
▼ TEMPO

Mín. 12º C
Máx. 22º C Setecidades 2

▼ A Tanabata Matsuri, tam-
bém conhecida como Festa da
Estrela, na Vila Assunção, em
Santo André, atraiu em dois
dias de comemorações cerca

de 10 mil pessoas. Adeptos fes-
tejam o encontro de casal que
foi transformado em estrela e
só podia se encontrar uma vez
por ano. Setecidades 4

Parcialmente
nublado
com chuva

▼ Deputado federal petebis-
ta Arnaldo Faria de Sá, visi-
velmente indisposto com o
candidato do seu partido à
Prefeitura de Santo André,
Aidan Ravin, participou on-
tem de caminhada ao lado
do concorrente do PMDB,
Nilson Bonome. Eleições 4

Renovação marca a
eleição a prefeito; só
oito voltam à disputa

Eleições 3

Kirsty Wigglesworth/AP

▼ Ofícios com maior quantida-
de de vagas são de pedreiro,
auxiliar de linha de produção,
operador de telemarketing e
ajudante de carga e descarga
de mercadoria. Inscrição para
concorrer aos postos de traba-
lho é gratuita. Economia 6

▼ Principais causas são o cres-
cimento da expectativa de vi-
da do brasileiro, que chegou
a 73,4 anos, de acordo com
último levantamento do Cen-
so (2010), e o aumento do
número de idosos – 7,4% da
população. Economia 7

▼ Com o triunfo, o piloto
australiano da Red Bull
se manteve na segunda
posição do Mundial de Pi-
lotos da Fórmula 1, agora
13 pontos atrás do líder,
o espanhol Fernando
Alonso, da Ferrari, segun-
do colocado na corrida
em Silverstone. Esportes 6

▼ Santo André venceu on-
tem o Brasiliense por 2 a
1, em Taguatinga, Distrito
Federal. Com o resultado,
o Ramalhão, que na pri-
meira rodada havia empa-
tado com a Chapecoense,
chega aos 4 pontos no Gru-
po B. Esportes 3

Federer
conquista
Wimbledon

Editorial: Espera angustiante

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia

Cirurgia no Mário Covas tem
fila de espera de até 2 anos

Colocação de
próteses no

quadril registra
250 pacientes
na expectativa

Tim Hales/AP

▼ De acordo com o Prefeito de
Mauá, Oswaldo Dias (PT),
obras devem começar até o
fim de 2013. Morro do Macu-
co, no Jardim Zaíra, reúne
maior concentração de pontos
de risco de desmoronamento
no município. Setecidades 3

▼ Roger Federer venceu na
final o escocês Andy Mur-
ray por 3 sets a 1. Com o ca-
neco – 17º Grand Slam da
carreira –, o suíço se iguala
a Pete Sampras em núme-
ro de títulos na grama in-
glesa (7) e reassume posto
de número 1. Esportes 5
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▼ SANTO ANDRÉ

Mark Webber cruza linha de chegada e comemora segunda vitória na temporada 2012 do Mundial de Fórmula 1

▼ MORRO DO MACUCO

▼ CORJA FILMES

▼ FOLCLORE JAPONÊS

▼ Pesquisa realizada com
1.100 pessoas revela que a ter-
ceira principal causa de
inadimplência é o empréstimo
do nome – o que representa

9,4% do total de consumido-
res entrevistados. Para os espe-
cialistas, a melhor maneira de
evitar problemas futuros é di-
zer não a pedidos. Economia 8

▼ CALOTE AMIGO▼ EMPREGO

▼ CONTAS PÚBLICAS

Webber
vence GP da
Inglaterra;
Massa é 4º

Ramalhão
vence na
Série C

A demora para conse-
guir agendar cirurgia
de colocação de próte-

ses no quadril no Hospital
Mário Covas, em Santo An-
dré, deve-se ao fato de so-
mente oito operações serem
realizadas por mês. De acor-
do com informações do supe-
rintendente Desiré Callegari,
aproximadamente 250 pa-
cientes integram a fila de es-
pera – a maioria sofreu gra-
ves desgastes ósseos e de car-
tilagem causados por artrite
crônica, osteoporose, entre
outras doenças e lesões. Si-
tuação levou direção a fazer
triagem na lista de pacientes.
Muitos podem ter consegui-
do realizar intervenção por
outros meios. Setecidades 1Uma das atrações da tradicional comemoração é o dragão gigante; festa realizada na Rua Santo André também atraiu pessoas sem raízes nipônicas

Bonome
ganha apoio
de deputado

do PTB

Após perder o primeiro set, Federer se recuperou e virou para cima de Murray

Urbanização
deve custar
R$ 300 mi

▼ Formado em 2006 por 24 es-
tudantes da Escola Livre de Ci-
nema e Vídeo de Santo André,
o Corja Filmes deixou de ser
um grupo para se tornar uma
associação com possibilidades
de inscrever projetos em con-
cursos e editais. Cultura 1

De simples
grupo a

associação

Festa da Estrela
agita Santo André

Emprestar o nome
pode ser uma fria

Região põe
1.269 postos
à disposição

Despesas
com INSS

vão aumentar

giro esportivo
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