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CAMILO SANTANA DISCUTE PACTO COM PAULO GUEDES

O

jargão do governo Bolsonaro de “Mais Brasil
e Menos Brasília” foi posto à prova por Camilo
Santana (PT). As discussões sobre Pacto Federativo se intensiﬁcam na medida em que as reformas da Previdência e Tributária avançam.
Os encontros com a cúpula do Ministério da
Economia, cheﬁado por Paulo Guedes, têm andado de forma

PLATEIA VIP

satisfatória, revela o governador, e a recepção de Guedes às
proposições é positiva. Camilo aﬁrma que o ministro considera importante que Estados e municípios se fortaleçam e
ganhem maior protagonismo. “Esse é o caminho para que a
gente possa fortalecer a relação entre os entes federativos”,
acredita. Ainda sobre o jargão bolsonarista, o petista diz mais:
“Vamos ver se isso acontece na prática”.

INDICAÇÃO

PELOS VOTOS

Tem novo conselheiro a Agência
Reguladora do Ceará. A Assembleia Legislativa aprovou o nome
de Matheus Teodoro Ramsey
Santos, bacharel em Direito e
mestre em Direito e Gestão de
Conflitos pela Unifor. No currículo, já foi assessor no extinto TCM.

Camilo Santana, Roberto Cláudio
e outros da turma da política só
marcaram presença na abertura,
ontem, na Fiec, do seminário da
CBIC em que o ministro Luiz Fux
(STF) era conferencista. De lá, sebo
nas canelas para entregar última
etapa do Cidade Jardim II.

INDICAÇÃO 

PELA DIREITA...

Matheus Teodoro Ramsey ainda foi assessor na Procuradoria
Geral do Município e na Secretaria Municipal de Conservação
e Serviços Públicos, além de
conselheiro na Etufor. Sim, é
também filho do desembargador Teodoro Silva Santos.

Eduardo Bim, presidente do Ibama,
estava ontem no seminário da CBIC,
na Fiec, no qual Luiz Fux deu palestra. Procurado pela imprensa, bateu em retirada tão rápido que até
parecia que iria para o Amazonas
lutar contra as queimadas.

ALEX GOMES

SOBE

Camilo Santana não foi à palestra
de Paulo Guedes em Fortaleza,
mas mandou Maia Júnior (Sedet),
César Ribeiro (Assuntos Internacionais), Mauro Filho (Seplag),
Fernanda Pacobahyba (Sefaz), Élcio Batista e o Dr. Cabeto (Saúde).

CINE CEARÁ 2019,
que fecha com
programação em
alta e com estreias
nacionais que lotaram
o Cineteatro São Luiz.
Nestes tempos de
pouca cultura, um
bálsamo

CAMINHADA
A tradicional caminhada “Grito
dos Excluídos” será hoje, com
saída, a partir das 8 horas, da
Escola Frei Tito de Alencar
(Praia do Futuro). O mote é “Este
Sistema Não Vale”. Momento para entidades, sindicatos e
partidos de esquerda bradarem
contra Bolsonaro.

DESCE

ANESTESIA
PESSOALMENTE

Um terreno pertencente à Santa
Casa de Misericórdia de Fortaleza vai a leilão em breve. O lance inicial é de R$ 25 milhões. A
Justiça do Trabalho e o leiloeiro
devem se reunir segunda-feira
que vem para fechar todo o processo e data.

O presidente do TJ do Ceará, desembargador Washington Araújo, vai percorrer o Interior até o fim deste
ano. No roteiro, quer conhecer, visitar e conversar
com pessoal das 14 zonas judiciárias. Sem intermediários, de fato, evita crises e fofocas.

HORIZONTAIS_

Até segunda, prosseguem as inscrições para o VIII Edital das Artes, da Secultfor. Com verba
de R$ 4,1 milhões para fomento às artes. /// O espetáculo A Bela e a Fera In Concert será
apresentado amanhã, às 16 horas, no Teatro RioMar Papicu. /// Hoje o Festival Nordestino

PLATEIA DA
PALESTRA
do ministro Paulo
Guedes (Economia) em
Fortaleza, que, em sua
maioria, riu e bateu
palmas endossando
fala dele chamando
Brigitte Macron de
“feia mesmo!”

ETERNAS OBRAS

BEIRA MAL
Virou novela o caso da demolição da barraca Beira-Mar Grill,
situada na avenida Beira Mar,
por estar em espaço público.
O processo rola há cerca de 20
anos e o Ministério Público Federal já ganhou em todas as instâncias. O que é que há?

A empresa CG Construções ganhou a licitação, em Regime
Diferenciado de Contratações
(RDC), e construirá as passarelas
de pedestres do VLT Parangaba-Mucuripe, além de algumas
intervenções no túnel da avenida
Borges de Melo. Valor total: R$
8,49 milhões.

de Teatro, em Guaramiranga, chega ao ﬁm com apresentação da peça Dinamarca. Às 20h,
na Escola Júlio Holanda. /// Carlos Lupi não vai mais para evento do PDT, em Sobral. Sua
mãe está na UTI. /// Só lembrando: “Você se sente hoje um verdadeiro ﬁlho da Pátria?”
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12 MANDADOS DE PRISÃO

PF prende Indio da Costa
na operação Postal O
A Polícia Federal (PF) prendeu no Rio, ontem, no âmbito
da Operação Postal O, o exdeputado Indio da Costa. Ele é
alvo de investigação sobre um
esquema de fraudes que causou prejuízo de R$ 13 milhões
aos Correios. Indio da Costa
já foi candidato ao governo
ﬂuminense e à prefeitura da
Rio e concorreu à vice-presidência de José Serra em 2010.
Cerca de 110 policiais federais
cumpriram 12 mandados de
prisão e 25 ordens de busca

CHARGE \ Clayton

e apreensão em três Estados
- Rio de Janeiro, São Paulo e
Minas Gerais. Na capital ﬂuminense, foram 28 mandados judiciais (nove de prisão preventiva e 19 de busca e apreensão).
O superintendente estadual de
Operações dos Correios, Cléber
Isaías Machado, também foi
capturado na ação. Já na capital mineira os agentes realizaram buscas em um endereço
ligado aos investigados e cumpriram uma ordem de prisão
temporária. (AE)

COMÉRCIO EXTERIOR

Brasil e Argentina assinam novo
acordo comercial automotivo
A cota de veículos e autopeças
que o Brasil exporta para a Argentina subirá de US$ 1,50 para
cada US$ 1,00 importado do
país vizinho, como é hoje, para
US$ 1,7 por cada US$ 1,00 importado, já em 2020. Essa cota
subirá gradualmente até que
os dois países alcancem o livre
comércio, em 2029, conforme
o novo acordo comercial automotivo entre Brasil e Argentina, assinado ontem, no Rio.
O anúncio oﬁcial do acordo foi

feito em entrevista concedida
pelo ministro da Economia do
Brasil, Paulo Guedes, e o ministro de Produção e Trabalho
da Argentina, Dante Sica, entre
outros membros de ambas as
equipes econômicas. “Damos
mais um passo na direção das
promessas de campanha do
governo Bolsonaro. Após décadas de substituição de importações, ﬁnalmente decidimos
abrir a economia”, disse Guedes. (Agência Estado)

TÁBUA DAS MARÉS
HOJE
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 MARÉ BAIXA

4h33min / 0,9 metro
11h08min / 2,0 metros
17h01min / 1,0 metro

 MARÉ ALTA

23h32min / 2,2 metros

5h50min / 0,9 metro
12h29min / 2,0 metros
18h22min / 1,2 metros
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Minguante
21/9

Nova
28/9
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