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CODEMAR

TJ determina extinção de
23 cargos comissionados
Tribunal acolheu ação direta de inconstitucionalidade impetrada pelo Ministério Público
CONTORNO

Engavetamento deixa quatro feridos na rodovia
Alexandre Lourenção

O TJ (Tribunal de Justiça)
determinou a extinção de 23
cargos comissionados e de
confiança na Codemar (Companhia de Desenvolvimento
Econômico de Marília), após
ação direta de inconstitucio-

nalidade impetrada pelo MP
(Ministério Público), acatando representação da Oscip
(Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público)
Matra (Marília Transparente).
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CARCAÇAS

Emdurb retira veículos
e notifica 50 proprietários
A Emdurb (Empresa
Municipal de Mobilidade
Urbana) de Marília já retirou dez veículos e carcaças
abandonados das ruas da

cidade e notificou 50 proprietários. O balanço do
trabalho foi apresentado
ontem.
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ALTO CUSTO

Casal não consegue
medicação para filho especial
Alexandre Lourenção

Acidente entre dois caminhões e dois carros, na rodovia do Contorno, nas proximidades do acesso ao bairro Parati
(Km 347), na tarde de ontem (15), deixou quatro feridos, sendo que duas das vítimas estão internadas em estado grave no
Hospital das Clínicas. 												 Página 9

ZONA OESTE

Caminhão fica preso em buraco no asfalto
Divulgação

O casal Darcio Jesus Valles, aposentado, e Zuleica
Aparecida Brumatti, dona
de casa, não conseguem a
medicação de alto custo
para o filho especial. O jovem de 25 anos tem esquizofrenia e entra em crises

violentas sem o tratamento
adequado. Apesar da liminar ganha desde 2016, as
falhas do Estado na entrega
do remédio são constantes e
neste ano acabou gerando a
internação do paciente.
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PEDÁGIO SP-333

Moradores conseguem
manter isenção de taxa
Os moradores do Centro
Mesquita, Recanto Vila Bela
e Fazenda do Estado que já
têm isenção do pedágio na
Rodovia SP-333 conseguiram manter a liminar. Eles
fizeram plantão do lado de

fora do Fórum Municipal
ontem de manhã durante
audiência com a Concessionária Entrevias, que tentou
derrubar essa isenção, sem
sucesso.
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EDITORIAL

Eram os deuses
ministros?
A rua Oleide Pavarine, no Firenze, na zona oeste, está com o asfalto comprometido e ontem de manhã um caminhão
caiu e ficou preso em um dos buracos, impedindo a saída dos moradores em frente. A Associação de bairro acionou a
Prefeitura, que afirmou que o conserto está na garantia da construtora Menin. 				
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FUTEBOL AMADOR

Competições adultas começam em
abril e estão com clubes definidos
As
três
competições
adultas do primeiro semestre do futebol amador
de Marília vão começar em

abril. A data ainda não foi
confirmada pela Liga Desportiva de Marília (LDM),
mas os clubes já estão de-

finidos. No Campeonato da
1ª Divisão (categoria livre)
serão 18 participantes. No
Torneio Master são oito

equipes, mesmo número do
Super Master (acima de 45
anos).
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Pior do que alienígenas
que poderiam ter invadido
Brasília, descendo com suas
naves sobre o Supremo Tribunal Federal, são os ministros (em sua maioria) que
por lá aportaram, não por
concursos ou vontade po-

Cotaçãot

PREVISÃO DO TEMPO

Dólar Comercial Poupança (mar)
R$ 3,8196

0,3715%

Dólar Turismo

Euro comercial

R$ 3,9600

R$ 4,3241

Ouro (grama)

Bovespa

R$ 160,63

pular, mas por indicações
de presidentes da República. Ou seja, a sociedade tem
que “engolir” os falastrões
que se acham deuses porque a caneta oficial os colocou por lá, via indireta.
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+0,54%

Máx. 29º
Mín. 18º
Sol com muitas nuvens.
Pancadas de chuva à tarde
e à noite.

