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MEMÓRIA O prefeito Marco Bertaiolli é recepcionado ao estilo de estadista, em visita às 
cidades-irmãs mogianas, em território japonês  

 

Alguns daqueles que até agora eram chamados de pré-candidatos 

serão oficializados como reais concorrentes ao próximo pleito por 

seus respectivos partidos políticos, durante várias convenções que 

irão acontecer na Assembleia Legislativa, durante o dia de hoje. 

Geraldo Alckmin será ungido à condição de candidato a governador 

de São Paulo pelo PSDB, podendo receber, de imediato,o apoio de 

vários partidos. O DEM, de onde virá o seu vice, Guilherme Afif 

Domingos, será um deles, assim como do PPS, de Gilberto Freire, 

candidato à reeleição a deputado federal. Cada um com sua 

respectiva convenção e definição de coligações ou lançamento de 

chapas a deputado federal, estadual e ao Senado. No caso da união 

PSDB, DEM e PPS, o candidato ao Senado deve ser Aloysio Nunes 

Ferreira, segundo o vice-prefeito de Mogi e presidente municipal 

tucano, José Antonio Cuco Pereira, que estará votando na convenção 

de São Paulo, assim como o prefeito democrata Marco Aurélio 

Bertaiolli. A convenção democrata irá sacramentar o ex-prefeito 

Junji Abe como candidato a deputado federal. Também hoje, a 

Cidade irá ganhar mais um candidato à Câmara dos Deputados, em 

Brasília: o vereador Geraldo Tomaz Augusto que também participará 

como eleitor da convenção regional do PMDB, com direito a dois 

votos, por ser presidente do Diretório Municipal e membro do 

Diretório Regional do partido. O PMDB também irá homologar a 

candidatura do ex-governador e presidente estadual da agremiação, 

Orestes Quércia ao Senado Federal. Até o final da última semana, 

ainda existiam ilações sobre uma possível candidatura de Francisco 

Rossi a governador, mas tudo indicava que o partido iria engrossar a 

coligação que apoia o tucano Alckmin para o governo paulista. A 

convenção peemedebista também será na Assembleia Legislativa, 

para onde devem convergir um grande número de políticos do Alto 

http://odiariodemogi.com.br/colunistas/noticia_view.asp?mat=24265&edit=19


Tietê. 

Dobradas 

Com a confirmação da candidatura que, na verdade, lhe foi imposta 

pelo comando regional do partido, "Geraldão" promete entrar de 

sola na campanha e já fala em dobradinhas com conhecidos 

candidatos a deputado estadual. O vereador mogiano promete 

trabalhar ao lado de Jorge Caruso (Capital), Wanessa Damo (Mauá), 

Juracy Ferreira da Silva (Ferraz) e Oswaldo Jr. (Arujá), todos eles do 

próprio PMDB. 

  

Aeroporto – 1  

"Onde será esse novo aeroporto em Sampa?" – questionou, semana 

passada, a jornalista Sonia Racy, em sua coluna, no Caderno 2 do 

"Estadão". No ano passado, lembra, ela registrou projeto elaborado 

a quatro mãos pela Andrade Gutierrez e Camargo Corrêa, incluindo 

terreno próximo de São Paulo, "em distância não muito maior do 

Centro na comparação com o aeroporto de Guarulhos". 

  

Aeroporto – 2  

Na época, O Diário teve acesso ao mesmo documento, encaminhado 

ao ministro da Defesa, Nelson Jobim, encarregado por Lula de cuidar 

da questão relativa ao novo Aeroporto de São Paulo. E o projeto das 

duas gigantes do setor da construção civil indicava justamente uma 

área do Taboão como a mais viável para receber o 

megaeampreendimento do Governo Federal. Sinal de que Mogi, 

apesar dos urubus de plantão – e eles sempre aparecem –, ainda 
está na parada. 

 

 
Frase do dia :  Eu me dou bem com a Argentina. Mas não dá para 

escolher. Elano, jogador da Seleção Brasileira, em entrevista à 

revista mogiana Ônix, na sua mais recente edição 
 

 


