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elo menos seis nomes
estão na lista dos can
didatos a prefeito da
Estância Hidromineral de Poá.
O levantamento foi feito após
as Convenções que se enceraram na última semana quando
definiram os candidatos a vereador e prefeito. O atual chefe do executivo, Francisco Pereira de Sousa (PDT), o
Testinha tenta uma marca histórica na cidade, ser reeleito.
Desde que a Justiça Eleitoral
adotou este sistema de reeleição, nenhuns dos prefeitos tiveram a sorte ou foi competente o suficiente para vencer
com a máquina nas mãos, todos perderam a oportunidade
de conquistar o segundo mandato. Testinha vai tentar ser diferente e aposta em um novo
cenário político, principalmente com a nova Lei da Ficha Limpa que impede que adversários de peso possam disputar o
cargo que hoje é comandado
por ele.
Também nesta lista aparece
o vereador Augusto de Jesus
(PRB) que trouxe ao seu lado
para ocupar a cadeira de viceprefeito nada mais ou nada
menos do que o ex-prefeito
Roberto Marques (DEM).
Augusto é autor de várias denúncias contra o chefe do executivo e traz para essa disputa
muita experiência na vida pública. Na concorrente briga
eleitoral tem ainda os vereadores Azuir Marcolino Cavalcante (PTB) e Fernando Rodriguez
Molina Junior (PR), o Junior da
Locadora ambos disputam prefeito e vice respectivamente. A
força sindical operada pelo vereador Azuir durante anos de

militância e mais a experiência
formada por Junior durante os
anos que vive como vereador
podem ser um dos fatores predominante para esse combate.
Os dois apostam ainda em diversos fatores que serão divulgados ao longo da campanha.
Pedro Campos Fernandes
(PMDB) e Alexandre Comitre
(PMDB) são os concorrentes a
prefeito e vice. Alexandre é filho do ex-prefeito Miguel
Comitre. Pedro Campos já foi
vereador e hoje ocupa o cargo de Secretário da Condemat
(Consórcio dos Municípios do
Alto Tietê) ao lado de Alexandre Comitre eles esperam surpreender nessa eleição. O Partido dos Trabalhadores (PT),
até agora não disse para que

veio, não divulga lista dos candidatos a vereador e muito
menos do candidato a vice. O
partido vem tendo diversos
problemas entre membros da
sigla. Existe até alguns comentários maldosos que circulam
na cidade de que a ida do candidato a prefeito Ali Kadri seria apenas uma estratégia para
favorecer Testinha. Ali não foi
encontrado para falar sobre o
caso. Até agora não se sabe
nada a respeito do PT de Poá.
O PSOL vem com o ex-vereador Milton Bueno para prefeito
e para vice a figura de Débora
Adão também do PSOL. Nas
convenções realizadas até a
semana passada ficaram definidos os candidatos a vereador
e as alianças partidárias.

Concorrem a
Prefeitura de
Poá Azuir e
Júnior da
Locadora,
Milton Bueno
e Débora
Adão,
Testinha e
Marcos
Borges,
Pedro
Campos e
Alexandre
Comitre,
Augusto de
Jesus e
Roberto
Marques e
Ali Kadri
com: sabe lá
quem será
seu
candidato a
vice. Eleição
em Poá já
começou

