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Amary, Crespo e uma
coxinha com catupiry

Assis Cavalcante/Agência BOM DIA

O presidente João Paulo Corrêa, Renato Amary e Marinho Marte, seu novo aliado e provável pré-vice-prefeito

PPS também
pula o muro
João Paulo Corrêa, presidente do partido, e Marinho Marte,
vereador, anunciam apoio ao pré-candidato Renato Amary
Rodrigo Rainho
rodrigo.rainho@bomdiasorocaba.com.br

Mais um partido junta-se à
aliança da pré-candidatura de
Renato Amary. Agora é a vez do
PPS (Partido Popular Socialista). O que teria contribuído para
a composição é a amizade de
longa data entre João Paulo
Corrêa, presidente do partido, e
o ex-prefeito. Corrêa foi secretário de Transportes e nas gestões de Amary, entre 1997 e
2004.
Além da camaradagem entre
os dois, o apoio de Marinho
Marte, presidente da Câmara,
une o útil ao agradável. Afinal,
dentro do bloco de Amary, o
vereador terá mais chances de
se reeleger ou de sair como cabeça de chapa, como vice-prefeito. “Quando fui prefeito Marinho sempre me ajudou na
Câmara. Convivemos há mais
de 30 anos. Eu e o Paulo nos conhecemos há mais de 40. Tenho feito as alianças com muito
trabalho e conversa. A coligação é forte, unida e diferenciada”, diz Amary.

Amary e Marinho
agem, lado a lado,
como pré-candidatos
a prefeito e vice

TELEVISÃO / O pré-candidato
calcula, por alto, que o seu
tempo de televisão “passou da
metade” do total. Porém, ele
desconversa sobre o tema - o
que mais interessa a qualquer
candidato a cargo majoritário e procura reforçar a importância da coligação. “Estamo s
conversando com mais partidos. As alianças ainda não acabaram. Vou abrir o meu guarda-chuva na hora que chover.
Nossa aliança é coesa. Isso ajuda a conseguir a governabilidade na medida que haja sucesso”, afirma Amary, que hoje
tem a seu lado dez partidos.
Além do PMDB: PP, PPS, PDT,
PC do B, PTB, PTN, PTC, PHS,
PSDC e PRB.
Marinho evita falar sobre sua
participação no bloco e comenta que “o importante é estar no grupo”. “A consequência
desta aliança virá com as coligações futuras”, explica.
O que fica claro é que a chegada do PPS dá cara nova à précandidatura. O provável vice
tem sete mandatos na Câmara.
Enquanto o PSDB racha e o PT
não se decide, o ex-prefeito
avança. “Não concordo que eu
seja um trator ou rolo compressor como dizem por aí. Em minha carreira pública, conversei
com políticos nas convenções e
companheiros. Consegui esta
aliança com muito trabalho.”

Que a época do ano é para alianças e várias surpresas ninguém duvida. Agora, pelo flagrante registrado ontem à tarde,
na Padaria Real do Campolim, poucos esperavam. O précandidato à Prefeitura de Sorocaba pelo PMDB, Renato
Amary, conversava amigavelmente com o vereador José
Caldini Crespo (DEM). O clima era de amizade radiante, entre
risos e gargalhadas.

Marketing?
A cena inusitada para muitos que entraram na padaria para
comprar a tradicional coxinha de catupiry beira a jogada de
marketing. Senão, vejamos: se não quisessem ser vistos,
Amary e Crespo jamais estariam juntos em uma das conveniências mais frequentadas de Sorocaba. Mais uma aliança à
vista para o PMDB?

Experiência
O apoio do PPS ao PMDB e à pré-candidatura de Renato
Amary dão mostras da força que o vereador Marinho Marte
tem politicamente em Sorocaba. Eleito por sete vezes como
vereador, ele anunciou ontem que apoiará o ex-tucano nas
próximas eleições. E a representatividade de Marinho é tão
grande que ele tomou essa postura mesmo sabendo que
existem vários funcionários dentro da prefeitura, hoje, que
foram indicados por ele.

PSD com novo presidente
Nos próximos dias, o PSD pode ser presidido por um exprefeito, que trará consigo um ex-secretário da Prefeitura de
Sorocaba. Será uma nova frente e aliança para Renato Amary ou então uma nova aposta para as eleições municipais do
ano que vem? Se realmente houver essa mudança, pode
ser o golpe mais duro que o PSDB tomará, depois da saída
de Amary do partido.

Do PT para o DEM

+
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Data limite para as
filiações é 7 de outubro

Em Votorantim, a briga pela sucessão à prefeitura também
começa a pegar fogo. Na semana passada, o vereador Fernando de Oliveira Souza (PT) anunciou oficialmente a sua
saída do partido. O motivo de seu afastamento foi a possibilidade de concorrer ao cargo de prefeito pelo DEM, que até
então não tinha uma força efetiva na cidade vizinha.

O clima deve esquentar até
outubro. A movimentação
de pré-candidatos entre
partidos tem limite para
terminar: 7 de outubro.
Tudo indica que Rodrigo
Moreno, de saída do PSDB,
deve ir para o PV. Ele não
confirma.

Sem oportunidade
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Pivetta disse ontem na rádio Cruzeiro FM que foi pego de
surpresa pela notícia. Para ele, Fernando jamais teria demonstrado qualquer insatisfação com o partido. “Ele só disse que estava chateado por não ser escolhido como presidente da Câmara. O Fernando precisa aceitar as decisões
democráticas do partido. A mim ele nunca demonstrou
qualquer descontentamento”, comentou.

partidos compõem a
aliança que apoia a
pré-candidatura de
Renato Amary
Alianças atuais serão
oficializadas em julho
Os partidos reúnem-se em
julho de 2012 para
oficializar suas coligações
para as eleições aos cargos
proporcionais (vereadores)
e majoritários (prefeitos). A
partir daí começam as
campanhas de 2012.

A situação afunilou de vez quando Fernando tentou sair como candidato pelo próprio PT. O prefeito Carlos Pivetta, que
deve concorrer à reeleição, é o principal nome para continuar no comando da cidade. Sem cadeira, o vereador preferiu respirar novos ares.

Precisa aceitar decisões

Para terminar
O presidente regional do PRP (Partido Republicano Progressista), estará hoje em Sorocaba, reunido com as lideranças
do partido. O encontro será às 19h, no restaurante do Carlinhos da Alternativa, na Vila Carol. Depois de contar com a
presença do perfeito Vitor Lippi em reunião em julho, a executiva do partido garante que vai esperar pela indicação dos
tucanos à Prefeitura de Sorocaba para daí sim confirmar a
coligação com o PSDB. O bloco dos dez que apoia o PMDB
já começa a ameaçar as futuras negociações feita pelo ninho tucano.

