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Na rua - I 
Deu no Estadão de ontem: "Em SP há 22 anos, Bóbi mora na rua desde 2006". Trata-
se da história de um artista que foi comerciante, mas virou sem-teto depois de uma 
briga com a ex; e, agora, quer lançar um CD. Bóbi começou a trabalhar com 
jardinagem, aprendeu a fazer cerâmica e abriu uma loja de artesanato em Mogi das 
Cruzes. Mas sua vida de empresário acabou logo".  
 
 

Na rua - II 
"Primeiro, sua mulher fugiu de casa para morar com os filhos na Bahia, na casa de um 
primo por quem era apaixonada há anos. Depois, teve uma filha com outra mulher, 
que também o largou para voltar para a Bahia. E o golpe final veio quando uma briga 
com uma nova namorada acabou virando caso de polícia. Isso foi em 2006. Desde 
então, Bóbi está na rua".  
 
 
 

Na rua - III 
E segue: "Nos primeiros três anos, usou maconha, cocaína e, principalmente, crack. 
´Ficava o dia todo num quarto de hotel da cracolândia, e fazendo muita safadeza com 
as meninas que vendiam pedras.´ Hoje, ele conta que se recuperou sozinho. A prova 
parece estar na retomada: ele vai lançar um disco de MPB com dois amigos e está 
terminando uma autobiografia". 

Osvaldo Birke 



 
 
 

De volta 

A jornalista Marilei Schiavi retornou ao Grupo Mogi News na estreia do novo formato 
do Diário do Alto Tietê, no último sábado, e, desde então, vem publicando sua 
Mensagem do Dia no jornal que cobre as dez cidades do Alto Tietê. Polêmica, 
competente, versátil e contundente, Marilei deve agitar a Imprensa neste ano eleitoral, 
aos moldes do que fez em 2008, quando, em parceria com o Mogi News, comandou 
uma série de sabatinas e um grande debate entre os candidatos a prefeito de Mogi. 

Divulgação 

 
 
 

Guarda noturno 

Quem sempre dá entrevista exclusiva a Marilei no programa Radar Noticioso, da 
Rádio Metropolitana, é o pré-candidato ao governo do Estado e senador pelo PT, 
Aloizio Mercadante (PT). Na segunda-feira, questionado pela jornalista sobre as 
reiteradas negativas de seu correligionário de partido e prefeito de Suzano, Marcelo 
Candido, em falar a alguns órgãos de Imprensa, entre eles a Metropolitana e o Grupo 
Mogi News, Mercadante matou a questão como quem ajeita a bola no peito: "Político 
que se nega a falar é igual guarda noturno que não quer trabalhar de noite".  
Divulgação 



 
 
 

Pesquisa Ibope - I 
O Diário do Alto Tietê começa hoje a publicar a pesquisa Ibope encomendada por ele 
e realizada de 21 a 24 de maio em Suzano. Foram ouvidas 406 pessoas na cidade e 
as intenções de voto para presidente, governador, senador, deputado federal e 
deputado estadual foram levantadas e serão reveladas nos próximos dias. Também a 
avaliação do governo Marcelo Candido foi foco do levantamento. 

Osvaldo Birke 

 
 
 

Pesquisa Ibope - II 
Trata-se da primeira pesquisa feita na região neste momento pré-eleitoral e que deve 
demarcar, no rastro da credibilidade do Ibope, as posições de candidatos a deputado 
estadual e federal da região no âmbito de um eleitorado que se aproxima dos 200 mil 
eleitores, bem como um diagnóstico de a quantas anda a popularidade do prefeito 
suzanense Candido, que é do mesmo PT de Dilma Rousseff. 



 
 
 

Junji clonado - I 
O ex-prefeito Junji Abe (DEM) está a toda na pré-campanha por uma cadeira na 
Câmara dos Deputados, em outubro. Tanto isso é verdade que uma foto em tamanho 
natural, colada caprichosamente em papelão, com o político dando positivo, está 
colocada bem na recepção de seu escritório político, na rua Santos Cardoso, no 
Jardim Santista. 

 
 

Junji clonado - II 
Quem chega ao local, da porta, depara-se com a imagem de Junji e, se não for 
perspicaz, acaba achando que é o próprio em carne, osso e vocabulário. Ao chegar 
mais perto, no entanto, então percebe que se trata de uma "ilusão de ótica". 
 
 
 
 

Feijoada do Vila 

Junji foi um dos políticos que prestigiou a Feijoada do Vila Santista, no domingo. 
Manteve-se na mesa do deputado federal petista Arlindo Chinaglia e distante do ex-
amigo e ex-chefe de Governo João Gilberto Moro. 

 


