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Seis novas vagas
na Câmara de
Arujá. Confira lista
dos candidatos
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Serão 128 candidatos disputando 15 vagas, sendo que a
partir desta Legislatura a Câmara terá mais seis vagas a
mais. Confira a lista dos candidatos a vereador. Página 5

Santa Isabel:
Campanha para a
melhor idade termina
neste final de mês

Situação do prefeito Marcio
Luiz Alvino de Souza (PR), pode
estar cada vez pior quando o
assunto são as eleições municipais deste ano. O prefeito que
por diversas vezes se tornou
alvo de matérias jornalística
deste jornal, cujo teor, denunciava inúmeras situações comprometedora do Chefe do Executivo de Guararema. Mesmo
optando pelo anonimato, evitando que as informações
divulgadas sempre com exclusividade por este jornal fossem
respondidas, o periódico não
deixou de publicar a situação do
município que há mais de 30
anos vive debaixo das mãos e
soberania da Família Alvino que
passa a ver o aumento de
desafetos e de opositores de
peso. O prefeito que nunca
acreditou na Lei Ficha Limpa,
pois suas atitudes são de uma
pessoa que não se importa com
o Ministério Público (MP), nem
com as Leis constituídas em
nossa Carta Magna, muito menos com as matérias
investigativas formuladas e
publicadas por este jornal e ao
menos com os adversários políticos de sua cidade. Foi justamente neste quesito que Marcio
pecou, ignorou as denúncias
publicadas pelo Folha de Mogi,
na qual acabaram virando
ações na justiça que geraram a
perda em primeira e segunda
instância. Justamente por isso,
14 pedidos de impugnação comprovam que sua Ficha anda
mais suja do que pau de galinheiro. Agora só lhe resta rezar e muito para poder se livrar
de mais essa, caso contrário,
poderá ficar de fora das eleições deste ano. Página 4
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Prefeito de Guararema
Marcio Alvino deve ficar
de fora das eleições
Lista completa
dos candidatos
a vereador de
Salesópolis

Disputa será bastante acirrada em Salesópolis. Página 6

Campanha
do Agasalho
em Poá segue
até o dia 31
de julho

Pelo menos 14 pedidos de impugnação contra o prefeito Marcio
de Guararema. Ficha Limpa pode ter a primeira vítima na região

R$ 700 mil por mês gasto por
Bertaiolli em publicidades. Já as
promessas de 2008, escafedeu-se
Prefeito de Biritiba
destrói hospital para
transformar em prefeitura
Quando alguém vai até a prefeitura, geralmente é para pagar algum tipo de imposto.
Quando alguém vai até um
Hospital é para ver sua saúde.
Em Biritiba Mirim, Inho (foto ao
lado) que anda na contramão,
fechou o único hospital da cidade e transformou o local na
nova sede da prefeitura, como
se os biritibanos estivessem
felizes da vida para pagarem
impostos. Página 6

Bíblia de Estudo
Plenitude com nova capa
A Bíblia de Estudo Plenitude
foi repaginada para ficar ainda mais com a cara da jovem
cristã. Com capa dura e detalhes florais, o Livro Sagrado
contém recursos especiais que
permitem a jovem leitora a
colocar a Palavra de Deus em
prática e refletir sobre a sua
mensagem. Com texto bíblico
na Nova Tradução na Linguagem de Hoje, esta Bíblia é de
grande valia para quem quer
se fortalecer na fé e descobrir
o poder transformador da Palavra de Deus. Página 6

O prefeito Marco Bertaiolli
(PSD), candidato a reeleição até
agora não revelou os motivos que
impediram que cumprisse com as
promessas que fez em 2008
quando era candidato a prefeito
na cidade de Mogi das Cruzes. Na
ocasião, o Chefe do Executivo trazia na bagagem as mesmas promessas do então prefeito Junji
Abe que não conseguiu realizá-las
em oito anos de mandato como,
por exemplo, a construção dos
viadutos sobre a linha férrea, não
conseguiu acabar com as enchentes, não conseguiu implantar um
sistema de saúde sério e eficaz,
não conseguiu asfaltar diversas
ruas do Distrito de Jundiapeba,
enfim. Bertaiolli que gasta quase
R$ 7,5 milhões do dinheiro do
povo com uma agência de publicidade que repassa parte para as
mídias da cidade não revela ao
certo os motivos que impediram
que ele cumprisse com suas promessas da campanha passada. Dinheiro não poderia ser afinal, só
nos meses de Março e Abril ele
gastou quase R$ 1,5 milhão em
publicidades com a mesma agência que repassa para os órgãos de
comunicação. Situação abastada
que daria para investir na compra
de remédios, daria para investir
em um sistema de saúde que
funcione, afinal, desde sua entrada no comando da prefeitura não
se viu um projeto que viesse a
dar certo. Essas e outras deixam
uma pequena dúvida a respeito
do futuro da cidade, ou seja, até
quando os mogianos vão continuar debaixo das promessas
eleitoreiras? Página 3
Bertaiolli poderia ser o
pagador de promessas, em
razão de tantas que ficaram
sem ser cumpridas
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Quem quiser doar qualquer
agasalho, só se dirigir ao
local anunciado. Página 4

Escola de
Governo:
programação
já está
disponível
no site da
prefeitura
de Suzano

A nova programação de
atividades de formação que
serão oferecidas aos servidores públicos municipais, entre
agosto e outubro de 2012, na
Escola Municipal de Governo,
já está disponível no site da
Prefeitura. Página 3

Caldeirão de
Mogi traz
informações
de Bastidores
Página 2

