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Convenções lançam 4 candidatos 

 

EVALDO NOVELINI 

Quatro políticos com domicílio eleitoral em Mogi das Cruzes tiveram 

suas candidaturas nas eleições de outubro próximo homologadas em 

convenções partidárias realizadas no último domingo. Todos os 

eventos ocorreram na Assembleia Legislativa, em São Paulo. O PPS 

confirmou o deputado estadual Luiz Carlos Gondim Teixeira na corrida 

pela reeleição e o advogado Francisco Alves de Lima a federal. A 

Câmara também vai ser disputada pelo ex-prefeito Junji Abe, indicado 

pelo DEM, e pelo vereador Geraldo Tomaz Augusto, o Geraldão, nome 
escolhido pelo PMDB. 

O PPS é, até o momento, o único partido a lançar dois candidatos de 

Mogi nas eleições marcadas para 3 de outubro próximo. Para reeleger 

Gondim Teixeira, a sigla não desconsidera sequer aproximar o 

deputado de seus antigos adversários políticos, como o ex-prefeito de 

Mogi, contra o qual o parlamentar disputou duas eleições. "O ideal é 

que ele dobre com candidatos da própria legenda, mas não 

descartamos uma dobradinha com o Junji", diz o presidente do 
partido na Cidade, Delmiro Aparecido Goveia. 

Quanto à candidatura de Lima, que tem 69 anos, o próprio 

comandante da sigla em Mogi reconhece que o lançamento do 

advogado é mais para fortalecer o nome do candidato para a próxima 

eleição municipal. "Já começamos a formar quadros para 2012." Em 

2008, no pleito local, o pernambucano de Serra Talhada e então 

filiado ao PSB obteve 1.041 sufrágios na tentativa de se tornar 

vereador. Não conseguiu e, segundo se depreende das declarações de 

Goveia, deve voltar ao páreo daqui a dois anos. 

Confirmando oficialmente o que todo mundo desconfiava, o ex-

prefeito Junji Abe foi indicado na convenção do DEM para disputar 

uma das 70 cadeiras destinadas a São Paulo na Câmara Federal. 

Alegando que está se precavendo para não desrespeitar a legislação 

eleitoral, que só libera a campanha propriamente dita depois de 5 de 

julho, o democrata pouco fala sobre o futuro. Adianta, no entanto, 

quais serão suas armas na busca pelo voto. "Serão as convencionais: 

gastar muita sola de sapato e fazer muito corpo a corpo, 
principalmente", diz. 

Quem também aposta na combinação sola e saliva é o vereador 

Geraldão. Único candidato a federal do PMDB no Alto Tietê de um 

milhão de votos, ele quer também buscar sufrágios no ABCDM, que 

tem um potencial de 3 milhões de eleitores. "Descobri na convenção 

que a Região de Santo André, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra 

também não tem nome a federal pelo partido. Já dei início a 

negociações para ver se dobro com os estaduais de lá", afirma o 

mogiano. 
 

 


