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Ex-prefeitos declaram
apoio a Marcus Melo;

Valverde e Lintz estão
ao lado de Caio Cunha

Na reta final, o 
deputado federal 
Marco Bertaiolli e o 
ex-prefeito Junji Abe 
pedem votos para 
a reeleição do atual 
prefeito, enquanto 
os dois candidatos 
derrotados no 1º 
turno oficializam 
aliança com o 
vereador candidato

Enquanto Marcus Melo (PSDB) 
(42,3%, com 81.555 votos no 
primeiro turno) recebeu apoio 
recente do ex-prefeito Junji Abe 
(MDB) e do deputado federal Mar-
co Bertaiolli (PSD), Caio Cunha 
(Pode) (28,3%, com 54.591 votos 
no primeiro turno) promoveu 
coletiva de imprensa ao lado de 
Rodrigo Valverde (PT) e Felipe 
Lintz (PRTB). Ambos disputaram 
o primeiro turno, mas não foram 
aptos a concorrer ao Executivo 
no segundo turno. O vereador 
petista e o jovem político decla-
raram apoio ao candidato Cunha.
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Futuro próximo

Diretor da empresa, 
Fábio Matos, declarou 
satisfação com a 
implementação do 
programa Mais Mogi 
Ecotietê, em Cezar de 
Souza. “Foi determinante 
para as decisões de 
investimento”, disse. 
Atualmente, são 
produzidos cerca de 2 
mil tipos de produtos em 
costura, climatização, 
refrigeração, automação, 
energia solar, iluminação 
e informática. 
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Com mais de 65 anos em Mogi, empresa vai incrementar investimentos por acreditar nos projetos criados pela administração municipal

Divulgação

EM PARCERIA COM A 
PREFEITURA, ELGIN 
PROMETE INVESTIMENTOS

ETERNO

  Gênio do futebol 
morre aos 60 anos 
na Argentina.
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SUCESSÃO

Associação 
Comercial 
terá segunda 
presidente 
em 100 anos
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Fádua Sleiman será a 33ª 
na linha de sucessão e vai 
ocupar o cargo que desde 
janeiro de 2018 está com o 
contabilista Marco Zatsuga. 
Chapa vai comandar a enti-
dade no triênio 2021-2023. 
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