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16 de maio de 2019

ANO XXXVIX - Nº 11.557

Fone: (14) 3311-5400

Marília, quinta-feira, 16 de maio de 2019

COMÉRCIO

Havan tem obras adiantadas;
inauguração prevista para agosto

E-mail: jmanha@terra.com.br

R$ 2,00

EDUCAÇÃO

Protesto une estudantes,
professores e sindicatos em Marília

Divulgação

Alexandre Lourenção

Depois de oito anos tentando vir a Marília, a Havan, considerada a loja de departamentos mais completa do Brasil e que está presente em 17 estados e com 123 megalojas físicas, conseguiu se instalar na cidade no governo Daniel Alonso. As negociações para a loja
de Marília foram acompanhadas pelo chefe do Executivo diretamente com o proprietário
da empresa, Luciano Hang. A inauguração está prevista para agosto. 		
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Protesto ontem em Marília reuniu milhares de estudantes, professores e representantes
de sindicatos, contra reforma da Previdência e o corte de verbas nas universidades federais anunciadas pelo Governo Bolsonaro. O dia de paralisação aconteceu em pelo menos
190 cidades do país. 								 Página 6

DENGUE

UPA adota protocolo para atendimento
Medida dá suporte ao plano de contingência do município; volume de atendimento cresceu 11%
Edio Junior

A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) adota o
protocolo de dengue para o
atendimento dos suspeitos e
dá suporte ao plano de contingência do Município. A
medida foi definida em reu-

nião com o gestor da Saúde,
Ricardo Mustafá, e começa a
valer na próxima segunda-feira. Já houve aumento de
pacientes em pelo menos
11% por conta da doença.
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FAMEMA

TJ diz que migração de
funcionários da Fumes
é inconstitucional
O Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo declarou como inconstitucional a
migração dos funcionários
da Fumes (Fundação Municipal de Ensino Superior)

para o quadro de servidores
estaduais. Eles atuam na Famema e passam a constituir
o Quadro Especial em Extinção.
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ZONA OESTE

CIDADE

Caçambas sem sinalização e falta
de iluminação provocam acidentes
Edio Junior

Diversas caçambas com entulhos, espalhadas por diversos lugares da cidade, estão sem sinalização adequada e têm ocasionado acidentes de trânsito. O que também contribui para os registros de ocorrências é a escuridão das vias de Marília, seja
em virtude da queima das lâmpadas dos postes de iluminação pública ou por conta da falta de podas de árvores. Página 3

Serralheiro é preso
com tijolos de
maconha e dinheiro
O serralheiro Jean de
Oliveira Bonato Evaristo, de
19 anos, foi preso por policiais militares da Força Tática após ser flagrado com
tijolos de maconha e mais
de R$ 2,3 mil em dinheiro
na terça-feira (14) no Jardim
Fontaneli, na zona Oeste.
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Cotação

Dólar Comercial Poupança (mai)
R$ 3,9966

0,3715%

Dólar Turismo

Euro comercial

R$ 4,1600

R$ 4,4770

Ouro (grama)

Bovespa

R$ 164,98

-0,51% - 91.623

PREVISÃO DO TEMPO

Máx. 23º
Mín. 15º
Sol com algumas nuvens.
Não chove.

