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Bancada de Kassab 

O Valor Econômico publicou na semana passada uma matéria citando deputados 
federais eleitos que teriam estreita ligação política com o prefeito da capital, Gilberto 
Kassab (DEM). Guilherme Campos, Eli Correa Filho, Rodrigo Garcia, Alexandre Leite 
e Junji são relacionados no time "kassabista" e vão, segundo o jornal, continuar 
seguindo os passos do democrata, que deverá virar peemedebista em breve. 
 
 
 
 

PSB na rota 

Deu na Folha de S. Paulo de ontem: Kassab tem no PSB um plano B de filiação, se 
caso as negociações para a ida de seu grupo político - que inclui o prefeito mogiano 
Marco Bertaiolli, Junji e o deputado estadual Estevam Galvão de Oliveira - não 
prosperarem em direção ao PMDB.  
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Tudo junto e misturado 

Imagine a seguinte hipótese: Bertaiolli, Junji e Estevam no mesmo PSB do vereador 
mogiano Chico Bezerra, que foi e voltou para a base governista da Câmara diversas 
vezes e que, por isso, não inspira confiança em nenhum dos três caciques graduados. 

 
 

Naco do partido 

O PPS deve ser brindado com cargos em primeiro escalão do governo Geraldo 
Alckmin (PSDB). Há a possibilidade, inclusive, da Secretaria de Estado de Emprego e 
Relações do Trabalho, que esteve nos últimos anos sob a batuta de Guilherme Afif 
Domingos, passar aos domínios do partido. Há também a opção da Secretaria de 



Estado de Cultura. Quem costura a barganha é o presidente nacional do partido, 
Roberto Freire, com a participação da bancada estadual e, por consequência, de 
Gondim.  
 
 
 

Moeda de troca 

A destinação da Secretaria de Estado da Agricultura ao deputado estadual Barros 
Munhoz (PTB), atual presidente da Assembleia Legislativa, é a única maneira de tirar 
o experiente parlamentar da disputa pelo comando da Casa e abrir caminho para a 
"entronização" de Bruno Covas. Deputados da região que pertencem à base 
governista esperam, ansiosos, pela definição. 
 
 
 
 
 

 


