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HC/FAMEMA

Concurso para 1.651 vagas
é suspenso pelo governador
Certame havia sido autorizado pelo ex-governador Márcio França em setembro
SEM ENERGIA

Novos semáforos permanecem desligados
Alexandre Lourenção

O concurso público para o
preenchimento de 1.651 vagas na Autarquia HC/Famema foi suspenso por decisão
do governador João Doria.
O certame havia sido autorizado pelo ex-governador
Márcio França (PSB) com pu-

blicação no Diário Oficial do
Estado em setembro. O Hospital das Clínicas informou
que a medida foi tomada em
relação a outros municípios
paulistas e que se trata apenas de uma reavaliação.
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LEGISLATIVO

Portaria institui
comissão para revisão
da Lei Orgânica
Uma das propostas de
gestão do presidente da Câmara Municipal de Marília,
vereador Marcos Rezende
(PSD), que nos próximos
dois anos estará à frente do
Poder Legislativo de Marília,
começa a ser concretizada
nesta semana. A portaria de

número 6 de 2019, publicada na edição de ontem (10)
do Diário Oficial do Município de Marília, institui no Legislativo mariliense a comissão para realizar os estudos
de atualização e revisão da
Lei Orgânica do Município.
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ZONA NORTE

Homem é preso com
mais de 3kg de cocaína

Divulgação

Instalados há mais de 30 dias em pontos de tráfego intenso de veículos, os novos semáforos permanecem desligados.
A prefeitura de Marília alega que aguarda que a CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) ligue os pontos de energia para
início do funcionamento. 											 Página 5

SEMIJOIAS

Izabel Antunes agora na Galeria Atenas
Alexandre Lourenção

A Izabel Antunes Semi Joias, com representação em três estados, está na Galeria Atenas. A loja física ficava no Centro
de Compras Estação, mas com a mudança os clientes ganham espaço, conforto e melhor visibilidade das peças. A reinauguração foi feita ontem. A marca é referência em acabamento fino e durabilidade, com garantia em todas as vendas. Página 7

CONSUMIDOR

Um homem, identidade não divulgada, foi preso ontem (10) por policiais
militares após ser flagrado
com mais de três quilos de
cocaína, além de porções de
maconha em residência no
Jardim Santa Antonieta, na
zona Norte da cidade.
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GARÇA

Procon de Marília fez 36 mil atendimentos em 2018 PM apreende
pé de
maconha em
COPA SÃO PAULO JR
residência

Relatório divulgado pelo
Procon de Marília mostra
que o órgão de defesa do

consumidor realizou de janeiro a dezembro do ano
passado, 36.190 atendimen-

tos. Este número representa
aumento de 35,82% no volume de atendimentos, em

relação ao mesmo período
de 2017.
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MAC pode repetir 2ª melhor
campanha da história em Assis

Caso elimine o Vocem
hoje, às 16h, no estádio Tonicão, em Assis, pela 2ª fase
da Copa São Paulo Junior, o

Marília Atlético Clube (MAC)
irá realizar a 2ª melhor campanha da história na principal competição do Brasil,

como aconteceu em 2016,
ao chegar à 3ª fase. Também
nesta sexta-feira (dia 11),
às 17h, o estádio Bento de

Abreu irá ser palco do duelo
entre Cruzeiro-MG x Sport-PE, com entrada gratuita.
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Policiais
militares
apreenderam
um
pé de maconha,
com cerca de
dois metros de
altura, ontem
em residência
no Jardim Mondrian, em Garça.
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Cotaçãot
Dólar Comercial Poupança (11/01)
R$ 3,7089

0,5000%

Dólar Turismo

Euro comercial

R$ 3,8500

R$ 4,2642

Ouro (grama)

Bovespa

R$ 151,18

+0,21%

PREVISÃO DO TEMPO

Máx. 33º
Mín. 20º
Sol e aumento de nuvens de
manhã. Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