Obras dão
início na
1ª quinzena

A

Secretaria de Obras de
Poá anunciou que as obras
do balneário e da Praça dos Trabalhadores terão inicio na primeira quinzena deste mês. No Balneário será construído na Vila Áurea. Os trabalhos começam com
a demolição do prédio que tem
no local. Com as adequações necessárias feitas ao projeto do balneário, que ficará situado na Avenida Deputado Castro de Carvalho, a primeira fase do projeto
será a demolição e preparação da
área que seguirá com a construção de um novo prédio, com estrutura para abrigar as instalações
deste novo local, que já é visto
pela Administração como um importante atrativo turístico da cidade, quando ele estiver pronto.
Este novo empreendimento do
município será construído por
meio de um convênio com o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias (DADE),
no valor de mais de R$ 7 milhões
(1ª fase). Já a Praça dos Trabalhadores, localizada no bairro Jardim Santa Helena, passará por
uma revitalização geral. Os trabalhos prevê espaços específicos
para a prática esportiva, além da
área de lazer. A obra esta orçada em R$ 240 mil. Também está
previsto para este mês, as obras
do novo ossário dentro do Cemitério Municipal de Poá que será
construído 2.525 novas urnas (espécie de caixa que guarda os restos mortais), que vai abranger
uma área de 520 metros quadrados. A obra está orçada em R$
759.500,00.
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Sete candidatos vão disputar a
prefeitura da Estância de Poá
FORTE COMO NUNCA
O PRP, partido, cujo a sigla é
comandada pelo empresário
Marinho do Jornal vai mesmo
disputar o cargo de vereador.
Na última semana, dia 30 de junho foi realizada a Convenção
do Partido que oficializou o
nome de 32 candidatos a vereador na coligação PRP, PMDB e
PMN. Com a aliança formada, o
grupo fica mais forte do que
nunca.
OPOSIÇÃO
Uma situação inusitada e bastante comovente ocorreu na
semana passada, na Convenção
do PRP, todos os candidatos
que fazem oposição ao governo
do Testinha estiveram presentes
no evento do PRP e partido coligados. Pelo jeito, devemos ter
força total nessa eleição.
PARCERIA
Ficou acertado que Alexandre
Comitre vai mesmo ser o candidato a vice na chapa pura do
PMDB. Alexandre é filho do exprefeito Miguel Rodrigues
Comitre. Disputa o cargo de prefeito o ex-vereador Pedro Campos Fernandes PMDB.
ROBERTO MARQUES
O vereador Augusto de Jesus
não está para brincadeira, muita gente não acreditava em sua
candidatura, mas, ele está aí
para disputar o cargo de prefeito. Para deixar a disputa mais
embolada ainda, Augusto chamou para ser seu vice o ex-prefeito Roberto Marques. Pelo jeito, a campanha política na cida-

de vai esquentar e muito.
EDU DO POSTO
Quem viu o Edu do Posto,
ex-vice-prefeito falar do jeito
que falou do Testinha no passado e ver enaltecendo hoje o
prefeito ficou admirado como a
política consegue dar a volta.
Nela, com certeza a frase:
“Hoje somos amigos, amanhã
inimigos e assim vice-versa.
DESMENTIU
Os comentários de que a
vereadora Jeruza Reis teria negociado com Testinha duas secretarias: Comunicação e Jurídico teria sido desmentido por um
de seus assessores. O assunto
foi bastante comentado na cidade. Se fosse verdade, seria a
pior situação de um político que
outrora detonou a atual administração e num passe de mágica passou a ficar do mesmo
lado.
E O PT?
Do jeito que anda o partido
terá que escolher o candidato
a vice da própria sigla.
ESPORTE I
A equipe de vôlei adulto masculino da Secretaria de Esportes
de Poá conquistou no início da
noite de sábado, dia 30, o título de campeão da 17ª edição
do Campeonato Paulista de Voleibol da Associação Pró Voleibol. A conquista veio após uma
vitória tranquila contra a cidade
de Diadema, com o placar de 3
sets a 0.
ESPORTE II
O Sub17 feminino de futsal
jogou na tarde de domingo,
dia 1º, em Mogi das Cruzes,
pela semifinal da 7ª Copa Kids
Flex Pé, e venceu a equipe do
Escultolar pelo placar de 5 a
1, e garantiu a vaga para a
grande final.

