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Goldman 

Autoridades apostam em governo da 
"continuidade" 
Novo governador deve dar andamento, em seus oito meses de 
mandato, aos projetos e obras de José Serra e prosseguir ajudando 
Mogi das Cruzes, dizem políticos da cidade 

NOEMIA ALVES 
Da reportagem local  

Agência Estado 

 
Goldman: Novo governador deve atender a pedidos da região 

O engenheiro Alberto Goldman (PSDB) assume hoje o governo do Estado de São 

Paulo. Pelos próximos oito meses, ele irá substituir o ex-governador José Serra 

(PSDB), que renunciou ao cargo em 2 de abril para disputar as eleições presidenciais 

em outubro próximo. A cerimônia de posse está marcada para às 16 horas no Palácio 

dos Bandeirantes, após de diplomação na Assembléia Legislativa, prevista para às 15 

horas.  

Na avaliação de autoridades e membros do PSDB local, o novo titular do Palácio dos 

Bandeirantes, com fama de pragmático, de sinceridade extrema, sem papas na língua 



ou meias palavras, governará São Paulo sob a bandeira da continuidade de projetos 

empregados por Serra em todo Alto Tietê. 

 

A aposta dos aliados do governo, em especial do prefeito Marco Bertaiolli (DEM), é de 

que Goldman finalize as obras e projetos iniciados por seu antecessor como, por 

exemplo, o Ambulatório de Especialidades Médicas (AME), previsto para ser 

inaugurado em julho, inauguração de estradas (Estrada das Varinhas, Vicinais e 

acesso do Jardim Araci, na rodovia Mogi-Dutra). "O relacionamento de Mogi com o 

governo Alberto Goldman será o mesmo que com o José Serra, de muita proximidade, 

respeito muito e investimentos. Tenho certeza de que a cidade continuará na rota do 

desenvolvimento", comentou Bertaiolli, que deverá estar presente na solenidade de 

posse, na capital.  

O vice-prefeito e presidente do diretório do PSDB em Mogi, José Antônio Cuco 

Pereira, é da mesma opinião. "Continuar ao que já foi feito é o caminho natural das 

coisas. Ainda mais porque restam apenas sete meses de governo e pouco há que se 

fazer. De qualquer forma com Alberto Goldman no governo, Mogi não terá nada a 

perder. Pelo contrário", afirmou.  

O presidente da Câmara, Mauro Araújo (PSDB), está otimista por novos 

investimentos. "Acredito que, mesmo obedecendo às restrições eleitorais, o novo 

governador não deixará de atender pedidos antigos da população mogiana, como as 

melhorias em outras estradas vicinais e investimentos nos trens para preparar em 

definitivo a vinda do Expresso Leste. Enfim, será uma política de continuidade, mas 

com a marca do seu governo".  

Para Junji Abe (DEM), ex-prefeito de Mogi, a substituição será apenas nas 

formalidades. "Oficialmente, o Goldman será o governador, mas o governo mesmo 

está todo desenhado, o orçamento fechado, as obras em andamento. O que resta a 

ele é dar continuidade à frente do trem que caminha nos trilhos". 
 


