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Lei Ficha Limpa foi cri
ada justamente para
isso, impedir que maus
políticos que tenham a ficha
suja de disputar qualquer cargo público a partir desta eleição. Ela foi aprovada graças à
mobilização de milhões de brasileiros e se tornou um marco
fundamental para a democracia e a luta contra a corrupção
e a impunidade no país. Tratase de uma conquista de todos
os brasileiros. Para garantir
que essa vontade popular se
reflita nestas e nas próximas
eleições, a Articulação Brasileira
contra a Corrupção e a Impunidade (Abracci), com o apoio
do Movimento de Combate à
Corrupção Eleitoral (MCCE),
apresentou o sítio Ficha Limpa
– um instrumento de controle
social da Lei Ficha Limpa e uma
ação de valorização do seu
voto!
Com isso, torna inelegível
qualquer político que tenha
sido julgado e condenado por
mais que de um juiz, neste
caso por um colegiado de
juízes. A Lei que não deixa dúvidas, implicava também naqueles que tiveram as contas
rejeitadas pelo Tribunal de
Contas, neste caso, acabaram
sendo liberados. Já aqueles
que apresentam a condenação
em segunda instância, ainda
que possa recorrer, ficará proibido de disputar o cargo público este ano.
Guararema:
No município de Guararema,
o atual prefeito Marcio Luiz
Alvino de Souza (PR) vem sentindo este drama. Depois de
abusar do poder, infringir diversos dispositivos da Constituição Federal, ignorar algumas
ordens do Ministério Público
(MP) e achar que poderia fazer o que bem entendesse com
a Justiça, o prefeito poderá se
dar mal após vários pedidos de
impugnação de sua candidatura registradas no Cartório Eleitoral de Mogi das Cruzes.
Ao visitar o Site do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), a reportagem constatou que a situação do administrador público vai ficando cada vez mais
difícil, em razão dos diversos

pedidos de impugnação contra
sua candidatura.
O jornal procurou Wilson
Lopes especialista em política
na região para saber a respeito do registro do prefeito
Marcio Alvino. Ele comentou
que o caso do Chefe do Executivo de Guararema é bastante delicado. “Poderia dizer que
sua situação é de um paciente
na UTI, só para se ter uma
ideia”, revelou. O TSE não deu
sua decisão a respeito das análises que vem fazendo de cada
pedido formulado, mas, em
seu site deixa claro que o candidato, quando aparece com a
seguinte discrição: “Apresentada impugnação. Com notícia de
inegibilidade”, certamente
aponta por uma situação muito delicada. “De certa forma
quando a notícia aparece assim, é sinal de que a qualquer
momento pode vim à notícia de
impugnação”, comentou.
Abuso:
Marcio ou Marcinho como é
conhecido acabou sendo uma
grande decepção para a maioria da população de
Guararema que acabou sendo
ignorada por ele, quando foi na
prefeitura, quando achou que
ele atenderia aos pedidos formulados, quando achou que ele
seria um chefe do executivo
exemplar, quando achou que
ele iria cumprir com suas promessas, quando achou que ele
faria um governo transparente,
enfim, por esses e outros motivos é que a população pede
de forma urgente que providên-

cias sejam tomadas. Para isso
que serve às urnas e outubro
é a vez da população dar o troco votando em pessoas que
vão lutar pelo município.
Distante:
Marcio desde que assumiu a
prefeitura evita falar com a população, não atende nenhum
munícipe, foi envolvido em diversos escândalos e ainda desrespeitou a Justiça com a implantação do Cartão Cidadão,
produto inconstitucional e a alteração que fez em áreas da
Zona Rural para Zona Urbana.
Esses são apenas um dos pedidos protocolados na Justiça
Eleitoral contra o prefeito que
terá que responder por várias
ações de autoria do Ministério
Público cujo processo o condenou em segunda instância.
Além das ações protocoladas
através de uma Instituição que
luta pela legalidade e
moralidade na política
guararemense.
A reportagem ligou para a
assessoria de imprensa, falou
com a assessora Letícia e depois com Fernanda. Solicitou
que o prefeito se manifestasse,
afinal todas as matérias feitas
por este jornal, costuma-se ter
o hábito de ouvir os dois lados,
no caso do prefeito Marcio,
nunca ele quis falar. “Deixa rolar”. Essa foi à única frase que
um dia foi pronunciado pelo
chefe do executivo, fora isso,
nenhum outro jornal conseguiu
ouvi-lo. A não ser quando a
matéria o favorece, aí sim, ele
se pronuncia.