Apoio para seis cidades em
um suposto esquema político
T
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odos sabem que na polí
tica vale tudo, nem que
para isso tenha que passar por cima de tudo e de todos. O Partido da República
(PR), cujo cacique maior é o deputado federal, Valdemar Costa
Neto – o Boy, envolvido no esquema do mensalão manda e
desmanda na região, talvez por
ser a autoridade maior do partido. No tocante aos esquemas
políticos que envolvem pelo menos seis municípios da região
(Guararema, Salesópolis, Biritiba
Mirim, Poá, Igaratá e Santa Isabel), existem supostas irregularidades na conduta de algumas
autoridades guararemenses que
estariam beneficiando grupos
políticos dessas cidades para se
beneficiar de condutas ilícitas.
O caso poderá ser investigado
pelo Ministério Público (MP), em
breve. A denúncia que envolve
pessoas desses municípios só se
tornou possível, após levantamento com pesquisas, cujo teor
aparece diversas situações comprometedoras, como, por exemplo, a exagerada distribuição de
publicidades para jornais de Santa Isabel que não circulam em
Guararema. De acordo com um
denunciante que pediu anonimato naquela cidade, o material
publicitário seria para favorecer o
candidato a prefeito de Santa
Isabel Silvio Adriano, também

COLEGUINHA
O prefeito Marcio Alvino saiu
em defesa de seu amiguinho o
prefeito de Biritiba Mirim, Carlos
Alberto Taino Junior – o Inho
para pedir ao prefeito de Mogi
Marco Bertaiolli que interferisse
na política daquela cidade. Assim
como Inho, o prefeito de
Guararema não quer que o candidato do PV em Biritiba Mirim,
Professor Jarbas não se junte
com o colega Fernando Bolanho.
Os dois juntos dariam como encerrada a eleição em razão do
número alto na aprovação que
a dupla possui. Isso deixou o
prefeito Marcinho chateado, pois
existe a possibilidade de perder
seu maravilhoso coleguinha.
Marcinho teria ido até Mogi para
reforçar o pedido.
VIRADA DE MESA
Na suposta ida de Marcinho

Marcio estaria apoiando

André pode estar por de trás

pertencente ao mesmo partido
do atual prefeito de Guararema
Marcio Alvino e André do Prado
que vem sendo visto constantemente em um jornal que seria de
Silvio Adriano, que teria colocado um “laranja” ou “testa de ferro” para aparecer como proprietário, sendo que na verdade, o
verdadeiro dono seria o tal vereador.
Entre o levantamento realizado, constatou que Silvio Adriano
e André do Prado aparecerem
em um período de três meses
quase em todas as edições abraçados na capa do periódico que

possui circulação semanário. Um
outro jornal naquela cidade também teria sido beneficiado com
publicidades somente para favorecer o candidato do PR. Outra
situação que merece atenção
seria a conduta de algumas
empreiteiras, uma delas no município de Poá que levanta suspeita, conseguiu várias obras em
Guararema
de
valores
exorbitantes, a empresa que
tem em seu CNPJ o endereço
de Poá, revela uma outra cara
quando o assunto é a localização,
sócio e capital da empresa. Pessoas dentro do município ques-

tionam a situação que poderá ser
a qualquer momento denunciado ao MP. Este suposto esquema poderia estar favorecendo
um candidato de Poá ligado ao
grupo de Guararema. Ainda não
se sabe ao certo, mas, um levantamento aponta que o caso
merecer atenção. “Não precisa
de muita coisa, basta fazer um
levantamento da tal empresa e
irá constatar algumas irregularidades”, revelou o denunciante. Na
cidade de Igaratá cujo prefeito
também é do PR, senhor Elzo
Elias a ajuda estaria sendo programada por meio de uma
empreiteira, essa empresa daria
apoio a Igaratá e também a Santa Isabel. Em Salesópolis apesar
do candidato da dupla Marcio e
André não ser do PR, mas, por
muitos anos já foi, o senhor Benedito Rafael da Silva, hoje no
PMDB, é candidato a prefeito de
Salesóplis. André e Rafael se encontram sempre quando pode e
são vistos juntos por diversas vezes. A filha do de Rafael é secretária na gestão de Marcio
Alvino e pessoa de confiança do
chefe do executivo.
O prefeito Marcio Alvino não
disse declaradamente, mas, já
até foi discutidos isso entre alguns prefeitos que compõe a
Condemat (Consócio dos Municípios do Alto Tietê) que Marcio
e o atual prefeito de Salesópolis

