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Afif promete hospital estadual em 
Suzano 
Candidato a vice na chapa de Geraldo Alckmin esteve em Suzano ao lado de Estevam 

Galvão (DEM), Israel Lacerda (PTB) e JUNJI Abe (DEM)  

Adriano Vaccari 

 
Campanha: Candidatos Junji, Afif, Estevam e Lacerda caminharam ontem na região central  

Vivian Turcato 

De Suzano 

O candidato a vice-governador na chapa de Geraldo Alckmin (PSDB), Guilherme Afif 

Domingos (DEM), prometeu a construção de um hospital em Suzano, caso ele e o ex-

governador sejam eleitos em outubro. Ontem, em visita à cidade, Afif caminhou da 

Praça dos Expedicionários até a Praça João Pessoa, ao lado dos também candidatos 

Estevam Galvão de Oliveira (DEM), que concorre à reeleição na Assembleia 

Legislativa e dos candidatos a deputado federal, Israel Lacerda (PTB) e JUNJI Abe 

(DEM). 

 

Afif durante o evento disse que trabalhará para resolver antigas questões. "As nossas 

propostas já estão estudadas e serão implantadas durante os quatro anos. Mas com 

certeza a prioridade será o hospital. Esse ponto está sendo levado muito a sério", 

contou. "Também temos propostas para o sistema viário de Suzano por causa do 

Rodoanel, o problema da represa Taiaçupeba e o alagamento da área. Claro que 

Suzano precisa de um entrosamento maior com a prefeitura, mas isso em 2012 será 

resolvido", completou.  

A visita de Afif contou ainda com a presença do prefeito de Mogi das Cruzes, Marco 

Aurélio Bertaiolli (DEM), e dos vereadores democratas suzanenses: Arnaldo Marin 

Júnior, o Nardinho, Francisco Nunes dos Passos, Said Raful Neto e Rafael Franchini 

Garcia. Sobre a vista do candidato a vice na região, Bertaiolli disse que é uma grande 

"honra". "Ele é um dos homens mais íntegros na política. Um homem de ficha limpa. 

Hoje é candidato a vice na chapa do Alckmin. O que nos faz acreditar que a política 

tem conserto e que na política tem gente séria", argumentou.  

Estevam Galvão, que tenta a reeleição disse que a visita de Afif demonstra importância 

para os candidatos da região. "A vinda dele é importante porque ele é um vice 

diferente. Ele é ativo, isto é, vai participar da administração", avaliou.  

Para Lacerda, Afif é um político renomado que somará esforços no governo do Estado. 

"Ele vai contribuir muito também na nossa região, intermediando benefícios para o Alto 

Tietê", avaliou.  


