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TEMER NA BERLINDA

Políticos da cidade comentam sobre
os rumos do país após denúncias
Presidente da República é o centro do mais novo escândalo no Governo Federal na Operação Lava Jato
Divulgação

Os políticos locais comentaram a “bomba” envolvendo o presidente da
República Michel Temer
(PMDB), que teria dado aval
para a compra do silêncio
do ex-presidente da Câma-

ra dos Deputados Eduardo
Cunha (PMDB). Eles destacaram o que pensam sobre
o momento atual da política
nacional e o que pode acontecer com o futuro do Brasil.
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ESCÂNDALO/TEMER

Lideranças estão
preocupadas com os
rumos da economia
A denúncia feita pelo
dono da JBS contra o presidente Michel Temer, de
que ele teria dado aval para
compra do silêncio do deputado Eduardo Cunha, deixa
apreensivas as lideranças
do setor produtivo em Ma-

rília. O diretor do Ciesp de
Marília, Flávio Peres, disse
que a perspectiva de melhora da indústria ainda em
2017 caiu por terra após
as denúncias envolvendo o
presidente da República.
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Temer diz que não renuncia
CÂMARA

Justiça determina arquivamento
de ação contra Valter Cavina
Edio Junior

O presidente Michel Temer afirmou na tarde desta
quinta-feira (18) no Palácio
do Planalto que não teme delação e que não renunciará.
Ele fez um pronunciamento
motivado pela delação premiada dos empresários Joesley e Wesley Batista, donos

da JBS. As delações já foram
homologadas pelo Supremo Tribunal Federal. Nesta quinta, o ministro Edson
Fachin, relator da Operação
Lava Jato no STF, autorizou
a abertura de inquérito para
investigar o presidente.
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SINDICATOS

Fim da contribuição
obrigatória preocupa
lideranças da cidade
O fim da contribuição
sindical obrigatória, um dos
itens da reforma trabalhista, preocupa o movimento
sindical que acredita que a
medida deve enfraquecer as
representações dos trabalhadores junto às empresas. O

presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de Marília, Irton
Siqueira Torres, disse que o
objetivo dessa mudança é colocar o trabalhador contra as
entidades sindicais e enfraquecer os trabalhadores.
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CIDADANIA

A Justiça de Marília determinou o arquivamento de ação contra o ex-presidente da Câmara Municipal Valter Cavina e
o ex-diretor geral do Legislativo Toshitomo Egashira por apropriação indébita em 2003 e 2004. Desta forma, ambos estão
com a punibilidade extinta. 											 Página 3

VEÍCULOS

Comasa comemora 55 anos e
está entre as 10 melhores do país
Alexandre Lourenção

A Comasa Volkswagen comemorou nesta semana os seus 55 anos de atividades e foi premiada pela quarta vez com a
condecoração “Diamante”, dada as dez melhores concessionárias da marca de veículos no país. 		
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Cejusc itinerante acontece
amanhã no Espaço Cultural
A 6ª edição do Cejusc
(Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania) Itinerante Marília
Cidadã acontece amanhã
(20), das 9h às 16h, no EC
(Espaço Cultural) “Ezequiel
Bambini”.
Atendimentos
jurídicos, previdenciários,
de saúde e ao trabalhador
estão previstos para aconte-

ZONA SUL

Criminoso
assalta
ônibus
e agride
motorista
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Leia
Editorial
na
página 2

cer. Casamento coletivo de
20 casais vai ser realizado
às 14h.
Página 5

COTAÇÃO
Dólar Comercial
R$ 3,3830
R$ 3,3836
Dólar Paralelo
R$ 3,0700
R$ 3,2700
Turismo
R$ 3,3000
R$ 3,5400

Ouro (grama)
R$ 133,99
Poupança (19/05)
0,5532%
Euro comercial
R$ 3,7598
Bovespa
-8,80%

PREVISÃO DO TEMPO

Máx. 21º
Mín. 16º

Chuvoso durante o dia e à
noite.
Fonte: www.climatempo.com.br

