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2º turno 

Kassab pede apoio a Serra no Alto 
Tietê 
O prefeito de São Paulo e presidente do DEM no Estado esteve em 
Suzano em campanha pelo candidato à Presidência da República 

Natália Ramos 
De Suzano 

Osvaldo Birke 

 
Kassab: "Precisamos mostrar que Serra é o melhor para o nosso País" 

A eleição de candidatos da coligação PSDB/DEM no primeiro turno das eleições de 

2010 tem motivado lideranças políticas do Estado de São Paulo a propagar as 

propostas do candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra, para 

garantir a vitória sobre a candidata Dilma Rousseff (PT). A diferença entre eles, 

segundo as últimas pesquisas do Instituto Datafolha, é de apenas sete pontos 

porcentuais. 

 

Reconhecendo a expressiva votação que o governador Geraldo Alckmin (PSDB), o 

senador Aloysio Nunes (PSDB) e o próprio Serra tiveram no Alto Tietê, o prefeito de 

São Paulo e presidente estadual do Democratas, Gilberto Kassab, veio a Suzano no 

domingo para entregar uma carta de agradecimento assinada por Alckmin e Nunes 

pelo apoio do deputado estadual Estevam Galvão (DEM) e dos eleitores suzanenses. 

 

Na ocasião, Kassab reforçou a importância da união de autoridades e lideranças 

regionais pela eleição de José Serra. A reunião também contou com a participação do 

deputado federal eleito Junji Abe, de vereadores e de lideranças de Suzano e das 

demais cidades da região. 

 

"Mais do que um agradecimento a vocês, esta carta é um chamamento para o 

segundo turno da eleição presidencial. Precisamos criar clima de vitória, mostrar para 



Suzano e para o Brasil que o Serra é o melhor para administrar o nosso País. Ele 

conhece a cidade, suas necessidades, tem compromisso com o povo, e mais do que 

isso, é competente, tem uma história de trabalho pelo nosso Estado e pelo Brasil", 

reiterou o prefeito de São Paulo. 

 

Diz trecho da carta: "Prezado amigo Estevam Galvão, o seu prestígio e a sua 

capacidade de mobilização foram decisivos para o resultado que obtivemos em seu 

município. Ele (Kassab) também, de viva voz, saberá reiterar, em nosso nome, os 

compromissos que assumimos de continuarmos no caminho das parcerias que tanto 

têm contribuído para o progresso de São Paulo". 

 

Coordenador-regional da campanha do tucano, Estevam enfatizou que Serra tem mais 

experiência e competência para administrar o País do que sua concorrente. "Ele 

(Serra) já foi senador, o melhor ministro da Saúde que o Brasil já teve, prefeito de São 

Paulo e governador de São Paulo, contribuindo fortemente com o desenvolvimento da 

nossa região. Todos conhecem sua história de vida, diferentemente da outra 

candidata, que até pouco tempo ninguém sabia quem era. Serra será bom para 

Suzano, para o nosso Estado e para o País", declarou Estevam. 
 