Marcio não deve disputar
eleição este ano. Justiça
deve cassar seu registro

Guararema deverá ter um
novo prefeito em 2013.
Marcio deve ficar de fora
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Prefeito de Guararema Marcio
Alvino não deve disputar eleição
A SEU FAVOR?
Tem
“vereador
em
Guararema que se acha o
cara”, e para que sua rua ficasse melhor que as outras
está mandando indicações
para o Prefeito Márcio Alvino.
QUEM SE ACHA?
Em rua de sua residência
agora um dos lados é proibido estacionar a pedido do vereador que mora no local, estranho que essa rua é uma
via com pouco movimento e,
é sem saída. Coisas de
Guararema.
CASO SÉRIO
Falando em coisas de
Guararema uma placa interessante no coreto da cidade
e nela está escrito: “COMPRA
SE PARTIDOS”, confesso que
não entendi, mas se alguém
puder explicar?
VENDA
Pesquisando no mercado
para saber qual o cargo que
está ganhando mais dinheiro
percebeu-se que é o de
“comprador de partido”, mas
há necessidade de alguns
anos de experiência, pessoa
sem caráter, pessoa não seria e pessoa que gosta de levar vantagem em tudo se quiser se candidatar há vagas.
CASCALHO
Estão cascalhando a estrada da Freguesia da Escada
sem realizar a infra-estrutura
adequada. Até depois das
eleições o asfalto vai sumir,
mais isso não é problema.
ASILO
A Coluna ficou sabendo que
o Asilo São Vicente de Paula
está precisando de muita ajuda, pois às vezes falta até
mantimentos será que não dá
para dar uma ajuda aos bons
velhinhos do asilo Senhor
Alcaide?
MEDICAMENTOS
Falam que alguns índices
somos umas das primeiras cidades do Brasil, mas no quesito medicamentos, ta mais

para o fundo do poço, pois falta medicamento de toda natureza.
ESTRANHO
Engraçado a história que contaram. Dizem que agora no
perímetro urbano há um “troca-troca” de placas de cidade
e quem morava em Santa
Branca hoje mora em
Guararema e vice e versa, está
uma confusão danada e ninguém sabe onde mora, Não dá
para dar um jeitinho nisso Prefeito?
PONTE DA LÃ
Quando será que vão arrumar a ponte da Lã de Rocha?
É um absurdo ver tantas obras
na cidade, algumas até desnecessárias e a ponte deixada de
lado. O local exige mais segurança, pois corre o risco de
vida, isso não é levado a sério.
Acorda Guararema!!!
POLUIÇÃO
Aqui vai uma sugestão para
as autoridades municipais locais: porque não colocar um
guarda com barco no Rio
Paraíba para que esse possa
orientar as pessoas para não
jogar lixo no rio e poluir. Afinal temos um dos mais belos
rios do Estado de São Paulo e
precisamos conservá-lo.
NOTÍCIAS
Foi inaugurada no bairro do
Itapema a Escola para portadores de necessidades especiais. É bem interessante, mas
há necessidade de instruções
para a população de quem e
como podem utilizá-la.
MÍDIA
O Prefeito poderia bem utilizar a sua mídia local que circula nos finais de semana e colocar avisos de interesse a população. É importante que a
população tenha conhecimento
dos serviços que são prestados
na cidade. Afinal, nem todos
tem acesso ao site da Prefeitura, mesmo se tivesse, não
encontraria nada.
TREM TURÍSTICO
Aguardem que o trem turístico vem aí, e chegará certamente antes das eleições, não
há certeza se o Prefeito será o
maquinista, mas o preço por
viagem será de R$20,00 apro-

