Polícia
desvenda
caso
e
prende
suspeito
de
assassinato de jovem poucas
horas após o crime no Sertão
A Polícia Civil da Paraíba, por
meio do trabalho desenvolvido
pela Delegacia Seccional de
Cajazeiras, em ação conjunta com
a Polícia Militar, prendeu,
poucas horas após o crime, um
homem
suspeito
de
ter
assassinado o jovem Francisco Tiago Campos de Oliveira Lopes,
de 23 anos, na cidade de Bonito de Santa Fé, sertão do Estado.
O crime ocorreu na noite de ontem (30) e nas primeiras horas
deste sábado (31) a Polícia já havia desvendado o caso,
prendendo um dos suspeitos no município de São José de
Piranhas. Segundo informações do pai da vítima, o crime teria
ocorrido por causa de uma dívida de entorpecentes no valor de
R$ 600,00 (Seiscentos Reais).
Segundo o delegado seccional de Cajazeiras, Glauber Fontes,
diante das informações repassadas pelo senhor Batista Campos
se Oliveiras, pai da vítima, os policiais se deslocaram até a
cidade de São José de Piranhas e localizaram um dos suspeitos,
sendo este identificado como Ângelo Marquês Ribeiro ,
conhecido Doquinha .
“Na delegacia, duas testemunhas oculares do assassinato
reconheceram Doquinha como sendo um dos autores, como também a
motocicleta apreendida na residência de um segundo suspeito,
Kelvin Gregório, conhecido como Kaká, que fora utilizada na
ação delituosa”, informou o delegado.

Com o suspeito Doquinha foram apreendidos quase 2 kg se
maconha, 15 cartuchos cal. 38 e 10 cartuchos cal.40. Já o
segundo suspeito, Kaká, conseguiu evadir-se da residência onde
estava no conjunto Zuza Holanda, porém a polícia ainda
encontrou na residência uma moto Honda de cor preta,
substância entorpecente do tipo maconha e material para
embalagem.
“A integração entre as Polícias Civil e Militar, bem como o
profissionalismo e a dedicação dos policiais que estavam na
ocorrência foram cruciais para a rápida elucidação do caso”,
destacou o Delegado Seccional Glauber Fontes .
Polícia Civil da Paraíba
Assessoria de Comunicação

Eleições: candidatos agora só
podem ser presos em flagrante
FacebookTwitterWhatsAppTelegram

A partir deste sábado (31), nenhum candidato às eleições 2020
pode ser preso ou detido, a não ser em casos de flagrante.

Segundo o Código Eleitoral, a imunidade para os concorrentes
começa a valer 15 dias antes da eleição. Já eleitores não
poderão ser presos cinco dias antes das eleições, ou seja, a
partir do dia 10, exceto em flagrante delito; em virtude de
sentença criminal condenatória por crime inafiançável; e por
desrespeito a salvo-conduto.
A regra para ambos os casos vale até 48 horas antes depois do
término do primeiro turno.
Ainda pelo calendário eleitoral, hoje também é o último dia
para a requisição de funcionários e instalações destinadas aos
serviços de transporte de eleitores no primeiro e eventual
segundo turnos de votação.
Este ano por causa da pandemia do novo coronavírus uma emenda
constitucional, aprovada pelo Congresso Nacional, adiou as
eleições de outubro para 15 e 29 de novembro, o primeiro e o
segundo turno, respectivamente.
Por Agência Brasil

Turquia mobiliza todos os
meios
na
busca
de
sobreviventes; mortos são 37
Os trabalhos estão concentrados em

17 edifícios, mas há
atuando
também
em
localidades, como Aydin.

equipes
outras

Reprodução/Twitter
Prédio destruído após terremoto atingir a Turquia
O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmou que o
Estado turco mobilizou todos os meios e instituições para
resgatar sobreviventes e auxiliar os afetados pelo terremoto
de 6,6 graus na escala Richter que atingiu partes do país e da
Grécia na sexta-feira (30).
“Desde o primeiro momento, mobilizamos todos nossos meios para
concluir os esforços de resgate o mais rápido possível e para
ajudar a todos os afetados”, disse Erdogan ao discursar
durante a cerimônia de entrega de um prêmio científico.
O epicentro do forte tremor de terra ocorreu no Mar Egeu, a
cerca de 10 quilômetros de profundidade. Além de criar
maremotos nas regiões costeiras e arredores das ilhas gregas,
o terremoto atingiu a cidade litorânea de Esmirna, na Turquia,

causando inundações, destruindo prédios inteiros e matando
pelo menos 37 pessoas na Turquia e na Grécia.
Equipes de resgate turcas continuam em busca de sobreviventes
em meio aos escombros. De acordo com Erdogan, em Esmirna, os
trabalhos estão concentrados em 17 edifícios, mas há equipes
atuando também em outras localidades, como Aydin.
“A Autoridade de Gestão de Desastres e Emergências (do inglês,
Afad, do Ministério do Interior); as forças de segurança, as
unidades de saúde e outros funcionários públicos relevantes
estão cumprindo abnegadamente seus deveres”, acrescentou o
presidente turco, manifestando solidariedade às famílias
afetadas, desejando rápida recuperação aos feridos e
agradecendo aos países que ofereceram ajuda humanitária.

