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Em breve será formalizada a indicação

Eleições 2014

Serra afirma que PSDB deve Nome para vice de
lançar Aécio à Presidência
Campos não foi
discutido, diz Marina

O ex-governador de
São Paulo José Serra
afirmou na segunda (16)
que os defensores da
confirmação do senador
Aécio Neves (MG) como
candidato do PSDB à
Presidência da República devem formalizar a indicação “sem demora”.
A declaração, interpretada até por seus aliados
como uma desistência
da terceira candidatura
ao Planalto, foi dada nas
redes sociais, às 19h56,
um dia antes de Aécio
lançar documento com
as diretrizes de seu futuro programa de governo.
Concorrente ao Planalto nas disputas de
2002 e 2010, quando
foi derrotado respectivamente pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva e pela presidente Dilma Rousseff,
Serra disse que, “como

a maioria dos dirigentes
do partido acha conveniente formalizar o
quanto antes o nome de
Aécio Neves para concorrer à Presidência da
República, devem fazê-lo sem demora”.
Na mensagem de 57
palavras, o ex-governador também se diz grato
por quem gostaria de vê-lo disputando o Planalto
pela terceira vez.
» “Agradeço a todos
aqueles que têm
manifestado o desejo,
pessoalmente ou
por intermédio de
pesquisas, de que eu
concorra novamente”
Desde
novembro,
Serra tem viajado pelo
País e agido como se
estivesse em campanha.
Nesta segunda, esteve
em Caxias do Sul, onde

disse a empresários gaúchos que chegou ao fim
o “ciclo lulista de desenvolvimento” puxado pelo
consumo interno.
O ex-governador também tem escrito artigos
com discurso de oposição ao governo, postura que será mantida,
segundo aliados. Pouco
antes do prazo eleitoral
para disputar eleições em
2014, Serra cogitou filiar-se ao PPS, mas preferiu
ficar no PSDB.
Agora, o ex-governador deve avaliar outras
opções: concorrer ao
Senado, que terá a cadeira hoje ocupada por
Eduardo Suplicy (PT) em
disputa, ou a deputado
federal. Aliados defendem que o ex-governador é o único nome em
condições de enfrentar
o petista, senador desde
1991. (AE)

A ex-ministra Marina
Silva afirmou que o nome
para vice da esperada
candidatura de Eduardo Campos (PSB) não foi
discutido e que o apoio
da Rede não depende de
espaço na chapa do pernambucano em 2014.
» “Fica Campos como
presidente. Essa
história de vice ninguém
discutiu”, afirmou
“Quando
conversei
com o PSB, em momento
algum o apoio foi condicionado a ocupar espaço

dentro da chapa”, afirmou,
em referência à união da
Rede Sustentabilidade ao
partido de Campos.
Questionada se o presidente nacional do PPS, deputado Roberto Freire (SP),
seria um bom nome para
vice de Campos, Marina
respondeu que não quer
antecipar a discussão.
“As lideranças do PPS
estarão discutindo tanto
quanto as lideranças da
Rede e do PSB qual será
a melhor construção para
darmos a melhor contribuição para o País”, afirmou. (AE)

Pela 4ª vez

PSTU lança Zé Maria como
pré-candidato à Presidência

O PSTU anunciou na
segunda (16) o metalúrgico José Maria de Almeida
como seu pré-candidato à
Presidência da República
em 2014. Zé Maria deve encabeçar a chapa do PSTU
pela 4ª vez, já que foi candidato em 1998, 2002 e 2010.
» Em comunicado, o
partido convidou ainda
o PSOL e PCB para
formarem uma aliança de
esquerda para concorrer
às eleições
Na nota, o PSTU afirma que sua candidatura
é oposição à esquerda ao
governo do PT. Segundo o
partido, as três candidaturas
postas no momento - Dilma
Rousseff, Aécio Neves e
Eduardo Campos - repre-

sentam o mesmo modelo
econômico.
“A candidatura da Frente de Esquerda precisa defender o fim dos privilégios
às grandes empresas, o fim
dos subsídios e isenções
fiscais, e que os recursos
públicos sejam utilizados
para assegurar a toda a população saúde, educação,
moradia, transporte, lazer,
públicos, gratuitos e de qualidade”, diz a nota. (AE)

Gilberto
Natalini

“Um Natal mais
Verde e um 2014
mais Sustentável!”
Chegamos ao fim de
mais um ano marcado
por conquistas, avanços
e infelizmente alguns retrocessos e perdas em
nossa cidade, que neste
período de festas natalinas e de Ano Novo
comemora iluminada e
renova suas esperanças
para 2014. Também é
tempo para reflexão e
convido-os a resgatar o
espírito da manjedoura
em nossas vidas e procurar pautar com simplicidade cada atitude
cotidiana nos ensinamentos do Menino que
anunciou a Boa Nova.
Pensemos nisso em
nossas ceias com fartura
e procuremos compartilhar e nos refrear nos
excessos e sobretudono
desperdício de comida,
que falta na mesa de
muitos brasileiros. Também procuremos evitar
o consumismo e saibamos presentear amigos
e parentes com algo útil,
como um livro ou bem
com fundo ecológico,
reciclável, que tenha o
selo Procel A. Gostaríamos também de externar
nossa satisfação com
as realizações de nosso
mandato a serviço das
causas ambiental, da
saúde pública, da zeladoria urbana, da busca
da verdade no nosso
passado recente de ditadura e da honestidade na
vida pública.
Vamos
construir
juntos um 2014 mais
sustentável, com melhor qualidade de vida
para todos e espaço
vital para toda multiplicidade de outros seres
vivos. Um Bom Natal e
Excelente passagem de
ano para todos !!
Abraços,
Gilberto
Natalini médico e vereador (PV/SP)