ximadamente.
NIVER
Todo ano, vários jovens
desfilam na festa de aniversários da cidade (19 de setembro) isso, acaba deixando
muitos preocupados, pois
centenas desses jovens, já
estão quase prontos para o
mercado de trabalho, porém
não se vê esforço algum da
Prefeitura em buscar indústrias ou empregos para esses
jovens. Uma determinada
empresa até se interessou
em fixar em Guararema, porém, o proprietário da indústria, sequer conseguiu audiência com o Prefeito. Assim
fica cada vez mais difícil.
LAMENTÁVEL
E por falar em jovens não
estamos vendo nenhum esforço quer da Câmara ou da
Prefeitura de Guararema em
proporcionar aos mesmos,
além de emprego, lazer, competições sadias e preparações
para o mercado, etc... Não é
a toa que os jovens
descambam para o uso das
drogas e também não há suporte nesse aspecto.
ARRUMADINHA
Dando um tapa nas estradas. Assim mesmo que o prefeito Marcio Alvino tenta enganar a população. Ultimamente é possível encontrar
vias sendo cobertas com massa asfáltica ou algo semelhante. Coisa feia hein Marcio.
MARCIO FORA
Não será surpresa se dentro de mais alguns dias um
resultado da Justiça Eleitoral
por o fim definitivo na candidatura do atual prefeito
Marcio Alvino. Sua situação é
cada vez mais complicada.
TIRO SAIU PELA....
....Culatra. Após tentar fazer a pior sacanagem da política, ao querer tomar o PSB
do empresário Jacy de Pádua,
Marcio e André caíram do cavalo e ainda podem ver o adversário concorrer sem que
nenhum dos dois estejam
nela. Coisas da vida.
RODA GIGANTE
Um dia em cima, outro dia
embaixo. Copiou?

A

pesar do frio só estar
começando, a Campa
nha do Agasalho em Poá,
promovida pelo Fundo Social de
Solidariedade, se encerra no próximo dia 31. Com a proximidade
do término da campanha, os coordenadores solicitam que as pessoas continuem doando agasalhos, cobertores e sapatos. Até o
momento, de acordo com o balanço divulgado, cerca de 50 mil
peças foram arrecadadas.
Pontos:
A coordenação da campanha
informou ainda que os postos de
coletas se encontram em diversos pontos comerciais da cidade e, que é essencial doar peças em bom estado, além disso, as roupas arrecadadas já foram encaminhadas para as pessoas que estão em situação de
vulnerabilidade social.
A Campanha do Agasalho
2012 teve início no fim do mês
de março e seguirá até o dia 31
de julho. Peças como cobertores, edredons, sapatos fechados, blusas e calças, todas em
boas condições, são bem aceitas, já que são peças essenciais para enfrentar o inverno.

Campanha vai até 31 de julho

Geólogo e técnicos avaliam
área no Jardim Nova Poá

P

reocupada com a seguran
ça dos moradores da Rua
Humberto Silvani, no bairro Jardim Nova Poá, em Poá, a Secretária de Segurança, Marlene
de Sant’Anna convocou os técnicos do Instituto Geológico da
Secretaria de Meio Ambiente do
Estado, para vistoriar a área,
nesta semana, dia 17. Essa medida preventiva serviu avaliar se
no local havia risco do chamado
escorregamento de terra. De
acordo com Marlene, aproximadamente 11 casas ficam próximas a uma espécie de morro,
que tem muita vegetação e,
com esse tempo chuvoso, a preocupação gira em torno de um
possível deslizamento de terra,
que poderia atingir as residências. Durante a vistoria comandada pelo geólogo Jair Santoro,
com ajuda das Defesas Civil de
São Paulo e do município, foi
constato que não há risco no
local.
Após esse primeiro laudo, pas-

