Marcio Alvino DESESPERADO,
apela para JUSTIÇA “melar”
qualquer ação do PSB e do JACY
O

prefeito Márcio Luiz
Alvino de Souza (PR)
decidiu se rebelar de
vez, para isso, montou um arsenal contra a candidatura do
empresário e ex-vereador Jacy
de Pádua, a briga parece não
se estender somente pelos
quatro cantos da cidade, vai
além, com diversas ações na
Justiça
Eleitoral
de
impugnações, acusações e ataques contra a Coligação:
“Guararema Para o Povo”,
onde participa a candidatura do
empresário e de seu vice, o
dentista Felipe Valades Herruso
Pereira (Felipe Dentista - PT).
“Correligionários do prefeito
Marcio - ultimamente vem sendo vistos no Cartório Eleitoral
de Mogi das Cruzes da 319ª
Zona Eleitoral de forma constante, sempre procurando por
meio de ações, a qualquer custo impedir que a Coligação:
Guararema Para o Povo” concorra às eleições municipais.
Grupo:
Marcio Alvino, filho da exprefeita Conceição Alvino que
recentemente foi condenada
pela Justiça tenta a qualquer
custo, impedir a participação
da dupla Jacy e Felipe Dentista
de concorrer às eleições deste

ano, sua meta é querer disputar sozinho às eleições, haja
vista que a terceira via - o candidato José Eduardo Diogo
(PSL) até para dar entrevista
precisa consultar o senhor
Marcio e sua equipe se pode
ou não, conforme revelou um
político da cidade que pediu
anonimato. José Eduardo foi
procurado pela reportagem,
mas, também não quis se manifestar. “O que se vê por meio
das ações é um total
despreparo e desespero a fim
de querer impugnar, tentar
derrubar, tenta fazer qualquer
negocio para impedir que a
Coligação: ‘Guararema Para o
Povo’, não concorra o pleito”,
protestou um dos advogados
de defesa do senhor Jacy de
Pádua.
Transparência:
O candidato e atual prefeito
da cidade Marcio Alvino ao longo de seu mandato vem se tornando uma grande decepção
para o povo guararemense,
são várias situações que deixaram à população desiludida,
uma delas é a falta de transparência com o dinheiro público, também as obras faraônicas foram destaques em várias matérias deste jornal apon-

tando valores exorbitantes, a
falta de comunicação do prefeito junto à população mostrou
como o senhor Marcio aparece na lista de pessoas
despreparada para assumir
um cargo desse porte, a avaliação são de diversos moradores que preferem o anonimato
com medo de perseguições ou
represarias.
Ação Judicial:
Ações na Justiça contra
Marcio por meio do Ministério
Público (MP), instituições e cidadãos comuns abarrotaram a
Justiça, na sua grande maioria,
o prefeito perdeu, foi condenado em primeira e segunda instância, recorre em algumas
delas, mas, respira com poucas chances.
Irregularidades:
Na maioria dos apontamentos, aparece o mau uso do dinheiro público, irregularidades
em obras, licitações suspeitas,
dinheiro mal aplicado, entre
outros casos que deixaram ainda mais o Chefe do Executivo
em estado deplorável diante da
população que já não vê com
bons olhos sua administração.
“Até o grupo que sempre esteve ao seu lado por muitos
anos não se vê mais, muitos

parecem ter jogado a toalha,
situação de desespero começa
a bater as portas do grupo que
por mais de 30 anos dominou
Guararema, sem que qualquer
cidadão pudesse mencionar,
opinar ou dizer algo do que estava errado na cidade. Derrubar essa ditadura parece ser
uma questão de tempo, assim
como foram ao chão os muros
de Berlin, parece que mais um
- circulo vicioso da vida promete também desmoronar”,
aposta Jacy de Pádua que foi
o único que atendeu as ligações da reportagem deste veículo de comunicação.
Dupla dinâmica?:
Bem que tentou a dupla “dinâmica” prefeito Marcio e o
deputado estadual André do
Prado (PR), a todo custo de tirar Jacy de Pádua da disputa
pela prefeitura este ano. Numa
jogada que tinha tudo para dar
certo, André do Prado que na
cidade é conhecido por obedecer às ordens do prefeito, teria negociado apoio do PR nas
eleições de cinco (5) cidades:
Campinas, Rio Preto, Ribeirão
Preto, Marilia e Franca em troca de uma comissão provisória
do PSB em Guararema. A barganha anunciada pelo PSB de

