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Eleições 

Partidos indicam 28 nomes para 
deputados estaduais e federais 
Candidatos vão disputar as eleições em outubro e é possível que 
uma pessoa tente o cargo de vice-governador 

CLAYTON CASTELANI 
Da reportagem local  

Às vésperas do último dia previsto pelo calendário eleitoral para a realização de 

convenções partidárias (prazo termina amanhã), praticamente todos os diretórios de 

Mogi das Cruzes têm definidos quais sãos os nomes do município que disputarão 

votos em outubro. Até ontem, eram 28 candidaturas indicadas por 18 partidos aos 

mandatos de deputados federais e estaduais, além de um possível vice-governador.  

O PTN é, até o momento, o partido com o maior número de candidatos indicados pelo 

diretório local. São cinco nomes, incluindo o do presidente Miguel Del Moral Ortega 

Filho para deputado federal, mesmo cargo ao qual concorre Ronaldo Brito. São 

candidatos a deputado estadual: Renato Batista, Agnaldo de Jesus e Deise Arruda.  

Com dois nomes na disputa por cadeiras na Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo (Alesp) e um à Câmara dos Deputados, o PSDC é o segundo em número de 

candidatos. São eles: Euclídes Martins (federal), Andrea Thomaz e Osvaldo de 

Oliveira (estaduais).  

Serão inscritos no pleito para deputados estadual e federal pelo PP Sérgio Chabel e 

Airton Nogueira, respectivamente. No entanto, o partido é o único com possibilidade 

de ter um vice-governador mogiano: o presidente do diretório municipal José Gustavo 

Ferreira dos Santos pode ter o seu nome escolhido para compor uma "chapa pura" 

com Celso Russomanno, caso nenhuma aliança seja firmada.  

Três partidos terão dois candidatos cada. O PT apresentará Pedro Bianguli para 

estadual e Rodrigo Valverde para federal. Na mesma ordem de cargos, o PPS tenta 

reeleger Luís Carlos Gondim Teixeira e apresenta Francisco Alves de Lima.  

O PSC tem Braz Anastácio da Silva e José Aparecido De Marco, ambos para 

deputado estadual.  

O PSOL pode definir ainda hoje um nome concorrente à Alesp. Por enquanto, está 

confirmada apenas a candidatura à Câmara dos Deputados da presidente do diretório 

local, Inês Paz.  

Outros dez partidos terão um candidato cada. Destes, concorrem como candidatos a 

deputado federal: o ex-prefeito Junji Abe (DEM), o vereador Geraldo Tomaz Augusto 

(PMDB), Patrícia Rong (PTB), Mário Berti Filho (PCB) e o já deputado federal 

Valdemar Costa Neto (PR), que disputa a sua sexta eleição.  



Os vereadores Jean Carlos Soares (PCdoB) e Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho 

(PSB) são candidatos a deputado estadual, assim como Silvio Luiz Martuci (PSL) e 

Flávio Isaias Rodrigues (PV).  

O PHS confirmou o nome de Larissa Souza, porém, não definiu se para deputada 

estadual ou federal. A definição deve sair hoje após a concretização de uma aliança 

com o PMDB. Já o PSDB tem o mogiano Milton Morato inscrito para a Alesp, mas com 

apoio do diretório de Guarulhos. A reportagem não conseguiu contato com os 

representantes do PTC e do PRP. 

 


