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Serra e Aécio
prometem apoio
mútuo para a
eleição de 201 o
SÃO PAULO

Os governadores de São Paulo,
José Serra (PSDB), e de Minas
Gerais, Aécio Neves (PSDB),
desmentiram ontem uma
chapa "puro-sangue" para as
eleições presidenciais em
2010. "Isso significaria dizer
que o nosso sangue é melhor
que o do DEM, ou de outro
partido, o que não é verdade",
disse Serra, na abertura de um
centro de integração entre São
Paulo e Minas, na capital paulista. Para Aécio, a possibilidade não condiz com as pretensões do partido. Os dois governadores, que disputam a vaga
para a candidatura tucana, foram questionados frente a
frente se aceitariam ser candidatos a vice um do outro: Serra
disse que nunca conversaram
sobre o assunto. O presidente
estadual do PMDB-SP e
ex-governador Orestes Quércia, cotado para concorrer ao
Senado em 2010 numa chapa
comoPSDB, foi ao evento.
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Serra e Aécio expõem
apoio mútuo seja qual
for escolha do PSDB
SÃO PAULO

Os governadores de São Paulo,
José Serra (PSDB), e de Minas
Gerais, Aécio Neves (PSDB), negaram ontem a possibilidade de
formarem uma chapa "puro-sangue" para as eleições presidenciaisem2010.
"Isso significaria dizer que o
nosso sangue é melhor que o do
DEM, ou de outro partido, o que
não é verdade", disse Serra na
abertura de um centro de integração entre São Paulo e Minas.
Em seguida, Aécio reiterou que
sua posição é de que a chapa
"puro sangue" não condiz com
as pretensões do partido.
Antes defensor das prévias,
Aécio voltou a mostrar um discurso mais ameno. "Pode ser
prévia, pode ser uma ampla
consulta às bases do partido. E
se a decisão do PSDB for em torno de Serra, serei o primeiro ale vantar a sua mão e me colocar à
sua disposição para percorrer o
Brasil". O paulista emendou: "Se
for o Aécio, serei o primeiro alhe
levantar a mão e sair às ruas para
fazersuacampanha."
Questionadosfrentea frente
se aceitariam ser candidatos a
vice um do outro, os governadores, que disputam a vaga para a
candidatura tucana às eleições
presidenciaisde2010, Serra disse que nunca conversaram sobre o assunto.
O ex-presidente da República e presidente de honra do
PSDB, Fernando Henrique Cardoso, que já defendeu diversas

vezes a formação de uma chapa
puro sangue, disse que a escolha
"vai depender das circunstâncias. Pode ser que seja mais interessante ter uma aliança política", esclareceu.
O presidente estadual do
PMDB-SP e ex-governador,
Orestes Quércia, cotado para
concorrer ao Senado em 2010,
numa chapa com o PSDB prestigiouo evento.
Os dois governadores, assim
como FHC, criticaram a centralização administrativa que dizem ocorrer no governo federal.
"Nós somos um PSDB unido,
unido a outros partidos. Mas é
parafazerum Brasil mais aberto
para não ter uma pessoa só que
manda", disse o ex-presidente.
Eleições estaduais
O prefeito de São Paulo, Gilberto
Kassab (DEM), disse ontem que
"nunca existiu" a hipótese de
candidatar-se ao governo estadual nas eleições 2010. "Todos
sabem da minha relação de parceria, amizade e estima pessoal
pelo governador José Serra. E to dos sabem do compromisso
que eu tenho com a cidade de
São Paulo", afirmou.
O presidente nacional do
DEM, deputado Rodrigo Maia
(RJ), negou que Kassab (DEM),
esteja articulando uma candidatura. "O Kassab não é candidato anada, ele é prefeito de São
Paulo e fará aquilo que for melhor para o Serra", afirmou.
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