até Mogi para falar com Bertaiolli,
eles (Inho e Marcio) pediram a cabeça de Fernando Bolanho custe
o que custar. Poderoso chefão!
SALESÓPOLIS
O prefeito Marcio Alvino não
age somente nos bastidores da
política da Assembléia Legislativa
como fez com o PSB local, também age na região, se não o bastasse em Biritiba Mirim, forças ocultas informam que ele vem trabalhando também na cidade de
Salesópolis. O apoio seria para o
candidato Benedito Rafael. Ele que
não se entende com o prefeito
daquela cidade, Adilson Bolinha, só
falta declarar o apoio aberto para
Rafael.
SANTA ISABEL
Pensa que parou por aí, se enganou. Na cidade de Santa Isabel,
não se sabe como, mas, existem
fontes que informam que tanto o
deputado estadual André do Prado como o próprio prefeito Marcio
Alvino estariam com o apoio declarado para o candidato daquela
cidade pelo PR, vereador Silvio
Adriano que disputa o cargo de
prefeito. A informação saiu de

dentro da prefeitura da cidade
isabelense. Pelo jeito, querem dominar o mundo.
PR – MARCIO E BOY
O PR que quer dominar o mundo é do mesmo grupo de
Valdemar Costa Neto – o Boy envolvido no esquema do Mensalão,
também do candidato a prefeito
em Santa Isabel Silvio Adriano e
também do prefeito Marcio Alvino
e André do Prado.
CASCA DE ASFALTO
Em muitos lugares que o prefeito Alvino asfaltou já está ficando esburacado, mostrando que
de asfalto só existe uma pequena casca que parece mais uma
casca de ovo.
PAVIMENTAÇÃO
Várias ruas que foram pavimentadas com paralelepípedos estão
agora com uma série de buracos.
O serviço foi tão mal feito que
terá que ser refeito pela Prefeitura de Guararema. Quem paga
por isso? Advinha?
INAUGURAÇÃO
É tão bom ter inaugurações,
principalmente de Escolas, a pergunta que não quer calar: quan-

do começam a funcionar?
CÃES ABANDONADOS
Em todos os bairros e no centro da cidade é muito comum vermos cães abandonados, a cidade
lotou de cães nos últimos anos.
Porque será que a Secretaria da
Saúde não toma nenhuma atitude?
DEMOLIÇÃO
A Justiça já determinou que
seja demolido um tal de CAT –
Centro de Atendimento ao Turista, quando será iniciada?
SANTA CASA
O atendimento na Santa Casa
está o caos, pacientes ficam esperando mais de três horas para
serem atendidos pelos médicos de
plantão. Absurdo!
UBS JD. DULCE
Pacientes solicitam ambulância
às 08h30, porém a mesma não
atendeu a solicitação, e somente
com o atendimento de um vizinho
a paciente deu entrada na Santa
Casa as 14h15. Se for depender
da atenção da Secretaria da Saúde essa senhora ainda estaria esperando a ambulância. Tudo isso
porque a Prefeitura é certificada