Tremores Secundários
Em nota, a Afad detalhou que o forte terremoto ocorreu por
volta das 14h51 (horário local) de sexta-feira, na costa de
Seferihisar. Na sequência, foram registrados 410 tremores
secundários, dos quais, 33 superaram 4 graus na escala
Richter.
Na mais recente nota que divulgou, a Afad confirma 37 mortes
(incluindo uma por afogamento) e 804 feridos.Equipes de
resgate de outras regiões foram enviadas para Esmirna e
região, onde o fornecimento de energia elétrica foi
interrompido em ao menos 115 locais. As pessoas estão sendo
orientadas a não entrar em edifícios que tenham sofrido abalo
e a manter as estradas livres para a passagem de veículos de
socorro, e a evitar o uso de telefones celulares.

Grécia
Na costa grega, o local mais afetado pelo terremoto foi a Ilha
de Samos, no Mar Egeu, onde, – segundo sites de notícias
gregos, dois adolescentes, uma menina e um menino, morreram

atingidos por um muro que desabou. Os mesmos sites informam
que, logo após o tremor de terra, a ilha foi atingida por um
“minitsunami” que não causou novas vítimas, mas agravou ainda
mais os transtornos da situação.
Segundo a empresa pública de comunição grega, ERT, a
Secretaria-Geral de Proteção Civil declarou estado de
emergência por seis meses para as cidades de Samos Oriental e
Ocidental. A presidente grega, Katerina Sakellaropoulou,
prestou condolências às famílias de Samos e de Esmirna e
prometeu que o governo dará o apoio necessário à reparação dos
estragos na Ilha de Samos.

Itamaraty
O governo brasileiro prestou condolências aos parentes das
vítimas e manifestou solidariedade aos povos turco e grego em
uma nota que o Ministério das Relações Exteriores divulgou no
fim da tarde desta sexta-feira.Segundo o Itamaraty, até ontem,
não havia registro de brasileiros entre as vítimas do abalo
sísmico, mas tanto o consulado brasileiro em Istambul quanto a
embaixada em Atenas, continuam acompanhando a situação.
Informações e esclarecimentos podem ser solicitadas de segunda
a sexta-feira, das 9h às 19h, pelos telefones +55 61 2030 8803
e +55 61 2030 8804 e pelo e-mail dac@itamaraty.gov.br. Também
pode ser acionado o plantão consular da Secretaria de Assuntos
de Soberania Nacional e Cidadania, nos demais dias e horários,
pelo telefone +55 61 98197-2284.*Com informações de órgãos
oficiais da Turquia e da Grécia
www.reporteriedoferreira.com.br Por Agência Brasil

PRF inicia Operação Finados
nas rodovias federais da
Paraíba

PRF na Paraíba (Foto: Divulgação/PRF-PB)
Com quatro dias de operação, que se estenderá até as 24h do
dia 2 de novembro, a PRF informou que reforçará o policiamento
ostensivo
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou na madrugada desta
sexta-feira (30) a Operação Finados nas rodovias federais
paraibanas. Com quatro dias de operação, que se estenderá até
as 24h do dia 2 de novembro, a PRF informou que reforçará o
policiamento ostensivo e preventivo com foco na diminuição dos
acidentes de trânsito e no combate aos crimes.

O reforço das equipes será feito através de rondas ostensivas
nas rodovias e do posicionamento estratégico das viaturas com
policiais ao longo dos trechos mais movimentados e
considerados pontos críticos, pelo alto índice de acidentes e
pela elevada taxa de infrações de trânsito.
Serão intensificadas as fiscalizações com o uso de
etilômetros, bem como de infrações como o excesso de
passageiros nos veículos, uso de cinto de segurança para todos
os ocupantes do veiculo e o uso de capacete para motociclistas
e passageiros. Durante as abordagens, também serão verificados
o estado de conservação dos veículos, tais como dos pneus,
estepe e sistema de iluminação.

