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Mais "causos" 

A visita do pré-candidato do PSDB ao governo do Estado, Geraldo Alckmin (PSDB), 

ao governo do Estado, ocorrida anteontem, rendeu grandes histórias e uma 

reconstituição histórica não somente dele, mas de políticos de Mogi que, 

contemporâneos a ele, estavam presentes. 

 

 

Os campeões 

Alckmin começou sua carreira política em 1972, elegendo-se vereador em 

Pindamonhangaba, com 35% dos votos, um recorde absoluto. Na mesma eleição, 

Junji Abe participou também da primeira eleição, elegendo-se vereador em Mogi com 

o status, também, de campeão de votos. 

 

 

Mais Mogi 

Oito anos depois, em 1982, depois de ter sido prefeito de Pinda por seis anos, Alckmin 

elegeu-se deputado estadual. Ali, ele foi colega de dois mogianos: Jacob Lopes, que 

depois se enveredou pelo Mogigate, saindo da política, e Maurício Najar, já falecido. 

Naquele ano, Cuco foi eleito pela primeira vez vereador em Mogi. 
 

Osvaldo Birke 

 

Museu da política 

O papo, norteado por Alckmin, com a participação de Junji e Cuco, remontava a 

história de duas gerações anteriores à do prefeito Marco Bertaiolli (DEM), que em 

1982 vivia sua adolescência, com seus 13 anos bem vividos. 



 

 

Guerra ideológica 

Alckmin falou também dos embates históricos, ocorridos entre os anos de 1983 e 

1986, cujos protagonistas eram os deputados Coronel Sidney Palácios, um direitão, e 

a atriz Ruth Escobar, esquerdista convicta. Toda sessão, Palácios baixava o calão, 

acusando a "vida libertina" de Ruth, uma portuguesa, de fala histriônica, que havia 

ficado famosa com suas apresentações no teatro brasileiro. Ela, por sua vez, reagia 

denunciando o que dizia ser a "falta de virilidade" do coronel. 
 

Divulgação 

 

 

 

Peça de teatro 

No ápice desses embates, Ruth leu um texto emocionante e, ao final, caiu no chão, 

aparentando ter desmaiado. Alckmin e outro parlamentar, Valdir Trigo, correram para 

socorrê-la. Trigo recolheu o roteiro do discurso e depois mostrou seu conteúdo. Havia 

uma cena previamente escolhida: "Desmaiar". 

 

 