Adilson Bolinha não se dão muito bem. O sonho de Marcio seria ver Benedito Rafael na prefeitura no lugar de Adilson Bolinha. Como vai apoiar o candidato agraciado, ainda não se sabe,
mas, na cidade de Salesópolis o
assunto já é discutido entre políticos salesopolenses.
Em Biritiba Mirim todos sabem
do relacionamento que existe
entre o prefeito de Biritiba Mirim,
Carlos Alberto Taino Junior
(PSDB), o Inho e o prefeito de
Guararema Marcio Alvino (PR).
Apesar de Inho ser do PSDB, de
tucano ele não tem nada, fez
campanha de deputado para os
candidatos do PR senhor André
e Boy estadual e federal respectivamente na eleição de 2010,
sempre pede ajuda para deputados e pessoas ligadas ao PR, só
tem a camisa do PSDB, porém,
não veste, segura nas mãos
como meio de usar o partido
dos tucanos para se beneficiar.
Fato inusitado:
Para se ter uma ideia do comprometimento dos dois prefeitos
o de Guararema e o de Biritiba
Mirim, na semana passada, quando se decidia as convenções partidárias, o senhor Marcio ao lado
do seu fiel escudeiro, Inho de
Biritiba Mirim teriam ido até o gabinete do prefeito de Mogi das
Cruzes, senhor Marco Bertaiolli
pedir que o mogiano interferis-

se no PSD de Biritiba a fim de
evitar uma composição entre o
candidato a prefeito Professor
Jarbas Ezequiel (PV) e Fernando
Bolanho (PSD) que junto praticamente selariam as eleições deste ano naquele município. Marcio
que já declarou apoio a Inho,
além da amizade forte que os
dois possuem estaria disposto a
ajudar o biritibano, a tal ajuda
seria por meio de recursos que
viriam de empreiteiras que prestam serviços na cidade de
Guararema. Os dois ainda trocam
favores no que desrespeita a situação de alguns empregados.
Em Biritiba Mirim é possível identificar pessoas de Guararema, supostamente indicadas por Marcio
para trabalhar naquela cidade, o
mesmo
acontece
com
Guararema que mantém diversos
funcionários de Britiba Mirim.
Já em Guararema, não se fala
em uma outra coisa, correligionários ligados ao grupo de Marcio
Alvino estão espalhando entre os
candidatos que o prefeito possui uma somatória de cerca de
R$ 6 milhões para injetar nessa
eleição, o dinheiro não se sabe
de onde seria proveniente, mas,
os comentários na cidade são
fortes. Seja lá o que for, a população, bem como os órgãos
fiscalizadores precisam ficar atentos a essa suposta distribuição de
recursos públicos.

ISO9000 e se não o fosse?
RECICLAR LIXO
A população do Parateí irá fazer um mutirão para separar o lixo,
hoje parte dos resíduos vai parar
nos rios da região porque os cachorros furam os sacos de lixo.
ESTARADAS
A ânsia de aparecer é tanta,
que o prefeito Alvino colocou uma
pequena camada de asfalto em algumas estradas vicinais, porém,
isso acabou prejudicando, pois,
nas curvas não conseguem passar
dois carros ao mesmo tempo. Em
alguns locais o asfalto já está rompendo, porque não existem
caneletas para as águas pluviais.
Quem vai pagar por isso, senhor
Marcio? Advinha?
TIPO DE ASFALTO
Tem lugares que o asfalto colocado não irá durar até as eleições. Dizem que é pintura de asfalto. Asfaltar não é isso que está
sendo feito pelo Prefeito de
Guararema.
CANDIDATO
Tem um candidato da Serra do
Itapety que está prometendo
mundos e fundos, está prometen-

do passar maquinas da Prefeitura em propriedades particulares e
em loteamentos considerados irregulares. Cuidado!
ILUMINAÇÃO
Tem áreas de Guararema que
instalaram iluminação pública, porém nesses locais não tem população residentes, então iluminar
as vias públicas para quem?
PINTURA
Se pararam de pintar os prédios porque motivo será, não estava tudo dentro da Lei. Porque
não continuaram?
EGITO
Israel sofreu por longos anos
sendo escravo no Egito. Quando saíram por meio das mãos
fortes de Moisés, eles murmuraram dizendo que seria melhor ser escravo, pelo menos
comiam das migalhas que caiam da mesa. Até quando
Guararema vai continuar comendo nas mãos de um mesmo grupo? Até quando vai viver no Egito? Todas as cidades do Alto Tietê mudaram,
puseram o fim nos coronéis,
aqui vai acabar quando?

