP-333
Divulgação

A preparação do Marília Atlético Clube (MAC) para a
Copa São Paulo Junior (2 a 25 de janeiro) chegou ao segundo mês e no começo da semana o técnico Daniel Sabino
promoveu mais um corte no elenco. Foram nove jogadores
de linha dispensados, mas houve a integração do lateral-esquerdo Felipe Melo, de apenas 16 anos, que atuou em
quatro partidas do Campeonato Paulista Sub-20. Página 10

IR

Receita
disponibiliza
sexto lote da
restituição
amanhã
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Editorial
“Corte de
gastos”, na
página 2
PREVISÃO DO TEMPO

Máx. 25º
Mín. 16º
Marília, 7 de novembro de 2018. A Entrevias Concessionária de Rodovias registrou o primeiro nascimento de uma
criança na SP-333, em Marília, desde que assumiu a administração do trecho entre os municípios de Florínea e Borborema,
em julho de 2017. O parto, ocorrido no dia 27 de outubro, perto das 21h, teve a ajuda da equipe médica da Concessionária
no SAU 5 (Serviço de Atendimento ao Usuário), localizado no km 320+980, próximo ao Country Club.
Página 5

REGIÃO

Lavrador é assassinado a facadas em Alvinlândia
O lavrador Aldair Teixeira Barbosa, de 43 anos, foi assassinado a facadas em uma briga com o amigo, também lavrador, Odair de Souza Barbosa, de 42 anos, na terça-feira (6) no Jardim Teruel, em Alvinlândia (cerca de 45 quilômetros de
Marília).													 Página 8

Sol com muitas nuvens a
nublado com chuva no fim
da manhã. Tarde e noite
chuvosas.

Cotação
Dólar Comercial Poupança (8/11)
R$ 3,7384

0,5000%

Dólar Turismo

Euro comercial

R$ 3,9100

R$ 4,2804

Ouro (grama)

Bovespa

R$ 147,43

-1,08%

