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Tribunal Regional Eleitoral (TRE) tem o prazo de 30 dias para julgar todos os pedidos de candidatura

GUARAREMA

Alunos de Djane Borba e de violão e
guitarra vão apresentar um amplo repertório.

Variedades, página 12 

Estação Literária 
recebe hoje o show
“Voz em Movimento”

ELEIÇÕES DE OUTUBRO TERÃO
63 CANDIDATOS DA REGIÃO

PRÉ-CAMPANHA

Hospital Municipal começará a
agendar cirurgias em 2 meses

SAÚDE

O agendamento de cirurgias no Hospital Muni-
cipal Prefeito Waldemar Costa Filho, no distrito de 
Brás Cubas, terá início em setembro. O começo dos 
procedimentos foi adiantado por causa da parceria 

que estabelece o repasse de dinheiro do governo 
do Estado para o município manter a unidade. A 
expectativa inicial era de que as cirurgias fossem 
realizadas apenas em 2015. Cidade, página 4

Prejuízo

Índice de faltas
em consultas já 
chega a 23%

O índice de faltas nas consultas 
marcadas no Hospital Municipal, 
recém-inaugurado, já é grande. 
De 998 pacientes agendados, 231 
faltaram. Cidade, página 4

As cidades da região têm um número expressivo de can-
didatos a deputado estadual e federal que vão disputar as 
eleições de 5 de outubro. O Tribunal Regional Eleitoral 

(TRE) recebeu o pedido de registro de 63 candidaturas 
e tem até o dia 21 de agosto para analisar a documenta-
ção de cada interessado aos cargos políticos. A maioria 

dos candidatos do Alto Tietê é formada por nomes co-
nhecidos da política, que tenta reeleição ou, ainda, quer 
ocupar outro cargo público. Região, página 8

FASE FINAL | Os trabalhos de duplicação e outras melhorias que estão sendo realizados na rodovia 
Mogi-Guararema estão 94% concluídos e devem ser entregues até o mês que vem.  Região, página 8

Deivis Willian
é preso em Itanhaém
acusado de assassinar
o soldado De Lucca

MAIS UM

Polícia, página 10

Brasil tem 25 mil em 
busca de cargos públicos

DISPUTA

Brasil, página 11

Cidade tem 864 vagas 
de emprego abertas

OPORTUNIDADE

Cidade, página 7

Mogi vai ganhar mais 
13 creches este ano

EDUCAÇÃO

Cidade, página 6

Orquestra se apresenta 
no Teatro Vasques com
o solista Cleber Polido 
Espetáculo faz parte da última semana 
do Festival de Inverno Serra do Itapety.

Variedades, página 13
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