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Notícia anterior Próxima notícia

Doria busca reduzir tensão com
Alckmin
Para conter avanço de adversários, prefeito grava vídeo com governador

-SÃO PAULO- Depois de uma trégua de poucos meses, simpatizantes das candidaturas do governador
Geraldo Alckmin e do prefeito João Doria à Presidência da República voltaram a se estranhar dentro do PSDB
nos últimos dias. Na tentativa de evitar que a disputa entre os dois grupos saia dos bastidores, fortalecendo os
adversários que disputarão votos com os tucanos em 2018, Alckmin e Doria gravaram um vídeo anteontem
negando que estejam numa competição.

Selfie. Doria registra encontro com padrinho

Os ânimos se acirraram entre as duas alas por causa da maratona de visitas que Doria programa fazer por
outros estados nos próximos meses. A agenda dele se revelou mais intensa do que a de Alckmin, pré-
candidato declarado ao Planalto em 2018, e fez ressurgir um clima de intriga.

Diferentemente do afilhado político, o governador opta por uma ofensiva mais discreta para pavimentar sua
candidatura, priorizando reuniões com políticos regionais e entrevistas a emissoras de rádio do interior,
embora esteja cumprindo também viagens para fora de São Paulo.

Anteontem, Doria se deslocou até a residência oficial de Alckmin para reiterar a promessa de fidelidade. O
prefeito garante que não disputará com o governador uma prévia pela vaga de candidato a presidente. O vídeo
que ambos gravaram após o encontro, divulgado na noite de domingo nas redes sociais, busca desarmar seus
aliados.

— O João é um amigo de longos anos, pediu pra tomar um cafezinho. Com grande alegria, tomamos um
café ontem à noite (domingo). Aí, (João Dória) pediu pra fazer um vídeo e até aproveitei pra saudar o Dia dos
Pais também. Nenhuma indisposição — disse Alckmin ontem.

— Não há nada que vá nos dividir, não há nada que vá nos afastar, não há nada que vá nos colocar em
campos distintos — afirmou Doria no vídeo.

Os dois tucanos avaliam ser prejudicial às duas potenciais candidaturas uma escalada do confronto interno.
Desde junho, tem havido um esforço para diminuir a tensão entre os grupos.
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