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Espaço político
dos candidatos
de São Vicente

Eleições 2004

Porque a pesquisa
foi uma fraude?

Registro cada dia melhor com pesquisa
fraudulenta das eleições de 2000!

Prestando contas...

A esquerda o atual vice-prefeito por duas legislatura Clovis Vieira que empregou na
Prefeitura de Registro a esposa, cunhada, cunhado e outros parentes, bem como os
amigos mais próximos como o advogado Jorge Xavier. Este ano disputa a Prefeitura
como candidato a prefeito e tem o apoio incondicional do atual prefeito que aparece na
foto (Dr. Pinóquio Samuel Moreira) que durante sua administração simplesmente
protegeu e acoitou na Prefeitura a �Quadrilha dos Doutores�. Clovis é empresário
falido e agora pretende administrar a cidade de Registro com a proteção do atual prefeito.

Na foto a ex-prefeita de Registro, Elza de Carvalho falecida em
16 de agosto de 1998, mas mesmo assim figurou na pesquisa da
Brasmarket como candidata a prefeita nas eleições de 2000. O

divulgação

Nas eleições passada de 2000, (eleições munici-
pais), a �gang política� do �Dr. Pinóquio� Samuel
Moreira, depois de haver sofrido uma série de de-
nuncias por má administração na principal cidade
do Vale do Ribeira, como saída política e salvação,
contratou, num pacote político, oriundo do Palácio
do Governo, do então governador Mário Covas, uma
pesquisa que foi publicada no Diário Popular, A Tri-
buna de Santos, Revista Istoé, bem como nos jor-
nais da região do Vale do Ribeira, inclusive com al-
guns flashes na TV Tribuna, tudo com o fito e obje-
tivo político para disfarçar e abafar as denúncias de
corrupção que havia na Prefeitura de Registro que o
CLARIM NEWS trouxe a público.

Naquela ocasião a cidade foi pega de surpresa
com a publicação do resultado de uma pesquisa sem
o mínimo critério, a não ser o político para enganar a
população e principalmente os eleitores registrenses,
cujos custos foram elevadíssimos: - comenta-se a
boca miúda que passou de 200 mil reais.

A pesquisa não aconteceu somente na cidade de
Registro, mas em várias outras cidades que o então
governador Mário Covas tinha interesse eleitoral,
como foi o caso também da cidade de São Vicente e
outras cidades do Estado. Neste sentido havia na
ocasião duas versões para o pagamento da pes-
quisa a Brasmarket. A primeira versão da conta que
foi um pacote político promovido pelo então go-
vernador Mário Covas aos seus afilhados prefei-
tos das principais cidades do inte-
rior, do tipo Marilia, Araraquara,
São José do Rio Preto, Ribeirão
Preto, São Vicente, Registro, Mogi
das Cruzes, Campinas e outras.

A segunda versão que correu a
�boca miúda� em Registro, é que a
pesquisa havia sido contratada por
alguns empresários, (coisa
inviável devido à pobreza na re-
gião). Ainda houve uma terceira
versão que apontava que a pes-
quisa havia sido paga pelos pro-
prietários das Construtoras que re-
alizavam as obras em Registro e
que teriam pagado mais de 200 mil
reais pelo embuste eleitoreiro em
forma de pesquisa.

Para dar suporte e validade na-
quela pesquisa, realizada em 2000,
foram usados vários nomes para
que, supostamente, o povo, os
possíveis pesquisados pudessem
responder um suposto questioná-
rio para se escolher o nome de um
possível candidato. Num dos itens
pesquisados apontava como me-
lhor administrador e apresentava
alguns nomes, Domingos da Paz,
João Camilo, Sandra Kennedy, Clo-
vis Vieira, Laureano dos Santos,
Pastor Jackson, Ronaldo Ribeiro e
Raul Calazans.

A pesquisa fraudulenta aponta-
va falsamente coisa inexistente, um
acinte a inteligência dos pesquisados porque nenhuns
dos nomes que constavam na pesquisa haviam sido
prefeitos/administradores, portanto a opinião pública
foi manipulada em forma de pesquisa, assim, foram
simplesmente enganados. De outro lado, alguns no-
mes apontados na pesquisa, não eram candidatos,
mas foram incluídos para poder �encher a bola do
atual prefeito�.

Os populares que eram entrevistados nas vias
públicas da cidade de Registro começaram a des-
cobrir que havia alguma coisa errada com aquela
pesquisa realizada pela Brasmarket. Ora, se a pes-
quisa não é seria, sobra apenas uma alternativa, era
na verdade uma fraude. E a fraude estava assim
escancarada à vistas de todos, porque figurava na
lista dos pretensos candidatos a prefeito a saudo-

sa ex-primeira dama por duas vezes em Registro e
ex-prefeita Elza Orsini de Carvalho.

Até hoje é considerado ainda o maior embuste
nos últimos tempos porque constava na lista dos
candidatos o nome de dona Elza de Carvalho, um
acinte a memória dos mortos e uma covardia contra
a inteligência dos que eram pesquisados. Uma afron-
ta aos familiares da saudosa ex-prefeita Elza de Car-
valho que havia falecido em 16 de agosto de 1998.
O atestado de óbito foi firmado pelo Dr. Edgar
Duarte Júnior, CRM 60793, que deu como causa
morte: choque séptico, septicemia,
broncopneumonia, acidente vascular cerebral
isquêmica, hipertensão arterial. Assim falecia dona
Elza às 5 horas e 30 minutos do dia 16 de agosto
de 1998 no Hospital Iguatemi, bairro do Butantã
em São Paulo- Capital.

