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Candidato à reeleição como deputado federal teve seu registro rejeitado pelo TRE, mas vai recorrer

Candidatura de JunJi abe 
é barrada pela Justiça

Cabe reCurso

O Tribunal Regional Eleitoral 
de São Paulo (TRE-SP), em julga-
mento realizado na tarde de on-
tem, negou o pedido de candida-
tura do deputado federal Junji Abe 
(PSD) à reeleição. Junji informou, 
por meio de sua Assessoria de Im-
prensa, que vai recorrer da deci-
são no Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE), em Brasília. “Não sofri 
qualquer condenação na Justiça 
que se enquadre no conceito de 
ficha suja. Mantenho a ficha lim-
pa”, disse. Região, página 10

Vistas

Julgamento de 
Jorge Abissamra 
é adiado pelo TRE
Região, página 10Junji Abe disse que não é ficha suja e que vai recorrer da decisão no TSE

Estevam e Paulo Maluf também são
impedidos de concorrer nas eleições
O deputado estadual Estevam Galvão (DEM) também teve a sua 
candidatura à reeleição negada pela Justiça. O mesmo ocorreu com 
Paulo Maluf (PP), ex-prefeito e ex-governador de São Paulo, que tentava 
a candidatura a deputado federal. Região, página 10 e Brasil, página 11

Julgamento

Estevam vai aguardar a publicação 
oficial da decisão para recorrer 

Maluf teve a candidatura indeferida 
por causa de uma condenação 

Com o tema “Todas as artes em Mogi”, desfile cívico contou com a apresentação de alunos das escolas municipais

Desfile Cívico
leva 10 mil à 
avenida Cívica 

Cerca 10 mil pessoas, segundo 
a Polícia Militar e a Prefeitura, 
estiveram ontem pela manhã 
na avenida Cívica para acom-
panhar o desfile cívico-militar 
em comemoração ao aniversário 
de 454 anos de Mogi das Cruzes. 
Parte deste público, cerca de 2,5 
mil pessoas, participou do des-
file. O evento contou com a pre-
sença de integrantes do Tiro de 
Guerra, do Corpo de Bombei-
ros, das Polícias Civil e Militar, 
além de alunos e professores 
de creches e escolas municipais. 
Cidade, página 4

454 anos

Assassinato
de servente gera 
protesto de moradores
da Vila Estação

DepreDação

Polícia, página 7

novo aparelho chega
ao Hospital Municipal

tomÓgraFo

Cidade, página 6

Começam hoje obras
de reforma no centro

reVItalIZação

Cidade, página 6

bernardo marinho volta 
a trabalhar com o humor 
em “Geração Brasil”
Ator reencontra o gênero do qual 
estava longe desde a série “Aline”. 

Variedades, página 15

Televisão teatro

Uma união de dança e canto 
compõe a atmosfera da produção.
Variedades, página 18

“o nosso Villa - um 
musical Villa-lobos” 
está em cartaz em sP
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