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Cacau baiano 

Deu no site globoesporte.com que o jogador Cacau, tido como mogiano, seria na 
realidade baiano de nascimento. Mas a informação do título "Baiano Cacau está na 
lista final da Alemanha para a Copa do Mundo" não se sustenta no corpo da matéria. 
Deve ser porque é na Bahia que há a maior produção de cacau do País. Ou não? 
 
 

Cacau mogiano 

Até o fechamento desta edição, a coluna não havia obtido posição oficial sobre o caso 
Cacau. O que se sabe é que o jogador morou muitos anos em Mogi e está ligado até 
hoje a uma religião evangélica da cidade. No ano passado, inclusive, em visita ao 
Brasil, Cacau deu uma palestra, falando de seu exemplo de vida, da infância pobre ao 
sucesso na Alemanha, passando pela adaptação ao País e pela luta contra o 
preconceito. 
 
 
 
 

Fura bolo 

Apelido dado por assessores de um político mogiano ao também parlamentar Donizete 
Braga: "Fura bolo". Explica-se: um eventual oportunismo em entrar no processo que 
corre no Incra para regularização das posses dos chacareiros do Santo Ângelo depois 
de declaradas medidas de regularização fundiária. "Ele é como o menino que fica no 
canto cantando parabéns e, antes da velinha ser apagada, enfia o dedo no bolo para 
lambê-lo em seguida". 
 
 
 
 

Celso Daniel 
Um dos assessores relembra um episódio nada abonador na biografia de Donizeti 
Braga, que chegou a ter sido incluído como um dos mentores do assassinato do então 
prefeito de Santo André, Celso Daniel, em janeiro de 2002, tendo inclusive seu sigilo 
telefônico quebrado, por ordem judicial. "Sinto-me profundamente indignado pelas 
acusações do Ministério Público, bem como pela forma como este caso vem sendo 



conduzido. Tenho minha consciência absolutamente tranquila", declarou Braga à 
Imprensa na época. 
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Linha ascendente 

O presidente da Câmara, Mauro Araújo (PSDB), vem demonstrando rapidez e enorme 
capacidade de articulação política, avançando em postos do poder. Eleito pela 
primeira vez em 2004, Araújo viveu anos de intenso aprendizado no primeiro mandato, 
ao se tornar um incômodo para o mais experiente vereador, José Antonio Cuco 
Pereira (PSDB), chegando a travar embates com ele em plenário. Depois, como se 
reconhecesse ter aprendido lições do mestre contra o qual se colocava, passou a ser 
mais conciliador. 
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Costuras 

Com a saída de Cuco da Câmara para ser vice-prefeito, em 2009, Araújo logo engatou 
um cargo de vice-presidente, depois de ter selado grande amizade com o presidente 
de então, Nabil Nahi Safiti (DEM). No processo de escolha do novo presidente, no ano 
passado, Araújo costurou apoios que o permitiram vencer, nos bastidores, os também 
tucanos Jolindo Rennó Costa e Pedro Komura, deixando-os isolados e garantindo com 
isso êxito. 

 
 

Passo a passo 

Agora, no ápice de suas influências políticas, Araújo deverá se tornar presidente da 



Associação das Câmaras do Alto Tietê (Acat), congregando parlamentares do Alto 
Tietê e ganhando corpo regional. 
 
 
 
 

Vice? 

Há quem garanta que o próximo passo de Araújo é se tornar candidato a vice-prefeito 
na chapa de reeleição de Bertaiolli, em 2012, subindo mais um degrau em sua 
carreira. Mas aí terá de combinar com os russos, a começar pelo czar e ex-adversário 
de plenário Cuco, que ocupa o cargo e que, até onde se sabe, não vai querer sair tão 
cedo. 

Divulgação 

 
 
 

"Bertachek" 

O vereador Expedito Tobias (PR) mirou no que viu e acertou no que não viu, ontem, 
após uma nova reunião do prefeito para tratar do caso dos chacareiros. Disse a 
Bertaiolli que ele, com tantas obras, faz a cidade avançar dez anos em um. Sem 
querer e talvez sem saber, comparou o prefeito a Juscelino Kubitschek, cujo plano de 
governo dizia que o Brasil iria se desenvolver cinquenta anos em cinco. Inconsciente 
modesto, contentou-se em um quinto. 

 
 

Mineiro japonês - I 
Um dos assessores que coordenam a pré-campanha do ex-prefeito Junji Abe (DEM) 
vê semelhanças da atual empreitada com a primeira jornada de Junji a um cargo fora 
dos limites de Mogi, quando se candidatou a deputado estadual e ganhou. Para o 
aliado de Junji, naquele momento, o político corria por fora, com Chico Nogueira e 
Chico Bezerra tendo maior visibilidade. "´Mineirinho´, ele chegou lá!", resumiu. 
 
 
 
 

Mineiro japonês - II 
Para o fiel escudeiro do ex-prefeito, a luta por uma cadeira na Câmara dos Deputados 
pela coligação do DEM, que inclui PSDB e PPS, será insana e exigirá pelo menos 130 
mil votos de Junji, marca que será obtida e superada com muito trabalho e muita 
discrição. "O Junji, embora japonês, continua mineiro e come pelas beiradas". 
 
 



 
 

Cateterismo de Nagao 

O secretário municipal de Agricultura, Oswaldo Nagao, submeteu-se ontem a um 
cateterismo num hospital da capital. Nagao, que teve problemas cardíacos em 2008, e 
se recuperou rapidamente, teria agendado um novo check-up do coração com 
antecedência. Segundo a Coordenadoria de Comunicação, ele deve receber alta ainda 
hoje. 

 


