LEIA NA EDIÇÃO DE HOJE
O AGITOS COMPLETO
Lobby no STF contra prisão em 2º grau escancara que na Corte o Mal acaba vencendo o Bem diante dos interesses pessoais de ministros

SACO CHEIO

O saco do eleitorado está tão cheio que os candidatos, seja lá a qual
cargo pretender nas urnas, enfrentarão a dura resistência na hora do
voto. Mais! O eleitor está indignado com tamanha corrupção, ao
ponto de mais de dois terços dos eleitores já se negarem em votar

DESPACHO

O juiz federal, Luiz Antônio Ribeiro Marins, da 2ª Vara Federal
de Marília, indefere pedido de tutela antecipada. Bens de
Vinícius e Abelardo Camarinha continuam bloqueados

BULGARELI
contas rejeitadas podem
tirá-lo desta eleição

ALÔ, FEDERAL?!
Até agora nadinha de nada por parte do desembargador “linha dura” do
Tribunal Regional Federal de São Paulo, Fausto Martin de Sanctis, que
responde pelo processo federal das Operações Miragens, onde os
ex-prefeitos Abelardo e Vinícius Camarinha são acusados de vários crimes

LIXARADA

Há uma semana o lixo domiciliar se acumula aos montes pelas lixeiras e em
sacos pendurados em árvores por toda a cidade. O incrível é que o prefeito
Daniel adotou, para o seu governo, o slogan “Cidade Linda, Limpa e
Próspera”. É estranho ainda, o faz de contas da empresa Monte Azul que
fatura milhões por apenas uma parte do serviço de coleta, como também todo
o silêncio por parte da maioria de nossos representantes na Casa de Leis

“quanto mais” falar,
mais irá “complicar a
vida” do ex-presidente
Lula”
Marcelo Odebrecht em depoimento ao juiz Sérgio Moro na última quarta-feira

O ex-prefeito Mário
Bulgareli que renunciou
ao mandato diante de
vários escândalos em seu
governo pode estar fora
das eleições deste ano.
É que ele teve suas contas
rejeitadas pelo TCE e
pela Câmara Municipal
de Marília. Para o STF o
Legislativo é soberano
nesta matéria

oswaldo
boldorini

