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ZONA NORTE

Após denúncia anônima, PM apreende
mais de 500 porções de drogas
As porções de cocaína e crack estavam enterradas em local conhecido como ponto de tráfico na favela da Vila Barros
Uma denúncia anônima
levou policiais militares a
apreenderem no final da tarde de domingo mais de 500
porções de cocaína e crack

ASSEMBLEIA

Servidores aceitam 5% e vale
de R$ 360,00 a partir de maio

enterradas em uma “biqueira” na favela da Vila Barros,
na zona Norte. Nenhuma
pessoa foi presa na ação.
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COMBATE À DENGUE

Alexandre Lourenção

MPF reitera necessidade
de mais agentes
O Ministério Público Federal reiterou o dever municipal de manter um agente
de controle de endemias
para cada mil imóveis da
cidade, conforme prevê o
Plano Nacional de Comba-

te à Dengue. A Prefeitura
já adiantou necessidade de
chegar a 130 trabalhadores
com essa função. Atualmente são 81, além de 266 agentes de saúde.
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MARÍLIA DO FUTURO

Workshop inicia
implantação do Codem
Um workshop ontem
iniciou a implantação do
Codem (Conselho de Desenvolvimento Econômico
de Marília). Durante toda
a manhã, representantes
de todos os setores da so-

ciedade e do poder público
levantaram desafios e problemas para Marília e elencaram oportunidades para
impactar positivamente na
cidade.
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ALIMENTAÇÃO

Em assembleia realizada no início da noite de ontem (15), no Espaço Cultural “Ezequiel Bambini”, os servidores públicos municipais aceitaram a proposta da Prefeitura e com isso encerraram as negociações entre Sindicato e Administração.
Com data-base em 1º de abril, a categoria já terá nos vencimentos de maio 5% de reajuste salarial e 20% a mais no vale-alimentação, passando de R$ 300,00 para R$ 360,00. 								
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Sindicato e Força Sindical
promovem encontro

Edio Junior

PREVIDÊNCIA

Secretário diz que reforma vai corrigir desigualdades
Divulgação

O Stiam (Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de
Alimentação de Marília) recebeu ontem autoridades da Força Sindical. O encontro de sindicalistas visa manter a união
e encontrar alternativas para suportar e superar as reformas previdenciária e trabalhista. 		
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“Casa
caindo e
o nariz
empinado”
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O secretário especial adjunto da Secretaria de Previdência e Trabalho (órgão do Ministério da Economia), Bruno Bianco
Leal, esteve em Marília no final de semana, ministrando aula especial no curso de pós-graduação em Direito da Unimar.
Em entrevista ao Jornal da Manhã, ele falou sobre a proposta de reforma da Previdência, que está na Câmara dos Deputados. Para o secretário, com a nova Previdência o sistema deixará de ser injusto com os mais pobres e passa a ser igual
para todos. 													 Página 7

PAIXÃO DE CRISTO

Com apoio da Prefeitura,
encenação acontece 6ª
A 25ª edição da Encenação Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo será realizada na sexta-feira às 20h, no
Parque do Povo, Nova Marília. O prefeito de Marília Daniel Alonso visitou no último

domingo o ensaio final do
grupo de teatro pertencente
à paróquia Santa Rita de Cássia. A expectativa da organização é que mais de 10 mil
pessoas passem pelo local.
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QUEIMADURAS GRAVES

Morre homem ferido
em incêndio no HEM
Foi sepultado no domingo (14) no cemitério da
Saudade, o corpo de Diego
Alexandre Carvalho Cardoso, de 34 anos. Ele estava
internado na Santa Casa de
Misericórdia desde o último

dia 7 após sofrer queimaduras graves em incêndio no
Hospital Espírita de Marília
(HEM), provocado por paciente da ala de dependentes químicos.
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Cotaçãot
Dólar Comercial Poupança (abr)
R$ 3,8686

0,3715%

Dólar Turismo

Euro comercial

R$ 4,0200

R$ 4,3733

Ouro (grama)

Bovespa

R$ 159,51

+0,22% - 93.083

PREVISÃO DO TEMPO

Máx. 29º
Mín. 18º
Sol e aumento de nuvens de
manhã. Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

