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POLÍTICA

dia a dia

Pannunzio vai deixar a
presidência do Memorial
Tucano manifesta a Geraldo Alckmin intenção de se afastar e disputar as eleições à Prefeitura de Sorocaba pelo PSDB
Rodrigo Rainho
rodrigo.rainho@bomdiasorocaba.com.br

VONTADE

“Dependendo de mim, já
sou candidato, mas não
vou disputar indicação”
_Antônio Carlos Pannunzio,
Presidente do Memorial da América
Latina

E complementou: “Confirmo o
que o jornal [coluna de Mônica
Bérgamo na Folha de S.Paulo de
ontem] publicou. O Pannunzio
se despediu dos funcionários e
informou o Palácio do Governo
de que será o candidato à prefeitura pelo PSDB”.
NOVELA / Nas últimas semanas, os aliados de Pannunzio já
sinalizavam que ele seria o
candidato dos tucanos. Antes,
do outro lado do balcão, o nome
do atual vice-prefeito, José Aílton Ribeiro, ganhou a simpatia
de setores do partido e do funcionalismo. Já a ex-deputada
Maria Lúcia Amary também tinha uma lista de apoio das mulheres, mas não logrou êxito.
Agora, especula-se que o candidato a vice-prefeito da chapa
encabeçada por Pannunzio deve ser o presidente da Câmara,
José Francisco Martinez.
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O ex-deputado e presidente do
Memorial da América Latina,
Antônio Carlos Pannunzio
(PSDB), disse ontem que vai
deixar o cargo que ocupa, na
Capital, e que quer ser o candidato tucano à Prefeitura de Sorocaba. “Converso com o governador Alckmin há algumas

semanas sobre a candidatura.
Aguardo a decisão das lideranças e do partido”, afirma. “Se
entenderem que minha candidatura é importante, sairei candidato”, acrescenta.
Pannunzio deixa claro que
não aceita ser pré-candidato.
“Dependendo de mim, já sou
candidato, mas não vou disputar indicação.”
O ex-deputado não soube dizer se a definição sai na semana
que vem. “Depende deles [presidência do partido]. A minha
decisão já está tomada. Quero
ser candidato.”
Em março e início deste mês,
a disputa pela candidatura em
Sorocaba movimentou vários
nomes do ninho tucano.
O presidente do PSDB em Sorocaba, Benedito Carlos Pereira
Pascoal, o Bê Carlos, garantiu
que apesar da indefinição, “o
partido nunca esteve rachado”.

Antonio Carlos Pannunzio: pré-candidatura deve ser confirmada até sexta

