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Convite para Hartung
racha o DEM no Estado
Theodorico Ferraço diz
que, caso o governador
entre no partido, ele, a
deputada Norma Ayub
e outros democratas
vão pedir desfiliação

Vitor Carletti

Depois de o governador Pau-
lo Hartung (PMDB) confir-
mar que foi convidado para

se filiar ao DEM a convite do pre-
sidente da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia (DEM-RJ), a dire-
ção estadual dos democratas já se
prepara para administrar um ra-
cha interno no partido.

A assessoria de Hartung reite-
rou a informação ontem, como ha-
via publicado a coluna Plenário, no
dia 24 de junho, e informou que o
convite está em aberto.

O governador foi a Brasília, on-
tem, onde encontrou com Maia e o
p r e s i d e n t e  M i c h e l  Te m e r
(PMDB), para tratar sobre assun-

tos econômicos. Adversário de
Hartung desde que perdeu a dis-
puta para continuar na presidên-
cia da Assembleia, em fevereiro, o
deputado estadual Theodorico
Ferraço (DEM) disse não haver es-
paço para os dois no partido e que
sua mulher, a deputada federal
Norma Ayub (DEM), também irá
sair da legenda se o governador
aceitar o convite.

“Maia tem o direito de convidar
quem ele quiser para o partido, mas
quem decide sobre filiações é a di-
reção nacional. Se Hartung entrar,
sou obrigado a sair, pois não há
convivência com a pessoa do go-
vernador. Há todo momento estou
recebendo mensagens sobre desfi-
liações caso Hartung venha para o

DEM”, disse Theodorico.
O presidente estadual do DEM,

Atayde Armani, porém, abriu as
portas para o governador. “Vai ser
um prazer imenso ter Hartung no
partido. Não houve a discussão so-
bre a vinda dele no diretório esta-
dual, mas estaremos conversando
nos próximos dias. Não podemos
abrir mão da vinda dele. O Theo-
dorico está viajando, mas vou ten-
tar conversar com ele para demo-
vê-lo da ideia (de sair do partido)”.

Segundo o presidente nacional
do DEM, Agripino Maia, em en-
trevista ao jornal Valor Econômi-
co, Hartung teria afirmado que po-
deria levar mais dois deputados fe-
derais para o partido: Lelo Coim-
bra (PMDB) e Evair de Melo (PV).

Lelo, que é presidente estadual
do PMDB, negou. “Tenho com-
promisso com o PMDB. Entende-
mos que o lugar do governador é
no PMDB”. Já Evair confirmou
que tem conversas avançadas com
o DEM, mas negou que sua filia-
ção esteja vinculada ao governa-
dor. Hartung não comentou as de-
clarações de Theodorico.

DIVULGAÇÃO - 06/06/2017

Eleição de Fundão vai
ser em 1º de outubro

O Tribunal Regional Eleitoral
do Estado (TRE-ES) definiu o
cronograma da eleição suplemen-
tar para prefeito e vice-prefeito de
Fundão. O pleito acontecerá no
dia 1º de outubro, das 7h às 17h, e
irá escolher o novo chefe do Exe-
cutivo local, que tomará posse no
dia 27 de outubro, segundo infor-
mou Felipe Osório, advogado do
pré-candidato à disputa Joilson
Pretinho (PDT).

Há ainda mais dois pré-candi-
datos: Adriano Graziotti (Pros) e
João Manoel (DEM). O nome de

Alexandra Pedroni (PSD) é o úni-
co cotado, até agora, para o cargo
de vice, na chapa de Pretinho.

Alexandra é mulher do prefei-
to eleito em 2016, Anderson Pe-
droni (PSD), que teve a candida-
tura impugnada a pedido do Mi-
nistério Público Eleitoral (MPE-
ES). Por isso, o TRE-ES convo-
cou uma nova eleição.

A Câmara Municipal rejeitou as
contas de Pedroni, quando ele as-
sumiu interinamente a prefeitura,
em 2011, após parecer do Tribunal
de Contas, acatado pelo MPE.
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OSÓRIO defende pré-candidato

Erick nega culpa por
compra de Corollas

A compra de dois Toyotas Corol-
las modelo 2016 e ano 2017 pelas
prefeituras de Jerônimo Monteiro
e São Domingos do Norte, com di-
nheiro dos royalties do petróleo,
“não é culpa da Assembleia”, disse
ontem, por nota, o presidente da
Casa, Erick Musso (PMDB).

A Assembleia aprovou no últi-
mo dia 11 um projeto do governo
estadual que permite a 67 dos 78
prefeitos pagarem custeio com o
dinheiro do Fundo de Redução de
Desigualdades Regionais, que
possui 30% do dinheiro arrecada-
do com royalties – uma compen-
sação financeira pela exploração
petrolífera paga ao Estado.

“Os municípios precisam ser
responsáveis na aplicação dos re-
cursos. Não dá para ficar culpan-
do a Assembleia”, disse Erick.

A previsão da Secretaria de Es-
tado da Fazenda é de que o Fun-
do arrecade R$ 100 milhões nes-
te ano. Os prefeitos vão poder
usar cerca de R$ 60 milhões para
pagar despesas como energia e
terceirizados. É proibido pagar
folha de pagamentos.

A Prefeitura de Jerônimo Mon-
teiro gastou R$ 90,5 mil para com-
prar o carro. Por nota, o prefeito
Sérgio Fonseca (PSD) disse que
usou verba do Fundo para adquirir
o veículo para uso do gabinete.

Já o secretário de Finanças de
São Domingos do Norte, Cláudio
Comper, disse que adquiriu o Co-
rolla por R$ 98,8 mil para uso da
prefeitura, mas negou que pagou
com recursos do Fundo. “O di-
nheiro é do petróleo, mas é de
outra fonte”, garantiu.

O CRONOGRAMA

Posse em 27/10
> 1º/9: início da propaganda eleitoral

na imprensa (rádio e televisão);
> 29/9: último dia para divulgação de

propaganda na imprensa;
> 1º/10: eleição (7h às 17h, quando

começa a apuração);
> 27/10: data da posse do prefeito e

vice-prefeito eleitos.

“Se Hartung entrar
(para o DEM), sou

obrigado a sair, pois não
há convivência com a
pessoa do governador”Theodorico Ferraço, deputado estadual

MAIA E HARTUNG:
presidente da Câmara
Federal convidou o
governador para o DEM, em
encontro na Praia da Costa


