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uando assumiu
a prefeitura da
cidade com
votação histórica, ninguém imaginava que
essa administração seria
cheia de problemas
como o que vem ocorrendo.
O grande responsável
por tudo isso não poderia ser outro, trata-se
do prefeito Marcio
Alvino (PR) eleito com
mais de 70% dos votos
em 2008. Tudo isso poderia pelo menos ter
sido respeitado, mas,
pelo que se vê na cidade e nas atitudes do
chefe do executivo
Marcio Alvino nada disso vem sendo respeitado, nem mesmo a maciça votação e confiança que obteve nas urnas.
Escândalos:
Já se passaram quatro anos a frente da
prefeitura e o que se
viu e ouviu foi só escândalos, um atrás do outro, deixou o município
de Guararema no topo
das cidades que mais se
envolve em escândalos.
Ações na Justiça por
parte do Ministério Público, de entidades, da
sociedade em geral
tem se tornado comum.
Quietinho:
O prefeito que não
fala com a imprensa,

que não fala com o
povo, que não fala com
seus funcionários, que
não permite que nada
em seu governo seja
transparente, foge de
mais uma realidade,
desta vez, trata-se de
mais uma denuncia envolvendo sua administração.
Acordos:
Um acordo amigável
foi feito entre a Prefeitura
e
algumas
empreiteiras que prestam serviços para a
Petrobras, de acordo
com um documento
encaminhado ao MP
por parte da prefeitura,
foi realizada uma reunião em fevereiro de
2011 com as empresas
que estavam efetuando obras na Petrobras
e elas doariam material
e a prefeitura faria a
manutenção e melhoria
das vias com a mão de
obra e maquinário necessário.
Doação:
De acordo com fontes fidedignas, foi doado o material para ser
utilizado nas estradas da
cidade: a empreiteira
Odebrecht
doou
1.686m³, a Galvão
1.686 m³, a Multitek
336m³, a Toshiba
336m³, num total de
4.044 m³ de material
que deveriam de ser
utilizados na recupera-

ção de algumas estradas.
A denúncia revela
que o prefeito Marcio
Alvino (PR), até a presente data não teria
realizado o serviço completo, cujo material foi
doado para a recuperação da via. “O pouco
serviço que executou
teria feito de maneira
errada e superficial”,
denunciou um extinto
senhor que pediu anonimato.
“O material doado
seria importante para a
recuperação de algumas vias, principalmente nesse período de
chuva”, comenta um
morador que mostra o
resultado parcial da
obra realizada pela administração pública após
uma pequena chuva
(ver foto), isso foi em
Maio/2012, ressalta que
a Prefeitura tinha realizado a obra a poucos
dias e havia informado
ao MP que tudo estava correto.
Também é possível
identificar por meio das
imagens que o material que sobrou desde
sua doação que ocorreu em fevereiro de
2011 (a data da foto é
maio de 2012) está exposto no local. “Pelo jeito é muita coisa ainda
que restou e não foi
aplicado”, revela o de-

nunciante.
De olho:
Moradores da região
informam que a Prefeitura de vez em quando retira caminhões
com as pedras doadas
e enviam a outras partes da região, ou seja,
não aplicam o material
no local designado.
“Porque a Prefeitura
está abocanhando o
material que não é
dela?”, questiona o denunciante.
Mentiras:
A atual Administração
do prefeito Marcio
Alvino mantem seu
posicionamento de
querer fazer com que
todos continuem acre-

ditando em suas palavras. “Ele continua
mentindo para a população e também para a
Justiça”, alertou o denunciante.
O caso agora será levantado no MP para
que mais uma ação seja
efetuada contra a administração pública.
Prejudicados:
Por outro lado, enquanto Marcio Alvino
administra desta forma
a cidade, milhares de
moradores
de
Guararema sofrem com
o descaso da administração pública tendo
que ser obrigados a
percorrer por vias em
estado de calamidade.

