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Dois Feldman(n)s 

A escolha do ex-deputado federal Fábio Feldmann para ser o candidato do PV ao 

governo do Estado remonta às várias visitas feitas por Feldmann a Mogi nas diversas 

eleições das quais participou e como secretário de Meio Ambiente em parte do 

governo Mário Covas que, desde então, não achava saída para a questão da 

destinação final do lixo do Alto Tietê. 

 

Outra coisa 

Feldmann não tem parentesco com outro Feldman, este sem o segundo "n", o 

deputado federal Walter Feldman, que foi secretário municipal de Esportes da capital 

até recentemente e passou pela presidência da Assembleia Legislativa, tendo sido 

uma espécie de elo para o ingresso de Junji Abe no PSDB em 1998.  

 

 

 

Clones - I 

Os dois Feldman(n)s já se engalfinharam politicamente. Foi na eleição de 1986, 

quando, pelo mesmo PMDB, com nomes muitos semelhantes, disputaram a 

legibilidade da cédula de papel. Na época, Fábio levou a melhor, deixando Walter de 

fora. 

 

 

Clones - II 

Fato semelhante ocorreu em Mogi, em 1988. Três "Luízes" se confundiram nas 

cédulas de papel na disputa pela Câmara. Os três, no entanto, acabaram eleitos: o 

então "decano" Luiz Beraldo de Miranda; outro tradicional, Luiz Alves Teixeira; e o 



então novato Luís Carlos Gondim Teixeira. A urna eletrônica acabou com esse tipo de 

confusão. 

 

 

Moçambique 

O mogiano Cláudio Melo, ex-superintendente do Mogi Shopping e do Suzano 

Shopping, que há dois anos e meio administra o Maputo Shopping Center, em Maputo, 

capital de Moçambique, no continente africano, visitou Mogi no último fim de semana. 

 

 

Coisas da Copa 

Melo gravou entrevista para o Frente a Frente, programa de entrevistas da TV Mogi 

News (canais 3, digital, e 10, analógico), que será apresentada na próxima semana. 

Ele falou da proximidade de Moçambique com a África do Sul e dos consequentes 

impactos econômicos positivos que já vêm sendo sentidos em razão da Copa do 

Mundo no País vizinho. 

 

 

História 

Cláudio Melo, em parceria com o publicitário José Miguel Hallage, fez um brilhante 

trabalho nos primeiros anos do Mogi Shop-ping, tendo trazido âncoras importantes, 

como a Lojas Americanas e o McDonald´s. Depois, implantou o Suzano Shopping com 

reconhecida eficiência.  

 


