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7 de dezembro de 2018

ANO XXXVIII - Nº 11.430

Fone: (14) 3311-5400

Marília, sexta-feira, 7 de dezembro de 2018

E-mail: jmanha@terra.com.br

R$ 2,00

ESTACIONAMENTO

Prefeitura adia para
segunda-feira volta da zona azul
Cobrança começaria ontem mas houve confusão quanto a validade e locais de venda de cartelas
Edio Junior

O estacionamento rotativo (Zona Azul), que voltaria a funcionar ontem
em Marília, foi adiado para
segunda-feira. Foram feitos
avisos pela mídia e por faixas na cidade. Mesmo as-

sim houve confusão sobre a
validade ou não da cartela e
onde adquiri-la. A Prefeitura resolveu dar mais tempo
para adaptação dos motoristas.
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IMPOSTO DE RENDA

Doações para
entidades de Marília
são inferiores a 3%
As pessoas físicas (que
declaram no modo completo) podem destinar até 6% do
Imposto de Renda devido ao
Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente. Em Marília, o potencial de

doações totalizaria R$ 14 milhões, que ficaria com entidades locais. No entanto, anualmente, esse valor não chega a
400 mil, menos de 3%. Essas
doações são 100% dedutíveis.
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SOLIDARIEDADE

BEISEBOL

Meninos de projeto social são
destaques no pré-junior do Nikkey

Apae abre hoje o Bazar
de Natal no shopping
A Apae abre hoje seu tradicional Bazar de Natal. O grupo de voluntárias da entidade
é que faz e vende os trabalhos

manuais. A atividade acontece no Esmeralda Shopping até
o dia 16 de dezembro.
Página 6

SESSÃO SOLENE

Alexandre Lourenção

Família Mesquita
Serva é homenageada
na Câmara
Quatro membros da Família Mesquita Serva serão homenageados nesta sexta-feira, dia 7 de dezembro, pelo
Poder Legislativo de Marília.
Serão outorgados durante
sessão solene três títulos
beneméritos e uma medalha
de mérito cívico. O reconhecimento é fruto de quatro
Decretos Legislativos, todos
aprovados
unanimemente
pela Legislatura da Câmara
Municipal. O reitor Márcio
Mesquita Serva, da Universidade de Marília (Unimar), re-

Além das equipes de alto rendimento do beisebol de base, o Nikkey Clube de Marília possui projetos sociais, que tem
com um dos objetivos selecionar atletas com potencial para a composição dos times. Na categoria pré-junior (até 14 anos),
dois meninos saíram há cinco anos de uma das iniciativas (Projeto São Judas Tadeu/zona Norte) e são destaques no elenco: Kevin Willian de Oliveira e Eric Aparecido (foto), ambos moradores da Vila Barros. 			
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COPA SÃO PAULO JR.

ceberá a medalha de mérito
cívico ‘Marília de Dirceu’, sua
esposa, a vice-reitora Regina
Lúcia Ottaiano Losasso Serva
e filhas Márcia Mesquita Serva Reis e Fernanda Mesquita
Serva serão reconhecidas Cidadãs Beneméritas, o mais
elevado título honorífico
concedido pelo Poder Legislativo às pessoas naturais de
Marília. A cerimônia será realizada a partir das 20 horas
desta sexta-feira, dia 7, na
sede da Câmara.
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Cotaçãot

PREVISÃO DO TEMPO

Dólar Comercial Poupança (7/12)

Máx. 29º
Mín. 18º

R$ 3,8745

0,5000%

Dólar Turismo

Euro comercial

R$ 4,0500

R$ 4,4112

Ouro (grama)

Bovespa

R$ 153,83

-0,22%

Sol e aumento de nuvens de
manhã. Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Alexandre Lourenção

MAC encara time da
região e anuncia mais
um jogo-treino
O Marília Atlético Clube (MAC) faz hoje seu segundo jogo-treino após a conquista do título dos Jogos Abertos do
Interior de São Carlos. A partida serve de preparação para
a Copa São Paulo Junior (Sub-19) e acontece na cidade de
João Ramalho (106 km), às 19h30, contra o time local. No
último fim
de semana, no município de
P e drinhas Paulista, o Maquinho foi derrotado pelo Vocem/
Assis (2 a 1), que
também disputará a principal
competição
de
base do País.
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