População anda revoltada com o prefeito
Marcio, situação das estradas é caótica
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MP vai investigar Prefeito Marcio
Alvino sobre doação de material
EMPREITEIROS
Pretensos candidatos
ou pré-candidatos que
ocupam cargos de comissão ligados ao prefeito
Marcio Alvino começam a
efetuar reformas em
Guararema. Um escolheu
os prédios do Itapema e
outro escolheu os prédios
do Ipiranga. População diz
até aceitar aceita a reforma, mas diz que não irão
votar nessas pessoas.A
voz do povo, vocês sabem né...
PERGUNTINHA
De onde está vindo
esse dinheiro para reforma? Esses funcionários
comissionados tem como
justificar essa despesa?
DENÚNCIA
Atenção! Outros précandidatos estão efetuando terraplenagem em
loteamentos irregulares e
entregando material de
construção. Se forem confirmados candidatos eles
estão cometendo crime
eleitoral.
INVERDADES
O Marcinho através de
sua equipe de boateiros
continua
noticiando
inverdades. Em breve, a
mascara vai cair, aguardem!
PAPAGAIO
Lembrando do Deputado de Guararema dizem

que seu novo apelido é de
papagaio de pirata. Disputa por meio de empurrões
um local atrás de autoridades para aparecer em fotos e noticiários.
TROMBADAS
Quando da visita do
Governador a Guararema
o deputado e o prefeito
conseguiram dar algumas
boas trombadas na disputa de um melhor
posicionamento atrás do
governador.
CANDIDATO?
Questionado a um précandidato por qual partido
iria disputar as eleições,
disse que não sabia, somente disseram que o
Marcio pediu para assinar
uma nova ficha de filiação
e que depois iria conversar em que partido iria disputar o cargo.
APOIO?
Tem um pré-candidato
que não está engolindo o
sapo de disputar as eleições e ter que apoiar o
Marcio, deve estar criando uma grande confusão
no partido. Vamos aguardar o resultado. O presidente nacional de seu partido, Paulo Maluf já criou
bastante confusão essa
semana a nível estadual.
Vamos aguardar o que irá
acontecer no “fazendão”.
ALVILÂNDIA
Tem pessoas que são
maldosas, estão chamado
Guararema de Alvilândia
devido aos desmandos do
Prefeito, não comentam
essa maldade com a popu-

lação
ordeira
de
Guararema.
PRESIDENTE
Presidente da Câmara
Municipal de Guararema
parece mais um funcionário público do Executivo,
é visto com enorme
frequência na Secretaria
da Saúde. Será que está
passando seus eleitores
na frente de outros na
marcação de consultas?
CASA DE LEIS
O interessante que não
aguarda na recepção entra como se estivesse em
sua casa de leis. A casa
de leis é da população,
essa sim foi impedida de
se pronunciar porque foi
alterado o regimento interno.
FURA FILA
Lembrando esse senhor no início de seu mandato costuma retirar e entregar remédios para a
população de seu bairro,
será que agora está tendo outra especialidade na
área da Saúde? Seria o
“fura fila nas consultas”
para seus eleitores.
SUMIU?
E por falar na Secretária
de Saúde de Guararema a
vice Secretária não é mais
vista na cidade, por coincidência ou não, foi chamado
mais um concursado com a
mesma titulação dessa senhora que sumiu, ninguém
quer comentar o que aconteceu com essa senhora
após sua permanência como
Secretária da Saúde por um
breve período.

Família acusa Sta Casa de negligência
médica após morte de Jovem

M

Bina conseguiu
atrair o PTB e o DEM
a reta final das
convenções os
avanços para
conseguir bons resultados tem sido uma
guerra na cidade
isabelense, haja vista
que os três partidos
políticos que brigam
pela prefeitura vêm fazendo de tudo para
conquistar a confiança
dos presidentes de legendas.
Partido Verde:
O PV conseguiu na
semana passada dois aliados de peso, o PTB e
o DEM, ambos são liga-

N

Silvio negocia de
todas as formas
dos ao radialista Jorge
Singh e Àlvaro Rogeri
respectivamente.
PT:
Por outro lado, a exsecretária da Educação
Fábia Rossetti trouxe
para ao lado do Partido
dos Trabalhadores (PT)
o PP e o PPS dos comandantes Joab Tadeu
e Paulo Gomes.
PR:
Já o PR vem tendo
dificuldades de se acertar, o partido comandado pelo vereador e presidente da Câmara Municipal, Silvio Adriano

