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EDITORIAL
A Federação Brasil da 

Esperança, que reunirá 
PT, PV e PCdoB se apro-
xima de falas do ex-presi-
dente Lula no fim do ano 
passado e vai defender a 
revogação da reforma tra-
balhistas e do teto de gas-
tos em seu estatuto.

“Campanha contra a 
reforma trabalhista”, 

na página 2.

JUSTIÇA ELEITORAL 

Marília tem 42.358 títulos cancelados;
Regularização pode ser feita até 4 de maio

Marília tem 42.358 títulos de eleitores cancelados. Os cartó-
rios eleitorais reabriram para o público desde a semana passa-
da para agilizar o processo de regularização dos documentos. 
O prazo limite é 4 de maio e caso os eleitores não estejam quite 
com a Justiça eleitoral até a referida data, não poderão votar 
nas eleições deste ano, marcadas para 2 e 30 de outubro. 
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Edio Junior

CONSUMIDOR

Procon Municipal tem  Programa 
de Apoio ao superendividado

O Procon de Marília oferece aos consumidores o Programa de Apoio ao Superendividado, 
onde dá a possibilidade de repactuação de dívidas, garantindo o mínimo necessário para a sua 
subsistência, por meio de audiências de conciliação coletivas.                                         Página 7

Divulgação

Há praticamente um mês servidores municipais fizeram um grande buraco para tentar resol-
ver problema de vazamento na esquina da rua Yara com a Avenida Vicente Ferreira. No lugar 
do buraco ficou uma montanha de terra e resto de asfalto. O transtorno tem sido grande para os 
motoristas que correm o risco de acidentes. O Jornal da Manhã publicou foto do local na edição 
do dia 10 de abril. Mas tudo continua como antes e as reclamações só aumentaram.    Página 4

Édio Jr.

VICENTE FERREIRA

Abandono: ‘montanha’
 toma conta da avenida 

DOENÇA 

Município registra 
notificação de meningite 

bacteriana com morte 
Marília teve seis notificações de meningite neste início de 

ano, sendo uma delas causada por bactéria. O adulto contami-
nado, de 45 anos de idade, não era vacinado e faleceu. Os ou-
tros cinco casos foram virais, sem mortes, sendo que não existe 
vacina nesses casos.                                                     Página 6

ROTARY 

Adolescentes da rede pública 
recebem absorventes 

   Página 6

Apesar do Marília Atlético Clube (MAC) não ter vencido nenhum dos quatro jogos desta 2ª fase 
do Campeonato Paulista da Série A-3 (dois empates e duas derrotas), o time ainda tem chances 
de classificação para a semifinal. Porém, dessa vez nenhuma combinação será possível para se 
manter vivo, se o Alviceleste não ganhar do Capivariano, nesta quarta-feira (dia 20), às 15h, no 
estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz, pela penúltima rodada.                                        Página 8

PAULISTA SÉRIE A-3

Só a vitória contra o Capivariano 
deixa o MAC ainda vivo

Edio Jr.

MAUS-TRATOS A ANIMAIS  

ONGs fazem diligências em Padre 
Nóbrega e orientam moradores 
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FERIADO

‘Operação Tiradentes’ 
começa hoje nas rodovias 

O combate a imprudência mais uma vez vai ser o foco da ação fiscalizadora da Polícia Militar 
Rodoviária nos 567 quilômetros de rodovias estaduais na região de Marília. A “Operação Tiraden-
tes” inicia hoje (20) e prossegue até o final da noite de domingo (24).                              Página 5

CORTE ELEITORAL

TRE-SP rejeita desfiliação sem perda de 
mandato do vereador Eduardo Nascimento 
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