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JUSTIÇA
CONDENA
DOIS
POLICIAIS

SENTINDO NA PELE Dilador resolveu andar de ônibus ontem. Queixas não faltaram. Contrato com TUA foi prorrogado de novo. A6

RISCO DE IMPROBIDADE FAZ
AGILIZAR OBRAS NA RONDON

Vara da Fazenda Pública condenou ontem escrivão e investigador de polícia por
improbidade administrativa. Eles são acusados de usar viatura policial para
transportar cerveja.
Como pena, terão de
pagar multa equivalente ao salário que
recebem. A4

Indústria abriu
700 vagas na
região no
primeiro mês
B1

APÓS INVESTIGAÇÃO DO MP, CONCESSIONÁRIA PLANEJA MELHORIAS EM SEIS MESES
Serviços previstos em contrato de 2009 e até hoje não executados, deverão ser colocados em prática a partir do segundo semestre. Pacote de obras entre Araçatuba e Birigui prevê investimentos de R$ 41,9 milhões. Confira quais são os principais planos. A4
Alexandre Souza/Folha da Região - 11/02/2017

Guararapes dá
aval a 14 cargos
com salário de
R$ 6,4 mil
Previsão está em projeto que cria, ao todo,
18 postos que não
precisam de concurso
para serem preenchidos na Prefeitura. Texto foi aprovado em primeiro turno por 5 a 3,
na Câmara. A3

Trio usava
residência de
idoso para
esconder droga
A4

PRIMEIRAS MEDIDAS Dentre as propostas a serem executadas está a abertura de marginais. Na semana passada, governador Geraldo Alckmin assinou decreto de desapropriação de áreas

Divulgação

Revelação no tatame
Editorial
Ofensa a agente de endemia
mostra a dificuldade de
combater a dengue. A2

Araçatubense de 14 anos, patrocinado pelo SEB Thathi COC, vai participar de competição na Europa. Ele sonha com pan-americano e torneio mundial de judô. B3

Quase quatro
mil já usam
gás natural
em Araçatuba
B1

Artigo
A corrupção destrói,
estraga, quebra, arrebenta
e desfigura. A2

Leitores
Se ficar no conforto do gabinete, prefeito não conhecerá
problemas da cidade. A2

Periscópio
Caso Marly: vem aí
mais um pedido de CP
na Câmara. A3

Crônica
A canção do disco
antigo tomava conta
de todo ambiente. C2
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