Fábia vai ter ao seu
lado o PP e o PPS
vem oferecendo “mundos e fundos” para
quem for com ele, muitos estão desconfiados,
haja vista que o vereador leva a fama na cidade de não cumprir
com os acordos que
faz, isso talvez tenha
sido uma das traves
que impede que demais legendas firme um
compromisso com o
parlamentar.
O PSDB seria uma
das opções do PR, mas,
deve ser confirmado só
no último dia da convenção de ambos.

ais uma morte aba
la moradores, amigos e parente da vítima,
desta vez o caso aconteceu com o jovem Edmilson
Caraça, 22 anos, que veio
a óbito após um acidente de
moto que teria originado todos os problemas. O jovem
morreu no hospital Luzia de
Pinho Melo em Mogi das
Cruzes na noite terça-feira dia 19 de junho. De
acordo com informações,
após ter sido diagnosticado no hospital de Mogi, foi
constatado que o paciente
apresentava cinco costelas
quebradas, trauma-tismo
craniano, além de uma fratura do fêmur.
Outro lado:
Parentes estão acusando a Santa Casa de Santa
Isabel de negligência. Eles
afirmam por meio de depoimento que por volta das
13 horas do sábado dia 16
de junho, Edmilson testava uma moto, quando sofreu um acidente. Removido para Santa Casa, ali

começava um drama para
os familiares. De acordo
com uma amiga da família
que não quis se identificar, o jovem paciente ficou
praticamente sem atendimento no sábado e no domingo. “Durante esse período, nenhum médico
examinou o rapaz”. Ela
disse que foi realizada
uma radiografia do fêmur,
mas não foi feito o mesmo
procedimento no tórax do
paciente, mesmo com o
enfermo reclamando muito de falta de ar e de dores na região do peito.
Segundo amigos da vítima,
apesar de reiterados pedidos da família para que
fosse realizada uma radiografia do peito do rapaz,
os pedidos foram ignorados pelos funcionários da
Santa Casa. Ainda de
acordo com depoimentos
de familiares, somente no
domingo à noite, quando
o quadro de saúde do jovem se agravava visivelmente por causa da difi-

culdade para respirar e
inchaço no rosto e no corpo é que o corpo médico
da Santa Casa resolver
fazer uma radiografia e
em
seguida
uma
tomografia. Depois disso,
o paciente foi entubado e
colocado um dreno. O jovem foi removido na terça-feira (dia 19) para o
hospital Luiza de Pinho
Melo e teria sofrido paradas cardíacas dentro da
ambulância e também na
unidade de transferência,
vindo a falecer por volta
das 20 horas. O provedor
da Santa Casa de Santa
Isabel, Luiz Carlos Correia
Leite, disse que a Santa
Casa vai instaurar um procedimento na comissão de
ética. O provedor acrescentou ainda que se houve falha no atendimento
do paciente vai ser comunicado o Conselho Regional de Medicina (CRM),
alertou.
Fonte: Honório Rocha
www.rochaalencar.blogspot.com
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Estratégias dos políticos devem
decidir futuro de Sta. Isabel
STA. CASA
Até quando a Santa
Casa de Misericórdia vai
continuar atendendo os
pacientes com desdém?
Vale ressaltar que a instituição ganha para isso e
olha que não é pouco,
principalmente se for
comparado a outras santas casas espalhadas
pela região.
JOGO SUJO?
Um senhor cujo nome,
Fabio Simão apareceu nas
redes sociais ao lado dos
pré-candidatos Gabriel
Bina e David Delucena
declarando o apoio ao
Bina. A foto postada na
internet deu o que falar,
muitos disseram de se
tratar de oportunismo
barato. Isso sim pegou
mal.
PROVEDOR
Com o excesso de reclamações e a falta de
gerenciamento na Santa
Casa, esquenta a briga
para saber quem seria um
nome melhor para melhor
a instituição. Já disseram

vários, até o próprio
Odilon Fernandes foi citado. O Dr. Luis Carlos que
teria deixado à instituição
por causa de politicagem
do ex-chefe de gabinete
Éden Pontes e também
do senhor João de Deus,
ex-secretário da Saúde.
PALAVRAS
Nesta semana, o senhor Pedro Elson teria
dito que a prefeitura não
exerce poder junto à irmandade. Se ela que
manda a maior parte do
dinheiro para lá, então
quem exerce este poder?
MORTE
A morte do jovem
Edmilson Caraça de 22
anos causou revolta e
muita indignação em
Santa Isabel. Familiares
acusam a Santa Casa de
negligência médica. Segundo familiares, o paciente estava reclamando
de falta de ar e dores no
peito, somente depois de
24 horas foi internado,
fez a radiografia do tórax. O jovem tinha sofrido um acidente de moto.
VELÓRIO
Amigos levam faixas
no velório para protestar
contra a morte de rapaz
e a suposta negligência
da entidade de saúde.

