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amilo Santana rea�rmou, em Tauá, apoio a eventual candidatura de Tasso Jereissati em caso de eleição indireta para
substituir Michel Temer. Fala do governador teve repercussão nacional. Natural, é um governador do PT apoiando um
senador do PSDB. No caso de Camilo, porém, não chega a ser novidade. É só mais um da série de desencontros do
governador com o que prega seu partido. Há dois meses, por exemplo, ele defendeu a candidatura de Ciro Gomes à
Presidência, em 2018, quando o PT trabalha o nome de Lula. Agora defende o nome de Tasso, quando o discurso petista é

pelas Diretas Já. Tais desencontros, por costumeiros, já não causam surpresa aqui. No máximo, geram alguma declaração como a do
presidente da sigla no Ceará, De Assis Diniz, que disse que "Camilo não fala pelo PT". Vida que segue.

Formando chapa

No encontro do PDT em Itarema, ex-governador Cid Gomes declarou que está à disposição do partido para as eleições de 2018. Só não para
governador. Presidente pedetista, André Figueiredo, aproveitou para defender a candidatura de Cid ao Senado. Ex-governador devolveu-lhe a
gentileza, convidando-o para formar chapa com ele (são duas vagas de senador) e os dois apoiarem a reeleição de Camilo Santana.

Pingos nos 'is'

Ciro Gomes usou seu per�l no Facebook para desmentir rota de colisão com o PDT, por ter dito que Tasso seria um bom nome numa
eventual eleição indireta. Ciro esclarece que, assim como seu partido, defende eleições diretas. Mas como não acredita que ocorrerão agora,
torcerá que escolham alguém como Tasso, "pela experiência de seus governos e pela respeitabilidade merecida", disse.
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Últimos Artigos

Exército cassou "Medalha da Vitória", honraria concedida ao cearense José Genoíno e ao paulista Valdemar Costa Neto. Os dois foram
condenados por envolvimento no escândalo do "mensalão". A medida extrema foi tomada com respaldo do ministro da Defesa, Raul
Jungmann, e publicada no Diário O�cial da União. Genoíno e Valdemar terão que devolver as medalhas.

Homenagem

Em meio às turbulências da crise política em Brasília, senador Eunício Oliveira terá um momento certamente um tanto mais relax, hoje à
noite. O presidente do Congresso recebe a medalha Clóvis Arrais Mais, principal comenda da Fecomércio. Além de Eunício, serão
homenageados também Danilo Miranda, diretor regional do Sesc São Paulo; e o estimado casal Mana e Manoel Holanda.

Muito pouco

Brasil é apenas o 154º lugar no mundo e último na América do Sul em termos de representação feminina na política. Apesar de 52% do
eleitorado brasileiro ser composto de mulheres, apenas 10% dos cargos eletivos são ocupados por elas. Números apresentados pela ex-
ministra do TSE Luciana Lóssio, em palestra no Encontro de Direito Eleitoral e Ciência Política promovido pelo TRE-CE.

"Mais do que esperança, temos con�ança de que o desfecho para o atual momento será breve e em obediência à Constituição."

Beto Studart

Presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec)

'Tem mais...

Presidente Hélio Winston Leitão inaugura hoje posto de atendimento da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Ceará
(Arce), na Rodoviária Eng. João Tomé.

Secretário Ferruccio Feitosa, da Regional II, não está nem um pouco incomodado com a investigação sobre possível combinação entre
grandes construtoras para dirigir a licitação da reforma do Castelão para a Carioca Engenharia, obviamente com preços superfaturados.

Ferruccio, que dirigiu a Secopa e acompanhou de perto todas as etapas do processo, diz que podem até ter tentado, mas tal combinação foi
frustrada, ganhou uma outra construtora. E destaca que o Castelão foi o único dos estádios da Copa cujas obras não atrasaram e com preço
�nal menor do que o previsto.
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