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NO AGUARDO A moradora espera a chegada das guias e “sarjetas” prometida na placa 

de português duvidoso, colocada pela Prefeitura, no Bairro Jardim Margarida  
 

A candidatura do ex-prefeito Junji Abe a deputado federal deverá 

ser oficializada neste domingo, durante a Convenção Regional do 

DEM, marcada para acontecer a partir das 9 horas, na sede da 

Assembleia Legislativa do Estado, na Capital. Na mesma 

oportunidade, os democratas devem avalizar o nome de Guilherme 

Afif Domingos como candidato a vice-governador de São Paulo na 

chapa a ser encabeçada pelo ex-governador e atual favorito nas 

pesquisas de opinião, Geraldo Alckmin. O prefeito Marco Aurélio 

Bertaiolli, um dos nomes que despontam com grande força política 

dentro do partido, deverá participar ativamente do evento, onde 

estará também o seu antigo aliado e atual prefeito de São Paulo, 

Gilberto Kassab. Com a convenção regional, dá-se o mais 

importante passo para o início, de verdade, da atual campanha, 

que já vem acontecendo nos bastidores. No caso de Junji, seu 

trabalho tem sido intenso. Primeiramente, buscando reafirmar 

antigas alianças nas áreas local e regional. Mas, principalmente, 

tentando reativar alguns núcleos eleitorais do Interior paulista, que 

ele acabou por abandonar quando deixou o cargo de deputado 

estadual para concorrer à Prefeitura de Mogi, onde permaneceu por 

dois mandatos. Já Bertaiolli terá de mostrar força na atual 

campanha, assegurando à dobradinha Alckmin-Afif uma grande 

votação na Cidade e em todo o Alto Tietê, já que irá atuar como 

uma espécie de líder da campanha tucano-democrata na Região. 

Da mesma forma, Junji Abe espera também contar com o respaldo 

de seu antigo vice. Com o mandato de prefeito nas mãos, será o 

primeiro teste eleitoral de Bertaiolli em favor de seus antigos 

aliados. O democrata sabe disso e terá de jogar pesado para 

mostrar que tem prestígio e, mais que isso, votos. A convenção de 

http://odiariodemogi.com.br/colunistas/noticia_view.asp?mat=24219&edit=19


domingo dará a largada oficial para as eleições que se aproximam. 

 

PesquisAtores 

Educador dos bons, o mestre Armando Sérgio da Silva lança hoje, 

em São Paulo, o livro "Cepeca - Uma Oficina de PesquisAtores", 

contando a história do Centro de Pesquisas em Experimentação 

Científica do Ator da Universidade de São Paulo, organizado pelo 

próprio autor e formado por alunos da graduação, mestrado e 

doutorado da USP. Velho conhecido dos meios culturais locais, 

"Armandão" vem se dedicando ao trabalho na Capital. O 

lançamento será às 18h30, na SP Escola de Teatro, Avenida Rangel 

Pestana, 2.401, Brás. 

  

Parabéns! 

Ele conhece futebol como poucos. E como poucos, cultua a 

memória deste esporte na Cidade. O antigo atacante do Vila 

Santista é capaz de passar horas lembrando fatos e personagens 

do futebol mogiano, com os quais teve oportunidade de conviver e 

jogar. Completa hoje 77 anos, apresentando parte de seu 

fantástico arquivo sobre o futebol mogiano, numa exposição, no 

Ciarte. Merece os parabéns de todos nós que temos o privilégio de 
conviver com José Pierucetti, o "Peru" e suas histórias. 

  

Troca-troca 

Ao visitar a exposição de Pierucetti, na última quarta-feira, o 

prefeito Marco Bertaiolli acabou entrando de cabeça na onda das 

figurinhas da Copa do Mundo. E ao visitar a banca de trocas, 

acabou permutando 180 cromos repetidos por outros 60, que lhe 

possibilitaram completar o álbum da filha Maitê. 

Posse 

Tomou posse, ontem, na Capital, a nova diretoria executiva do 

Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo, que 

tem como presidente Mário Sérgio de Almeida Santos. O mogiano 

Wilton José Nogueira também foi empossado no cargo diretor 

regional de Mogi das Cruzes do Sincor para mais um mandato. O 

evento aconteceu no Palácio das Convenções do Anhembi. 

 

 

Frase  do dia :  Não adianta nada você fazer cara de homem de 

bem se o seu caráter anda de braguilha aberta.  Millôr Fernandes, 

em seu "saite" Millôr.Online, acessado pelo endereço 

www2.uol.com.br/millor/ 
 

 