O

Galpão das Artes
recebe nesta
sexta-feira, sábado e domingo (22, 23 e
24/6), às 20h, a comédia “Orinoco”, com as atrizes Bete Dorgan e
Daniela Carmona. A apresentação é uma realização do Programa de Ação
Cultural (Proac). A classificação é livre.
História:
O enredo conta a história de duas artistas de
cabaré, Mina e Fifi (respectivamente
Bete
Dorgam e Daniela
Carmona), encontram-se
em um barco cargueiro
nos confins do caudaloso
rio Orinoco, a caminho
do campo, aonde farão
um show. O rio nasce
nas Guianas, cruza a floresta amazônica, separa a
Venezuela da Colômbia e
deságua no Atlântico.
Futuro...

Mina, beirando os
cinquenta anos, já
não tem ilusões
quanto ao seu futuro e destila seu pessimismo a todo momento. Fifi, mais jovem, agitada e um
tanto ingênua, é otimista por natureza e
projeta sonhos grandiosos para a dupla.
Numa manhã que parecia comum, elas
despertam e se dão
conta de que estão
sozinhas. A tripulação
desapareceu misteriosamente. Com elas,
restou apenas um
homem que foi esfaqueado e está caído
na cabine do capitão.
Em meio ao desespero e tentativas de
solução da situação
absurda e grave em
que se encontram,
Mina revela a verdade

sobre o emprego que
as espera: não se trata
de um cabaré, mas sim
de
um
bordel
gerenciado por um
gangster perigoso, sem
nenhuma perspectiva
de final feliz. O texto da
peça propõe uma metáfora sobre a condição
do artista num país pe-

riférico, envolvido no
caos
e
no
imponderável, em condições de trabalho em
sua maioria precárias,
sem saber sobre seu
futuro após cada trabalho realizado, num eterno recomeço em todas
as instâncias que envolvem sua arte.

A Peça acontecerá nos dias 22, 23 e 24

“Festa Junina” do Colégio
Lumbini será domingo

O

Colégio Integra
do Lumbini vai
promover sua tradicional “Festa Junina” no
domingo (24 de junho), entre 14 e 21
horas. O encontro caipira será realizado na
Associação Cultural
Suzanense, o Bunkyo
(avenida Armando de
Salles Oliveira, 444,
centro de Suzano) e
terá entrada franca. Na
oportunidade, haverá a
comercialização de ali-

mentos típicos, apresentação de quadrilha e
espaço para recreação
infantil. Com base no
público presente nos
encontros anteriores, a
linha de frente da instituição de ensino
suzanense acredita que
devem passar pela
“Festa Junina” mais de
3 mil pessoas, entre os
aproximadamente 900
alunos da escola, seus
familiares e a comunidade em geral.
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Cultura: três apresentações da
comédia Orinoco, de 22 a 24
ARTESANATO
O Centro Cultural
Palmeiras Prof. Luiz Antônio da Silva realiza
nesta sexta-feira e sábado (22 e 23/6), das
9h às 16h, a Feira de
Artesanato. Os produtos
que
serão
comercializados foram
produzidos pelos alunos das oficinas realizadas no espaço. O
evento é uma realização da Prefeitura de
Suzano, por meio da
Secretaria de Cultura.
A entrada é gratuita.
CURSOS
Na manhã desta
quarta-feira (20/6), no

Centro de Aprendizagem Profissionalizante
(Ceap) de Palmeiras,
por meio da Secretaria
de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho,
Negócios e Turismo,
em parceria com a Fundação Orsa, inaugurou
o
Centro
de
Empreendedorismo e
Trabalho, que oferecerá cursos de qualificação profissional. Na ocasião, também foram feitas as inscrições para os
cursos de Tecnologia da
Informação (120 vagas)
e Confecção (60 vagas).
PSDB...
Continua totalmente enrolado. Qual é a
saída para este problema? Com a palavra Dr.
Estevam Galvão.

