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Eleições 

Convenções partidárias em Mogi 
definem candidaturas de três 
políticos 

CLAYTON CASTELANI 
Da reportagem local 

Daniel Carvalho 

 
Geraldão: "Não será fácil" 

O fim de semana foi de definições para alguns dos partidos com representatividade 

em Mogi das Cruzes. As convenções partidárias, no domingo, de Democratas (DEM), 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) e Partido Popular Socialista 

(PPS) confirmaram alguns dos nomes importantes da cidade que estarão envolvidos 

nas disputas por cadeiras na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e 

na Câmara federal. 

 

Dos candidatos que exercem mandatos como vereadores em Mogi, o peemedebista 

Geraldo Tomaz Augusto foi o primeiro a ter o seu nome confirmado pelo partido. Ele 

será o único candidato a deputado federal pelo PMDB no Alto Tietê. Os outros dois - 

Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho (PSB) e Jean Carlos Soares Lopes (PC do B) 

- terão suas candidaturas confirmadas pelos partidos no próximo sábado. 

 

Ao Mogi News, Geraldão, como é mais conhecido, revelou que o PMDB calcula que 



candidatos que alcançarem a marca de 60 mil votos têm boas possibilidades de serem 

eleitos deputados federais. "Não é fácil, porque uma eleição nunca é. Mas não é 

impossível", disse o candidato, que continua exercendo o mandato de vereador e vai 

buscar votos também na região do ABC, além do Alto Tietê.  

O ex-prefeito Junji Abe (DEM) também teve o seu nome confirmado como candidato a 

deputado federal. Seguindo recomendação do partido, o democrata informou que não 

falaria sobre a campanha até o próximo dia 5 de julho, prazo final para que os nomes 

dos candidatos sejam registrados no Tribunal Regional Eleitoral (TRE).  

O PPS confirmou a candidatura à reeleição do deputado estadual Luís Carlos Gondim. 

O candidato relatou que o seu partido permitirá coligações com dois partidos que já 

têm candidatos na cidade, justamente DEM e PMDB, além do PSDB. "No que 

depender de mim, pretendo me coligar com o Junji e com o Geraldo. São ótimas 

pessoas", disse Gondim. Os referidos candidatos de DEM e PMDB preferiram não 

falar sobre coligações. 

 

 

PSDB 

Sem candidatos no município, o PSDB de Mogi deve trabalhar para o partido em 

outras praças. "Temos muitos candidatos pedindo o nosso apoio na campanha", 

contou o vice-prefeito José Antônio Cuco Pereira, presidente do Diretório Municipal 

tucano. Questionado sobre a possibilidade de apoio ao ex-correligionário Junji Abe, 

Cuco foi enfático: "o Junji é de outro partido".  

 


