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Bertaiolli comenta 

O prefeito Marco Bertaiolli (DEM) volta ao velho ritmo do Twitter para comentar as 
bruxas soltas na campanha ao Senado, como a renúncia de Orestes Quércia (PMDB) 
e a internação, que já dura mais de uma semana, de Romeu Tuma (PTB). Urucubaca 
pouca é bobagem! 
 
 

Sinal de alerta 

A situação de candidatos doentes remete à eleição mogiana de 1982. Uma semana 
antes da eleição, que ocorria sempre em 15 de novembro, uma pesquisa 
encomendada ao então mundialmente renomado Instituto Gallup jogou uma bomba no 
colo do então prefeito Waldemar Costa Filho. 
 
 
 
 

Coisa preta 

Cacique do PDS, que tinha três sublegendas, com os candidatos Chico Nogueira, Junji 
Abe e Nicolau Lopes de Almeida, WCF ficou sabendo pelo levantamento que era o 
PMDB quem faria o prefeito, o então promotor de Justiça Antonio Carlos Machado 
Teixeira, um dos três candidatos do partido, que também contava com Rubens 
Magalhães e Aécio Yamada. 
 
 
 
 

Sem efeito 

Na tentativa de reverter o quadro, WCF desapareceu da cidade e mandou espalhar 
que estava nas últimas, internado com grave problema cardíaco, no Instituto do 
Coração, na capital. Tinha a esperança de comover sua legião de admiradores. Não 
deu resultado: o PMDB ganhou a eleição, apesar de tantas obras entregues pelo outro 
lado, como a rodovia Mogi-Bertioga.  
 



 
 

Ficha Limpa 

Junji, 28 anos depois do ocorrido, agora candidato a deputado federal, aposta na 
Ficha Limpa para se destacar junto ao eleitorado. Faz isso à vontade no Twitter. "Dos 
1.276 candidatos a deputado federal por São Paulo somente 18 conseguiram se 
cadastrar no site www.fichalimpa.org.br". Depois arremata: "Dos 18 candidatos a 
deputado federal por São Paulo cadastrados no site Ficha Limpa, eu sou o que tem 
mais experiência política". 
 
 
 
 

Nagao é Junji 
No site, lideranças e políticos do Estado pedem apoio a Junji, com o boneco do 
candidato postado ao lado, para fiscalizar as declarações. O secretário municipal de 
Agricultura, Oswaldo Nagao, é um deles. 
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Junji digital 
Junji ficaria on-line no site do DEM ontem para responder às perguntas dos 
internautas interessados. Na matéria que anunciava o tal debate, promovido pela 
Juventude do DEM, o ex-prefeito foi citado como um dos candidatos mais presentes 
na Internet. Além de ter um site atualizado diariamente com notícias, artigos e fotos, 
possui Twitter, Orkut, Facebook, Blog, vídeos no Youtube, fotos no Flickr e 
atualizações via RSS. "Converso diariamente com os eleitores. Apesar de estar com 
quase 70 anos, é preciso acompanhar a evolução dos tempos. A Internet é hoje uma 
necessidade", revelou o candidato.  


