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À espera de Marina
Candidata com quase 20 milhões de votos, ela espera definir em até dez dias sua posição para o 2º
turno; enquanto PT e PSDB se articulam, alguns líderes do PV, como Gabeira, declararam voto em
Serra
05 de outubro de 2010 | 0h 00

- O Estado de S.Paulo

Detentora de quase 20 milhões de votos no domingo, que levaram a decisão para o
segundo turno, a candidata Marina Silva (PV) foi procurada ontem mesmo, por telefone,
pelos presidenciáveis Dilma Rousseff (PT) e José Serra (PSDB), mas já deu a entender,
através de colaboradores, que a definição sobre quem apoiará no segundo turno só
acontecerá dentro de 15 dias - tempo mínimo para discutir com lideranças verdes e
avaliar os programas de cada um. 
Vista pelos dois lados como fator decisivo para o segundo turno, Marina não afasta a
possibilidade de se manter neutra - ainda que outras lideranças do PV, como Fernando
Gabeira, já tenham fechado com Serra. Petistas e tucanos sabem que se trata de um
eleitorado crucial: mais de 60% do apoio a Marina partiu, no domingo, de grandes
cidades.

Menos de 24 horas após as eleições, os dois
candidatos e suas equipes já estavam, ontem
cedo, em ritmo de campanha. Em Belo
Horizonte, para o velório do pai de Aécio
Neves, Serra disse que o ex-governador
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Ernesto Rodrigues/AE

Regra do jogo. Senadora condiciona apoio a debate
baseado em programa de governo

NENHUM COMENTÁRIO PARA ESTE POST SEJA O PRIMEIRO A COMENTAR  

O mais completo Hotel Fazenda do

Os jingles da Jinga emocionam,

mineiro será "peça-chave" de sua estratégia e
descartou rumores de que poderia mudar seu
vice, Índio da Costa.

Dilma reuniu auxiliares, em Brasília, para
um balanço das tarefas, entre as quais uma
urgente operação para recuperar votos
religiosos. Depois deu entrevista na qual
colou de novo a imagem de Serra ao do ex-
presidente Fernando Henrique Cardoso.
"Quando eles puderam mais, fizeram

menos", cutucou, referindo-se às políticas de salário mínimo da era FHC.

As urgências dos dois lados ficaram claras em duas reuniões em São Paulo . Os tucanos
discutiram uma forma de melhorar a arrecadação para a nova etapa. No encontro dos
petistas, a preocupação maior foi entender as razões da forte queda de Dilma em São
Paulo, registrada nos últimos dias antes do primeiro turno. Além da questão do aborto,
admitiu-se que as irregularidades na Casa Civil, envolvendo a sucessora de Dilma,
Erenice Guerra, afastaram muitos eleitores da classe média. Eles acreditam que é
possível recuperá-los. 
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+ BRASIL

PF prende policial rodoviário federal por
...
Em Buritizeiro-MG, agente e outros dois ...

-- Eleitor que não votou tem 60 dias para ...

-- Governo toma área quilombola para bases em ...

-- Reeleição de Roseana fortalece oligarquia ...

-- Tarso Genro busca apoio de rivais históricos ...

-- Sete bairros da zona sul do Rio ficam sem luz ...

-- Bancada governista terá controle da ...

+ COMENTADAS

01 Serra e Dilma irão para o segundo turno

02 Polêmica sobre aborto foi um dos fatores que ...

03 Dilma diz que pior parte da campanha foram as ...

04 Gabeira confirma apoio a Serra no 2º turno

05 Dilma abre discurso de 2º turno com ataque a ...

06 Candidata do PV vira fiel da balança no 2º ...

07 Lula fecha campanha com ataque à imprensa

08 Aécio pede mudança de tom para apoiar Serra

09 Serra: 'elementos para aproximação' com PV ...

10 Editorial: O mal a evitar
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