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TRE barra as candidaturas 
de Estevam, Junji e Maluf
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  Passarela entre estação e terminal já ganha forma. Cidades, página 3

O Tribunal Regional Eleitoral 
de São Paulo (TRE-SP), em julga-
mento realizado na tarde de on-
tem, negou os pedidos de registro 
de candidaturas à reeleição do de-
putado estadual Estevam Galvão 
de Oliveira (DEM) e do deputado 
federal Junji Abe (PSD). Também 
ontem, em decisão histórica, o ór-
gão rejeitou o registro do deputa-
do federal e candidato à reeleição 
Paulo Maluf (PP-SP). Os três foram 
enquadrados na Lei da Ficha Lim-
pa e já avisaram, por meio de suas 
assessorias, que vão recorrer da 
decisão da corte paulista junto ao 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
em Brasília. Cidades e Brasil, pá-
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O registro do candidato a depu-
tado federal e também ex-prefeito 
de Ferraz Jorge Abissamra (PSB) 
também estava sendo julgado on-
tem, mas foi interrompido pelo TRE 
porque um dos juízes pediu vistas 
do processo. A previsão é que o jul-
gamento do pessebista seja retoma-
do ainda nesta semana. Outro ex-
prefeito ferrazense, Zé Biruta (PPS) 
também teve o registro barrado. Já 
o ex-prefeito de Itaquá Armando da 
Farmácia (PR) conseguiu o deferi-
mento. Cidades, página 5
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