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Voto por Mogi  
Com um leque de apoios, boas influências e um rol de 
possibilidades de facilitação de seu desenvolvimento a partir da 
escolha do tucano nas urnas, é, no mínimo, inoportuno contribuir 
para a vitória de Dilma, alguém muito distante do município  

Aexistência do segundo turno presidencial é, por si só, um alívio à democracia. Do 

jeito que as coisas estavam em quase toda campanha, com Lula desfilando seu ego 

de santo e Dilma Rousseff (PT) andando de salto alto pelo horário eleitoral gratuito, se 

as eleições tivessem tido fim numa tacada só, eis que as chances da transformação 

política do Brasil em Venezuela estariam pavimentadas. Óbvio que o Brasil nunca foi, 

não é, nem nunca será uma Venezuela econômica. Há aqui, diferentemente do país 

vizinho, uma economia de múltiplas possibilidades, que aprendeu a enfrentar e vencer 

crises. Mas o fato político do chavismo, aquele que arrota a corrupção travestida de 

justiça social, personificada em gente da estirpe de José Dirceu, bateria muito à nossa 

porta com Dilma vencendo sem restrições, de uma vez só, já em tenros 3 de outubro.  

Com o segundo turno, o afã de, por exemplo, calar a Imprensa perdeu força. Afinal, a 

partir dela que se desfez a imagem falsa de unanimidade, revelaram-se casos 

escabrosos, como o de Erenice Guerra, e se apontou para a ampliação do debate, 

principalmente em confrontos frente a frente entre a candidata petista e José Serra 

(PSDB), como o ocorrido no domingo passado na TV Bandeirantes. É verdade que, 

com o segundo turno, tem-se ainda a farsa do marketing político, numa guerra 

hipócrita da satanização do concorrente e da canonização do próprio ego político, mas 

os debates tornam a comparação mais produtiva.  Para Mogi, por exemplo, o que se 

tem é o contraste entre o excelente relacionamento existente entre a administração 

municipal, comandada pelo prefeito Marco Bertaiolli (DEM), e as políticas públicas 

implementadas pelo grupo de Serra, passando pelo governo do Estado, agora 

fortalecido com o retorno de Geraldo Alckmin (PSDB) e sua trajetória de benefícios 

legados à cidade, como a duplicação da rodovia Mogi-Dutra e a reforma e ampliação 

do Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo.  

Há ainda dois reforços de peso na relação da cidade com o grupo tucano: a eleição de 

Aloysio Nunes ao Senado traça um outro patamar, antes ainda inexistente, de se obter 

suporte político na Casa Legislativa mais seleta e decisiva do País. Foi Aloysio quem 

se transformou em interlocutor de obras e benefícios estaduais para Mogi quando de 

sua passagem pela Casa Civil do governo estadual, na gestão Serra.  

O outro reforço é a eleição de Junji Abe (DEM) a deputado federal. Prefeito por duas 

vezes do município, experiente e bem relacionado, Junji passa a compor o grupo de 

repercussão nacional para o desenvolvimento de Mogi, sendo, com isso, mais um pilar 



importante na representação federal, ainda mais se Serra for o eleito.  

Parece claro que a força do município, um dos poucos a ter mais de 200 mil eleitores 

Brasil adentro, não depende da eleição de Serra ou de Dilma, mas a escolha pelo 

tucano abrirá os caminhos de financiamentos federais para a cidade, amplificando o 

que foi conseguido no governo Lula, este ocorrido graças à atuação influente do 

deputado federal Valdemar Costa Neto (PR), o Boy, como por exemplo a inclusão de 

verbas para a construção de dois viadutos sobre os trilhos da CPTM, algo impensável 

apenas com verbas municipais.  

A opção por Serra, então, parece ser a melhor para Mogi. Com um leque de apoios, 

boas influências e um rol de possibilidades de facilitação de seu desenvolvimento a 

partir da escolha do tucano nas urnas, é, no mínimo, inoportuno contribuir para a 

vitória de Dilma, alguém muito distante do município e que, no que se sabe, sequer 

passou por aqui em sua vida política curta e cuja memória mais forte é a da resistência 

armada ao Regime Militar.  

Há duas semanas do pleito que escolherá o novo ou a nova presidente, cumpre à 

Imprensa a transparência de emitir seu parecer, reeditando o que O Estado de S. 

Paulo, de forma corajosa, fez no primeiro turno, ao optar legitimamente por Serra, 

repetindo o que jornais americanos fizeram na eleição de Barack Obama, em 2008. O 

Mogi News, sem medo de críticas ou de patrulhamento, indica o voto em Serra, 

restringindo, no entanto, tal opção às suas páginas de opinião, sem a contaminação 

do noticiário. 

 