sado pelo geólogo para a Secretária de Segurança, que
acompanhou os trabalhos de
avaliação do técnico de perto,
será emitido um relatório oficial
(parecer técnico), no qual serão descriminados todos os pontos vistoriados e algumas medidas que precisam ser tomadas.
Marlene disse que o fato de um
técnico especializado ter afirmado que não existem riscos de
escorregamentos de terra, a
deixa mais tranquila.
“Estava preocupada com a
segurança desses munícipes,
por isso chamamos os técnicos
do Instituto Geológico, que em
2006 já tinha mapeado uma
parte desta área do bairro Jardim Nova Poá. Prezamos pela
vida dessas pessoas e mesmo
que tenha sido descartado o risco, os agentes da Defesa Civil
da
cidade
continuarão
monitorando o local, conforme
a recomendação do geólogo”,
explicou a Secretária.

Avaliação do instituto geológico de SP-Fernando Araujo

JogosRegionais: 260 atletas
poaenses vão participar dos
Jogos Regionais de Caraguá

C

erca de 260 atletas
poaenses, partiram nesta
semana, dia 18, rumo a cidade
de Caraguatatuba, para participar da 56º edição dos Jogos
Regionais. O evento esportivo
que segue até o dia 28 de julho, vai contar no total, com a
participação de aproximadamente oito mil atletas de várias cidades do Estado de São
Paulo. A delegação poaense
saiu da Secretaria de Esportes
para a cidade do litoral paulista
para competir nas mais diversas
modalidades.
De acordo com o Secretário
de Esportes, Adilson Andrade a
expectativa é grande em relação ao desempenho dos esportistas do município. “Estou confiante. Acredito que nossos
atletas irão se destacar nos Jogos Regionais”, disse. As competições começam na quinta-

feira, dia 19. Poá participará nas
seguintes modalidades: atletismo (masc, fem e pessoas com
deficiência); basquetebol (masc
e fem); biribol (masc); bocha
(masc); capoeira (masc e fem);
futebol (masc e fem); futsal
(masc e fem); ginástica rítmica
(fem); handebol (masc); judô
(masc e fem); karatê (masc e
fem); malha (masc); tênis
(masc); tênis de mesa (masc e
fem); voleibol (masc); xadrez
(masc e fem); taekwondo
(masc e fem); vôlei de praia
(masc).
Além dessas modalidades, o
município poaense também
terá atletas competindo no
boxe, skate e jiu jitsu. “Tenho
certeza que voltaremos com
medalhas e colocações importantes dentro dos Jogos Regionais”, afirmou o Secretário de
Esportes, Adilson Andrade.

Cerca de 260 atletas de Poá vão participar dos Jogos Regionais
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Campanha do Agasalho em
Poá segue até o dia 31 de julho
IMPUGNADOS
Os candidatos a prefeito e
vice envolvidos em nepotismo
como os vereadores Azuir
Marcolino (PTB) e Junior da
Locadora (PR) estão com o registro sendo analisados pela
Justiça Eleitoral para ver se podem ou não participar este ano
das eleições. Os dois foram
condenados em segunda instância.
MARQUES
Outro na lista negra é o exprefeito Roberto Marques, atual candidato a vice do vereador Augusto Jesus. Na época,
tanto Marques como Azuir e
Junior foram pegos na Lei Municipal que impede a
contratação de parentes
(Nepotismo).
TESTINHA
O atual prefeito não escapou, seu registro pode azedar
caso o pedido de impugnação
contra ele seja validado pela
Justiça Eleitoral. Quem não se
lembra da maldita pesca? Virou
inquérito criminal.
CEI
Assim que voltar do recesso
será que haverá novidades a
respeito da CEI - Comissão Especial de Inquérito que investiga o prefeito Testinha?
MALDIÇÃO
Será que o prefeito Testinha
vai quebrar a maldição da reeleição?
PSOL
Não espante com o PSOL,
apareceu com força total.