A denúncia da fraude eleitoral realizada pela
Brasmarket em forma de pesquisa foi trazida ao co-
nhecimento público. A fraude só existe mesmo por-
que na lista dos prováveis candidatos constava o
nome de pessoa falecida que foi e continua sendo
muito querida na cidade de Registro. Há boas me-
mórias até nos dias de hoje com referência a nome
da ex-prefeita. Desta forma fraudulenta o então pre-
feito candidato �Dr. Pinóquio� Samuel Moreira dis-
parou na frente e ocupou todos os espaços na mídia,
inclusive a nível nacional através da Revista ISTO
É. Sem contar com alguns flash que foram exibidos
no Jornal Nacional da Globo.

Consta que o filho da ex-prefeita José Paulo Orsini
de Carvalho, psicólogo, ingressou na justiça reque-
rendo a reparação pelos danos morais em detrimento
dos prejuízos e alardeamentos e o uso indevido do
nome de sua mãe falecida em agosto de 1998, mas
até agora nada resultou em concreto. Por este moti-
vo, a pesquisa na cidade foi considerada fraudulenta
pois usaram criminosamente o nome da ex-prefeita
Elza Orsini de Carvalho como se ela estive viva para
concorrer às eleições de 2000. Uma farsa política
montada pelo Palácio dos Bandeirantes para enga-
nar o povo paulista e do Brasil, naquele momento.

Com a divulgação da maracutaia eleitoral em for-
ma de pesquisa, o prefeito �Dr. Pinóquio� Samuel
Moreira (Proc. 383/00 � Eleitoral) ingressou na jus-
tiça com processo contra o diretor responsável do

CLARIM NEWS que ao final
da ação simplesmente foi con-
denado a prestar serviços a co-
munidade porque divulgou a
falcatrua política, onde o juiz
simplesmente para favorecer o
Dr. Pinóquio e a �quadrilha dos
doutores� alegou na sentença
que não ficou provado ser a
pesquisa a mesma que consta-
va o nome da ex-prefeita mor-
ta. Para que se entenda melhor,
não houve outra pesquisa na
cidade com registro e divulga-
ção na mídia, nem antes e nem
depois. Portanto, um absurdo
o que o juiz alega para favore-
cer a �quadrilha dos doutores�
que continuam encastelados
na Prefeitura de Registro.

A ação condenatória se en-
contra em grau de recurso jun-
to ao TJ de São Paulo que de-
verá reparar o grave erro judi-
cial cometido premeditadamen-
te contra Domingos da Paz,
onde nota-se claramente que a
sentença condenatória teve
como único fito o de proteger
todos os membros da �quadri-
lha dos doutores� que é chefi-
ada pelo advogado da Prefei-
tura Joel Campos Fernandes.

O juiz do processo simples-
mente finge desconhecer todos os formulários e
documentos que provam que a ex-prefeita faleceu
dois anos antes da realização da nefasta pesquisa
manipulada para favorecer o atual prefeito. Nos au-
tos ainda constam que a pesquisa foi registrada pela
Justiça Eleitoral local, certidão de óbito e depoimen-
tos de alguns entrevistados que se assustavam ao
serem indagados se votariam na ex-prefeita morta.

Quatro anos depois da fraude, novamente, no
mesmo mês de agosto, uma nova pesquisa é realiza-
da na cidade com a consulta de 300 pessoas, so-
mente no centro da cidade, cujo resultado é mais uma
vez a favor do prefeito �Dr. Pinóquio�. Tudo isto é me-
recido porque a população aceita passivamente este
tipo de malandragem que a �quadrilha dos doutores�
impõe na cidade, talvez, quem sabe, esteja na hora dos
eleitores tomarem vergonha na cara e com o voto popu-
lar exterminar com esta nefasta quadrilha que se
encastelou no poder político da cidade de Registro.

O CLARIM NEWS publicou e continuará publican-
do tudo aquilo que for de interesse público mesmo que
para isto a justiça local processe e condene o jornalista
Domingos da Paz, as denúncias permanecem com to-
dos documentos originais como prova dos crimes que
as autoridades: Policiais, Ministeriais e Judiciárias fin-
gem desconhecer para proteger Samuel Moreira e seu
bando. Não será diferente com a eventual vitória do
candidato apoiado por Samuel Moreira, porque todos
os membros da �quadrilha dos doutores� permanece-
rão no poder político da cidade, mais os que virão junto
com o empresário falido que é marionete do advogado
Jorge Xavier.

A atual pesquisa dá ao candidato apoiado pelo pre-
feito Dr. Pinóquio a confortável condição de 53%. Desta
forma, a pesquisa torna o empresário falido, favorito a
assumir a Prefeitura de Registro com 26% à frente de
sua concorrente Sandra Kennedy (PT) que obteve ape-
nas 27% da preferência popular (300 pesquisados no
centro da cidade, ou seja: - a pesquisa foi realizada com
as pessoas que estão trabalhando na campanha do Clo-
vis, cujo numero de trabalhadores já passou de 500
pessoas nas vias públicas entregando santinhos e ba-
lançando bandeiras). Uma pergunta: Será que esta pes-
quisa é verdadeira? A que foi realizada em 2000 pela
Brasmarket constava até nome de pessoa morta como
postulante ao cargo de prefeito!!!???