Abandono no Centro
Esportivo de Biritiba
depósito de móveis e utensílios
do antigo hospital que foi fechado pelo prefeito Inho, agora se encontra inteiramente
descoberta, essa atitude já se
passaram quatro meses.
Para tentar fazer uma matéria com dados a respeito do
abandono do Centro Esportivo,
a reportagem ligou no Ginásio
Municipal de Esportes para obter esclarecimentos sobre a
referida situação desastrosa,
porém, sem sucesso, pois, o
alvo da matéria seria o Secretário Municipal, João Paulo de
Moraes Filho, vulgo “João Manga” que não foi encontrado.
Revelações:
De acordo com informações
o secretário pouco aparece no
Ginásio de Esportes, informaram que ele é sócio de um escritório de contabilidade em
Suzano e por isso, quase não
aparece. Também foi cogitado
o nome do Diretor Municipal,
senhor Padilha, porém, também não foi encontrado, disseram que ele trabalha na prefeitura de Guarulhos e só aparece duas vezes por semana
para dar aula de atletismo.
Como pode? Trabalhar em
duas cidades e em dois órgãos
públicos? Com a palavra o se-

nhor Inho.
Veracidade:
A reportagem cumprindo
com o seu papel de colher a informação e divulgá-la de forma
precisa encontrou diversas situações como essa na administração de Inho. Foram denunciados ocupantes de outras
Secretarias, Diretorias, Chefias
e outros cargos comissionados
que ao invés de estarem em
seus postos na prefeitura municipal, muitos utilizam do horário de expediente para trabalhar como cabos eleitorais do
prefeito participando de reuniões nas residências de diversos
bairros da cidade.
Crime:
A atitude desses funcionários da administração de Inho é
considerada como crime e os
interessados naquela cidade
deviam imediatamente apurar
a veracidade das diversas denuncias levando o caso se possível à justiça eleitoral e ao Ministério Público. “Não restam
dúvidas de que o atual prefeito e os vereadores estão utilizando a máquina administrativa em benefício próprio, sem
qualquer preocupação”, questiona o denunciante.
Inho foi procurado pelo tele-

fone 4692-1211, porém, disseram que ele não estava.

Inho não quer nem saber
COLUNA
CALDEIRÃO

N

esta semana a repor
tagem recebeu mais
uma denúncia de descaso da administração pública.
O denunciante informou a respeito do abandono que se encontra o Centro Esportivo José
Oliva Melo, nomenclatura dada
ao avô do atual Prefeito de
Biritiba Mirim, Carlos Alberto
Taino Junior (PSDB), o Inho.
O atual Prefeito utilizou o espaço para promover encontros
de carros e festas do Peão de
Boiadeiro no Campo de futebol,
entre outras ações que degradaram a área. Os eventos que
aconteceram há um bom tempo acabou com o local, deixando de ser restituiu do estrago.
Na cidade, vários moradores
que pediram para não serem
identificados ficaram revoltados
com mais essa atitude de Inho.
“Os eventos realizados no local
destruiu de vez o espaço público que bem ou mal ainda vinha
servindo precariamente ao esporte e lazer da população local”, protestou um dos entrevistados.
Depósito:
A quadra coberta do Ginásio
Municipal de Esportes que até
pouco tempo atrás era
indevidamente utilizada como

