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Eleições 

Candidatos apostam no corpo a 
corpo na reta final da campanha 
eleitoral 
Com as restrições impostas pela Justiça Eleitoral nos dias que 
antecedem a eleição, os políticos pretendem se aproximar dos 
eleitores 

Cleber Lazo 
Da reportagem local 

Osvaldo Birke 

 
Junji: Lideranças de bairro 

A dois dias de a campanha eleitoral sofrer restrições, candidatos da região prometem 

intensificar as reuniões e os comícios. Na próxima sexta-feira, eles ficarão proibidos de 

realizar encontros públicos, participar de debates e utilizar aparelhagem de som fixo.  

Além disso, amanhã, terminará o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. O 

prazo para a propaganda eleitoral nos veículos impressos e na Internet é um pouco 

maior. A divulgação paga nestas mídias será proibida somente em 2 de outubro, 

sábado, véspera das eleições.  

De olho na legislação para não serem multados, os candidatos ouvidos pelo Mogi 



News devem usar como estratégia o corpo a corpo em locais públicos e, ainda, visitar 

as casas dos simpatizantes, ações permitidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TRE).  

Segundo o calendário eleitoral, até as 22 horas do dia que antecede as eleições, serão 

permitidos distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de 

som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos. 

 

Candidato à reeleição, o deputado estadual Estevam Galvão de Oliveira (DEM) disse 

que continuará com a programação definida desde o começo da campanha. "Fiz uma 

grande carreata no domingo passado e, agora, seguiremos com algumas reu-niões, 

depois, partiremos para a reta final com um trunfo. Falei hoje (ontem) com a 

assessoria do Alckmin (Geraldo Alckmin, candidato a governador pelo PSDB) e ele 

quer visitar Suzano na sexta-feira ou no sábado", disse.  

Já Luiz Carlos Gondim Teixeira (PPS) antecipou que, após as restrições na 

campanha, vai priorizar o corpo a corpo em cidades vizinhas de Mogi, reduto eleitoral 

dele. "Vou visitar os bairros das regiões que fui no mês passado. Vamos passar de 

casa em casa e reforçar o voto de confiança", adiantou. 

 

Candidato a deputado federal, o ex-prefeito mogiano Junji Abe (DEM) vai continuar 

com foco em duas grandes regiões: Alto Tietê e Vale do Paraíba. Ele promete se 

encontrar com lideranças de bairros. 

 

Atual vereador de Mogi das Cruzes, Geraldo Thomaz Augusto (PMDB), o Geraldão, é 

outro candidato a uma cadeira na Câmara dos Deputados que já definiu a 

programação.  

"Hoje e amanhã, tenho reuniões. Na sexta-feira, vou fazer corpo a corpo nos bairros e, 

no sábado, encerro a campanha visitando feiras livres e fazendo uma caminhada no 

calçadão", disse. 
 


