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Rossi (PL) deve
procurar Quércia
(PMDB) para tentar
aliança em SP
SÍLVIA FREIRE
da Folha Online
O pré-candidato do PL ao governo
de São Paulo, o ex-prefeito de
Osasco Francisco Rossi, deve
procurar o ex-governador Crestes
Quércia para tentar viabilizar uma
coligação com o PMDB para a
eleição de outubro.
"Não perdi a esperança de uma
aliança com o PMDB. Não sinto que
Quércia esteja disposto a disputar o
governo", disse Rossi.
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O ex-prefeito disse estar satisfeito e
motivado com o resultado da
pesquisa Datafolha divulgado hoje
em que aparece em terceiro lugar,
com 13% das intenções de voto,
atrás do ex-prefeito de São Paulo
Paulo Maluf (PPB), com 31% das
intenções de voto, e do prefeito
Geraldo Alckmin (PSDB), com 22%.

17H01 Cresce reprovação a
Marta; 38% acham
administração é ruim/péssima

Marisa
Chegaram
novidades ...

15H06 Material de marido de
Roseana apreendido não vai
para Tocantins

Farmácia em Casa
Medicamentos com
descontos de até

"Acho que os 13% representam o
piso de minha candidatura. No
entanto, Alckmin e Maluf devem
estar no teto. É mais fácil eles
caírem", avalia Rossi. Quércia está
com 6% de intenções de voto,
segundo Datafolha.
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O ex-prefeito disse que irá procurar
também o PPS e o PSB para uma
eventual aliança e voltou a descartar
uma aproximação com o PT no
Estado, apesar da aproximação do
PL nacional com o partido
Rossi não esconde que prefere dar
apoio e ceder seu eventual palanque
a Anthony Garotinho, pré-candidato
do PSB à Presidência. A deputada
Luiza Erundina, pré-candidata do
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PSB ao governo paulista, que está
com 7% das intenções de voto
segundo Datafolha, já cogita deixar a
disputa para concorrer a uma vaga
na Câmara Federal.
"Minha preferência pessoal é o
Garotinho. Não tenho nada contra
Lula [Luiz Inácio Lula da Silva,
provável candidato presidencial do
PT], mas o PT tem candidato aqui no
Estado. É um adversário", disse
Rossi.
Leia mais'.
Maluf chama Alckmin de "picolé de
chuchu light"
Pesquisa Datafolha aumenta chances de
Erundina retirar candidatura
Para PT, queda de Lula deve-se à
exposição na TV de adversários
Palocci substitui Celso Daniel na
coordenação do programa petista
Para Erundina, pesquisa Datafolha é
"surpreendente"
José Genoino aposta em programa de TV
para se tornar conhecido
Leia mais no especial Eleições 2002
Ersqueie

Grupos da
discussão

Enviar
por s-maif

Copyright Folha Online. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo desta página
em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização escrita da Folha Online.