São Paulo deixaria nas mãos
do grupo do prefeito Marcio,
inclusive com funcionários da
própria prefeitura a frente do
partido que por mais de 15
anos permanece no comando
do seu oponente Jacy de
Pádua.
Negociata:
Segundo informações, a negociata envolveu André do Prado, o deputado estadual
Vinicius Camarinha, candidato
a prefeito de Marília (PSB) e o
deputado federal Marcio França (Presidente da Estadual do
PSB). Também envolveram o
PT Estadual com pedido de
apoio do PR nas eleições de
Joinville – Santa Catarina. Assim o PR, partido do Marcio,
daria apoio em Joinville ao PT
e o PT estadual abriria uma
nova comissão provisória em
Guararema.
Registro:
A partir dessa negociata a
Coligação do prefeito Marcio
Alvino “Guararema no Rumo
Certo” fez com o que o PSB
Estadual registrasse no Tribunal Regional Eleitoral (TRE)
uma nova comissão provisória
com gente que trabalha na prefeitura, para dar apoio a sua
Coligação, mesmo sabendo
que o PSB de Guararema esta
há mais de 15 anos e vem sendo comandado pelo empresário e ex-vereador Jacy de
Pádua.
Inverdades:
O jogo sujo não parou por ai,
chegaram a esparramar na cidade um assunto de que o candidato Jacy teria vendido o PSB
de Guararema, no entanto, não
“colou” a informação maldosa
criada para derrubar Jacy. O
jogo sujo acabou tomando outros rumos, foi para Justiça,
Assim como o PSB teve que
ser disputado na esfera jurídica, o mesmo ocorreu com o PT
que havia registrado uma Comissão Provisória, destituindo a
qual vem sendo comandada
por Jose Alencar e Felipe Dentista.
Anulação:
Só para ter uma ideia,
Marcio entrou com uma ação
contra Jacy pedindo a anulação
da candidatura dele, pediu ainda a anulação da campanha da
Coligação com Felipe Dentista.
“Da para perceber o desespero”, comentou o empresário.

APELAÇÃO
Inho nunca foi querido na cidade, ganhou a eleição debaixo de várias acusações de compra de votos e transferências
de títulos, agora, não conformado mais uma vez de ver seu
destino podendo ser separado
na vida pública, apela para a
Justiça impedir a candidatura do
seu principal adversário.

Marcio (esq.)
e Jacy de
Pádua a (dir)
estão na
disputa pela
prefeitura

Outras impugnações também
foram propostas, porém, nem
o Ministério Público (MP) e
nem o Juiz Eleitoral acolheram
seu pedido. O “passa moleque”
que Marcio tentou contra Jacy
acabou se tornando um aliado
importante para o empresário
e seu vice Felipe Dentista que
estão conseguindo provar que
o grupo que está há mais de
30 anos no poder, esconde
políticos travestidos de bonzinhos. Prova disso é só verificar as ações do Ministério Publico contra o prefeito Marcio,
contra sua mãe, senhora Conceição Alvino e contra o André
do Prado.
“Eles respondem por
improbidade administrativa e as
sentenças de condenação já
foram dadas pela Justiça”, revela um dos advogados.
O grupo recorre das decisões do Tribunal de Justiça
para tentar ganhar tempo. “A
Justiça tarda, mas não falha”,
comentou. O candidato pelo
PSB disse ainda que esta indo
muito bem e nunca viu tanta
receptividade pelas suas propostas que vem tendo da população guararemense. “Acho
que isso é o resultado de anos
de luta a fim de mostrar quem
são esses políticos que usaram
o município por tanto tempo”.
“A população tem aprovado
a atitude da Coligação:
‘Guararema Para o Povo’ e isso
para mim é muito importante,
pois de fato revelam quem são
eles” alfinetou Jacy.
A ultima do prefeito que não
anda satisfeito com outra decisão negativa da Juíza Eleitoral de Mogi das Cruzes foi o recurso protocolado na quartafeira (dia 5/9) junto ao Tribunal Eleitoral pedindo a
impugnação da propaganda
eleitoral do Jacy, mesmo tendo as decisões já anunciadas
pela Juíza Eleitoral. “Ele quer
de toda maneira ficar sozinho
como candidato a prefeito de
Guararema, isso não pode, é
jogo sujo ou medo, não tem
outra explicação”, disse um dos
advogados de Jacy.
Marcio foi procurado para falar na quarta-feira, dia 12 de
setembro, às 13 horas e 30
minutos, mas, como sempre,
prefere se manter calado, a
ter que explicar para a população o que de fato aconteceu.

