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POLÍTICA

dia a dia

‘Preciso de 3 milhões
para vencer a eleição’
Vereador José Crespo, pré-candidato do DEM, garante que esse dinheiro é essencial para campanha de TV
Rodrigo Rainho
rodrigo.rainho@bomdiasorocaba.com.br

Além de afirma que é o único
pré-candidato à Prefeitura de
Sorocaba em 2012, até o momento, o vereador José Antônio
Caldini Crespo (DEM) disse ontem que tem mais chances de
vencer no ano que vem, com
base em dados de uma pesquisa interna de seu partido. “O
maior problema é que preciso
de R$ 3 a R$ 5 milhões para fazer uma boa campanha na TV”,
ressalta. “Hoje não basta ter um
bom projeto de governo, credibilidade, histórico político e
propostas. É necessário muito
dinheiro para não me transformar em um candidato de partido nanico, atrás de uma bancada e imóvel.”

Aparentemente empolgado e
animado com o apoio do partido, o parlamentar do DEM reafirmou que “só sai candidato
para ganhar”. “Para vencer,
quero me aliar a outros partidos. Não quero ficar isolado.
Para isso, preciso de muito financiamento, porque nenhum
partido, hoje, se alia a um candidato com pouco recurso financeiro”, explica. “Infelizmente, o dinheiro fala mais alto
que as melhores propostas”,
complementa.

Colegas de Crespo
comentam que ele
ocupa a tribuna com
tom de campanha

PESQUISA / Segundo Caldini
Crespo, a pesquisa interna do
DEM indica que Renato Amary
(PMDB) seria o mais votado se a
eleição fosse hoje. Ele aparece
em segundo.
Em tese, Crespo disputaria o
segundo turno com o ex-prefeito. O petista Hamilton Pereira surge em terceiro na pesquisa
realizada pelo DEM. Raul Marcelo em quarto lugar e, na última posição, vem Antônio Carlos Pannunzio e Maria Lúcia
Amary (PSDB). “O partido não
tem interesse em divulgar a
pesquisa agora. Poderia atiçar
os adversários”, justifica. “Estou animado. O que me preocupa é o financiamento da
campanha, mas entre 10 e 30 de
junho de 2012 seria declarado
candidato”, conclui.
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Programa de TV e
aliança custa caro
Na eleição de 2010, o PT
elevou em quase 5% o
tempo de Dilma Rousseff
na propaganda em rede de
rádio e TV após a aliança
com três partidos nanicos.
O preço: R$ 5,8 milhões
em contribuições para os
aliados – média de quase
R$ 300 mil por minuto.

1,8 mi

foi o total arrecadado
pelo prefeito Vitor
Lippi na campanha à
reeleição de 2008

TRAJETÓRIA POLÍTICA
1989
Crespo iniciou a carreira
pública como presidente da
Urbes

1994 a 2007
Foi deputado estadual por
São Paulo

2000 e 2004
Perdeu as eleições para a
Prefeitura de Sorocaba

2006
Não conseguiu se eleger
deputado estadual

2008
Eleito vereador com quase dez
mil votos. Pretende ingressar
no recém-criado PSD.

