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PARTIDO FATO DE ALCKMIN TER SE APROXIMADO DE LULA E DESISTIDO DE CONCORRER AO GOVERNO DE SP MODIFICOU OS PLANOS DE FELICIO

ANO VELHO
“Acho que não sou eu
Eque
estou saindo do
PSDB, talvez é o PSDB
que está saindo de mim”.
Felicio Ramuth
Em julho de 2021

DECOLAGEM
ABORTADA?
Após dar sinais em 2021 de que deixaria PSDB e que seria candidato em 2022, o prefeito de
São José dos Campos, Felicio Ramuth, tende agora a continuar no partido, dizem aliados
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale
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MESES
antes da eleição (2 de abril)
é o prazo para renúncia de
prefeitos que irão concorrer
ao governo estadual

Considerada como quase certa em 2021, a hipótese de o
prefeito de São José dos Campos, Felicio Ramuth, deixar o
PSDB em 2022 e ser candidato
nas eleições desse ano passou
a ser tida como improvável.
Essa é a avaliação feita por

Sonho. Meta seria concorrer ao
Palácio dos Bandeirantes

aliados do tucano no município e também por lideranças
estaduais do PSDB que conversaram com a reportagem,
sob a condição de anonimato.
O principal fator que levou a
essa mudança foi a movimentação do ex-governador Geraldo Alckmin. No ano passado,
o ‘plano A’ de Felicio era se
filiar a outro partido e ser candidato a vice-governador em
uma possível chapa com Alckmin, que também concorreria

por outra legenda. “Acho que
não sou eu que estou saindo
do PSDB, talvez é o PSDB que
está saindo de mim, é alguma
coisa desse gênero. Não tenho
nenhuma decisão tomada, só
que hoje é o meu maior momento de insatisfação em relação à política partidária do
PSDB”, chegou a declarar Felicio em julho de 2021.
Alckmin concretizou a saída
do PSDB em dezembro, mas
deve abdicar de disputar o Pa-

