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Dilma pede ajuda. Sem pedir...
Sabe aquela reserva que estava aqui?
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Pouco antes do encontro com a presidente Dilma no Planalto da Alvorada, na última
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Notícias
quinta,
os governadores convocados por ela para discutir “a governabilidade e a cooperação federativa” se dividiram em
dois grupos de trabalho para definir a pauta própria que levariam à anfitriã. Foram duas reuniões paralelas: de um lado, os
Cidades
18 governadores
integrantes da base aliada; do outro, os de oposição.
Política

Dinheiro
Mesmo
integrando o PMDB, principal sustentáculo da coalizão presidencialista, o governador Paulo Hartung escolheu o
Empregos
segundo
grupo, juntandose a todos os governadores do PSDB. Se alguém ainda nutria alguma dúvida de que Hartung,
Cursos e Concursos
hoje, Brasil
tem lado (frisese: “hoje”), com relação ao governo do PT, esse gesto tratou de dissipála.
Mundo

ComoMinuto
estadista,
Hartung tem “somado forças” com o governo federal, para ecoar a expressão usada ontem pela
a minuto
presidente, ao exortar os 26 chefes de Estados presentes a colaborar com o Planalto na contenção das pautasbomba do
Congresso
e na retomada do crescimento. Republicanamente, o governador capixaba tem dito que ninguém tem a ganhar
Entretenimento
com a “marcha da insensatez” que acentua a deterioração das contas públicas. O aprofundamento da crise representaria
um “perdeperde”
Breaking News para todos.
Cultura e Famosos

Vidacom a queda na arrecadação e a dificuldade em fechar as contas no azul, a União tem diminuído os repasses aos
De fato,
Revista.AG
Estados,
o que agrava a situação dos governantes locais. Isso sem mencionar a retração dos investimentos.
Especial
HorÃ³scopo
Mas esse
é o Hartung estadista.
DiversÃ£o
Minuto a minuto

Como político, o governador assume cada vez mais publicamente a sua identidade e intimidade muito maior com o bloco de
oposição
capitaneado pelo PSDB – partido que, se não é seu berço político, foi onde ele chegou à “vida adulta”. Nascido no
Esportes
antigo MDB (após militância clandestina nas fileiras do PCB), Hartung ancorou no PSDB quando da sua fundação, no fim
dos anos 1980.
Breaking News
Tabela
Foi como
tucano
Fora de
Linha que governou Vitória e ocupou um cargo de direção no BNDES, durante o governo FHC. Só deixou o
PSDB
por
ter
Futebol rompido com o grupo de José Ignácio Ferreira. Após breve passagem por outras duas siglas, voltou ao
Futebol
Capixaba
PMDB,
em 2005,
para concorrer à reeleição. Para muitos, porém, segue sendo um tucano em pele de peemedebista.
Mais Esportes

O flerte tem se intensificado após o segundo turno do ano passado, quando, num gesto pouco habitual em sua trajetória,
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O flerte
tema se
intensificado após o segundo turno do ano passado, quando, num gesto pouco habitual em sua trajetória,
Minuto
minuto
fez campanha aberta a favor de Aécio Neves. Logo após a vitória de Dilma, fez observações negativas ao governo da
petista.
Eu Desde
Aqui então, tem mostrado preocupação com os (des)caminhos desse terceiro governo Dilma.
Ciente
Notícias
da necessidade de conter as pautasbomba no Congresso, Hartung tem se declarado contrário a qualquer medida
Envie
seu conteúdo
que crie
novas
despesas públicas. Mas, a interlocutores, não deixa de criticar a política econômica do Planalto. O
Placas vem clamando pela reorganização das contas públicas federais, por uma agenda compatível com os desafios
governador
Sósias
do país
e por medidas que visem reaquecer a economia no longo prazo.
É o Bicho
Fórum

A fontes
ligadas ao Palácio Anchieta, tem criticado o “ajuste fiscal à grega” liderado agora pelo ministro Levy, isto é, o fato
Desaparecidos
de o Minuto
governo
petista ter desperdiçado a chance de fazer, durante a bonança, as reformas estruturantes de que o país
a minuto
necessitava para manter um crescimento sustentável e de iniciálas só agora, por imposição histórica num momento de
recessão.
Multimídia
O mesmo
tom crítico foi adotado ontem por ele, em entrevista à CBN, ao dizer que a reunião com Dilma poderia ter sido
Destaques
muitoVídeos
melhor,
pois não se aprofundou nos problemas do país. Uma entrevista, enfim, de um governador posicionado no
e Imagens
vistos
blocoMais
de oposição.
Mais compartilhados
Minuto
a minuto
“Espião
Cidadão”

Opinião
Já tem
nome o aplicativo que em breve será lançado pela Secretaria de Controle e Transparência, em parceria com o
Prodest, para que cidadãos possam mandar denúncias diretamente à Ouvidoria do Estado. Por meio do “Espião Cidadão”,
Blogsum poderá enviar, via celular, arquivos de texto, fotos e vídeos com flagrantes. O símbolo do aplicativo será a
qualquer
Colunas
silhueta
de um espião, com lupa e tudo, atrás da bandeira do Espírito Santo.
Parceiros
Minuto a minuto
À casa torna

Especiais
Aposentado
da vida parlamentar, o exdeputado estadual Cláudio Vereza (PT) passou a dar expediente na empresa Cáritas
Diocesana, ligada à Igreja Católica (justamente onde começou sua militância política).
Especial 1
Especial 2
Saldo
para 3a Cultura
Especial
Especial 4

É curioso: a arrecadação do Estado está em baixa, mas a Secretaria de Cultura, uma das que mais sofreu com os cortes
orçamentários,
alcançou receita acima do esperado. O governo remanejou R$ 5 milhões para a pasta, provenientes de
Área do Leitor
“excesso de arrecadação”. A fonte são transferências de instituições privadas.
Cadastrese
PH nomeia
Lula
Aplicativos
Feed RSS
Fale Conosco
O governador
Paulo Hartung, quem diria, designou “Lula” para uma das vagas no Conselho Estadual de Direitos Humanos.
Trocar Senha
Mas calma,
é só um homônimo. Luiz Inácio Silva será o representante titular do Centro de Apoio aos Direitos Humanos
FAQBarbosa dos Santos.
Valdício
Auto Atendimento
Malestar
PESQUISAR

De PH, na última quartafeira: “Tem hora que dá até dor no estômago olhar o noticiário do nosso país”.
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Olá leitor,
Você atingiu o limite de visualizações de notícias do Portal Gazeta Online. Para ter acesso completo ao maior portal do Espírito Santo, faça sua
assinatura.
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