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Apoio em Taubaté 

Deu no Vale News, na coluna Bastidores da Política, assinada por José Antonio de 
Oliveira: "O ex-prefeito e atual vereador de Taubaté, Antonio Mário Ortiz (DEM), 
almoçou ontem com os jornalistas José Antonio de Oliveira e José Carlos Cataldi, no 
restaurante Paineiras, de Roseira. Antonio Mário disse que vai apoiar o ex-prefeito de 
Mogi das Cruzes, Junji Abe, para deputado federal". 

 
 

O céu é o limite 

Junji cerca o Vale do Paraíba como sua meta de expansão. Experiente, o ex-prefeito 
sabe que não bastará a ele uma expressiva e até exagerada votação em Mogi. Por 
aqui, pessoas do grupo político "junjista" avaliam que sairão daqui de 70 mil a 80 votos 
dos cerca de 130 mil necessários para uma eleição exigida pelo quociente eleitoral 
exigido pela coligação, que reúne também o PSDB e o PPS, além de partidos de 
menor expressão. 
 
 
 
 

Jogo do bicho 

O ex-prefeito misturou DEM e PSDB no balaio de sua candidatura. Ele explicou no 
Twitter: "O meu número, 2545, tem um forte significado - 25 do meu partido, o DEM, e 
45, do PSDB -, legenda que me acolheu durante os dois mandatos de prefeito". 
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Junji nas costas 

Voltando a Junji, o boneco de papelão que reproduz fielmente o candidato e que há 
tempos ocupa a recepção de seu escritório político, na rua Coronel Santos Cardoso, 
vai para a rua. O ex-secretário de Serviços Urbanos André França é quem estaria 
encarregado de levá-lo a eventos políticos. "O André vai carregar o Junji nas costas", 
provocou um outro homem de confiança do democrata que já foi tucano".  
 
 

Boneco inflável 
Outro que terá boneco, não de 1,60 metro de altura, como Junji, mas de 15 
centímetros, é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo a Folha de S. Paulo, "o 
PT planeja lançar bonecos de Lula a serem vendidos em lojas do partido e eventos de 
campanha. Os ´Lulinhas´ terão duas versões, de terno e de camisa da seleção". 
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Santo ou vudu? 

Há duas possibilidades: servir como imagem santa e ser colocado no altar de casa, 
dando um copo de cachaça por dia como simpatia, pelos seus adoradores, como o 
professor de História Nabil Francisco de Moraes, ou, para o pessoal da oposição, ter 
um modelo vudu para ser espetado sempre que der vontade. Você decide. 


