ELEIÇÃO 2012:
Gilberto Moro será o
vice de Marco Soares

Nesta semana, foi oficializado o nome do pré-candidato
a vice-prefeito na chapa PT e
PTB, será o ex-chefe de gabinete Gilberto Moro presidente do Diretório Municipal do
PTB de Mogi das Cruzes. A
decisão saiu após longa discussão a respeito de quem
seria o vice de Marco Soares,
atual pré-candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) e
também presidente da 17ª
Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) na
cidade. A princípio, o nome
cogitado era do empresário
Ronaldo Alabarce, porém, em
um encontro entre ambos,
nenhum deles teria abrido
mão da candidatura a prefeito, o que acabou dificultando
o acordo. Alabarce em entrevista a este jornal há um mês
e meio, na sala do vereador
Nabil, afirmou com exclusividade ao jornalista Nelson
Camargo que não disputaria o
cargo, a matéria foi divulgada
posteriormente na Folha de
Mogi. Com a decisão tomada,
o PTB ficou órfão de um
nome, então, decidiu pelo
nome de Gilberto Moro, um
político experiente e com bom
acesso à comunidade. Além
do PTB, outros partidos devem somar.
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PT de Biritiba Mirim pode
ter virado “capacho” do
prefeito Inho em Biritiba

Marco Soares, (esq)
Clodoaldo Aparecido
(centro) e Gilberto
Moro, (dir) aliança PT e
PTB na disputa pela
prefeitura de
Mogi das Cruzes
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Everaldo poderá deixar de
ser vereador só para
atender um suposto pedido
do prefeito Inho

Moradores do Parque Rodrigo
Barreto agradecem regularização

O prefeito Inho precisa de
uma terceira via, por isso
inventou o PT que passou a
ser chamado de “capacho”

Alvino recebe doação
e não cumpre acordo
de consertar vias em
Guararema

Azuir e Junior da
Locadora podem
dobrar nessa eleição

Eles foram em peso à Câmara Municipal agradecer a
regularização conquistada depois de muita briga. Página 5

Azuir ficou com o caminho
livre após a vereadora
Jeruza deixar a presidência
do PTB. Página 5

Junior da Locadora do PR e
nem Azuir confirmaram a
informação, mas, não
descartaram. Página 5

CP vai decidir se
continua ou não
investigando Testinha
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Três apresentações da
comédia “Orinoco”
acontecerá em Suzano
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Em Salesópolis serão
três candidatos
a prefeito
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Estratégia dos políticos
isabelenses pode definir eleição
Jovem de 22 anos morre na
Santa Casa por suposta
negligência médica
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Prefeito Marcio Alvino (PR) teria dado outra versão para o
Ministério Público. Prefeitura recebeu doação de material
para consertar algumas vias de várias empreiteras, mas,
pelo jeito, só teria feito parte do projeto. Página 4

“Dia do Pastor” Sessão
Solene em Poá
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Comissão Provisória do Partido Trabalhista
Nacional – PTN – Município de Guararema, no uso de suas atribuições legais e nos termos da legislação vigente, FAZ PÚBLICO a todos os Filiados convencionais, que no dia 30 de junho
de 2012, das 09h30min às 12h30min, na sede do Partido, à
Rua Vereador Olímpio de Campos nº 170, Bairro Nogueira, nesta
cidade, fará realizar a Convenção Municipal do Partido, que terá
como objeto de deliberação a seguinte:
ORDEM DO DIA
a) Deliberação sobre Coligações;
b) Escolha de candidatos às eleições de 2012;
c) Sorteio do número dos candidatos;e
d) Outros assuntos relacionados às eleições municipais de
2012.
Guararema, 19 de junho de 2012
ANTONIO JAIR PAULINO PINTO
Presidente da Comissão Provisória do
PTN de Guararema