Dicas para viagem segura
A PRF recomenda aos motoristas algumas condutas para garantir
uma viagem segura:
– Faça uma revisão no veículo antes de viajar: verifique
principalmente pneus (inclusive o estepe), palhetas dos
limpadores de para-brisa e itens de iluminação e sinalização;
– Planeje a viagem: lembre-se de programar paradas em locais
adequados para abastecimento, alimentação e descanso. O
acostamento deve ser utilizado apenas para situações
emergenciais;
– Jamais faça a mistura perigosa e criminosa que é dirigir sob
efeito de álcool.
– Mantenha a atenção na rodovia: respeite a sinalização e os
limites de velocidade, eles existem para proteger a sua vida;
– Mantenha sempre os faróis ligados para que seu veículo fique
mais visível aos demais condutores e pedestres;
– Lembre-se que o cinto de segurança é obrigatório para todos
os ocupantes do veículo;
– Em caso de emergência e necessidade de apoio da PRF, ligue
para o telefone de emergência 191.

Restrição ao tráfego
Durante o feriado, haverá restrição de tráfego para alguns
veículos de carga nas rodovias federais, em trechos de pista
simples, para proporcionar uma maior segurança no trânsito.
Não será permitido o trânsito de veículos ou combinação de
veículos, cujos pesos e dimensões excedam qualquer dos
seguintes limites: 2,6m de largura; 4,4m de altura; 19,8m de
comprimento e 57 toneladas de Peso Bruto Total. A restrição
seguirá conforme os dias e horários a seguir:
30/10/2020 (sexta-feira) – 16h às 22h
31/10/2020 (sábado) – 06h às 12h
02/11/2020 (segunda-feira) – 16h às 22h

Polícia investiga invasão da
casa de candidato em Remígio
Pb

Um homem invadiu a residência do candidato a prefeito de
Remígio, Cláudio Régis, na noite desta quinta-feira (29), no

município. De acordo com o candidato, o suspeito estava armado
com uma faca e invadiu a residência por volta das 19h.
Ainda de acordo com o Cláudio Régis, o homem apresentava
sinais de embriaguez e ameaçou de morte sua esposa e outras
pessoas que estavam no local.
O homem teria danificado portas e quebrado vários objetos no
local.
A Polícia Militar foi acionada, mas informou que ao chegar no
local a esposa de Cláudio Régis informou que o criminoso teria
fugido. Ainda de acordo com a PM, apenas a esposa teria visto
o rosto do suspeito.
As informações sobre o criminoso já foram repassadas para a
Polícia Civil que deverá investigar o caso.
Apesar do susto ninguém ficou ferido.

OS ATAQUES À CONSTITUIÇÃO
CIDADÃ: Por Rui Leitao

Essa questão de cidadania não é muito do agrado dos ideólogos
da direita. O exercício dos direitos civis, políticos e
sociais pelos cidadãos de um país é mais adequado a princípios
socialistas, segundo eles, coisa dos que pregam a necessidade
de uma melhor organização social. Não se consegue exercer
plenamente a cidadania sem a consciência dos seus direitos e
obrigações. E quem dispõe sobre isso é a Constituição. Logo, a
Carta Magna de 1988 contraria seus interesses. No pensamento
dos que militam na “direita”, o indivíduo deve ter mais
deveres do que direitos. Por isso, tentam, a qualquer custo,
“matar” a democracia, prevalecendo a força dos poderes
políticos e econômicos.
No ato de promulgação da Constituição Cidadã, o deputado
Ulysses Guimarães falou: “A Constituição pretende ser a voz, a
letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a
promulgação seja nosso grito: Muda para vencer! Muda,
Brasil!”. Ora, ela nascia na redemocratização e trazia no seu
conteúdo normativas que garantiam essa transformação,
protegendo-nos de ataques aos direitos individuais e coletivos
conquistados e oferecendo-nos um ambiente onde prevaleça a
liberdade, pressuposto básico da democracia.
Inconcebível esse pensamento na contemporaneidade nacional,
onde avanços sociais são considerados ideias de esquerdistas.
Os que eventualmente assumiram o comando dos destinos de nosso
país, praticam o obscurantismo, contrariando o discurso de
Ulysses Guimarães quando dizia que a Constituição seria o
nosso grito de mudança. Ele proclamava a necessidade de tirar
o Brasil do regime de opressão que vivemos ao tempo da

ditadura militar. E como imaginar um processo de transformação
social e política sem que a população tenha acesso ao
conhecimento?
Estão a todo momento emendando a Constituição, retirando
direitos e descaracterizando o conceito de cidadania que
marcou a sua formatação de origem. Querem mudar até a
interpretação das cláusulas pétreas, tais como a que
estabelece o Artigo 5, Inciso XVII, de forma a permitir que
possam exercer ações persecutórias, de acordo com as suas
preferências políticas e ideológicas. Buscam produzir na
opinião pública a impressão de que a Constituição Cidadã
estimula a impunidade. Praticam desavergonhadamente o
retrocesso jurisprudencial em matéria de direitos e garantias
fundamentais, com argumentos inidôneos, atacando o que dispõe
o Artigo 5 da Constituição Federal.
Ainda bem que no Supremo Tribunal Federal encontramos
ministros que resistem a essas tentativas de violação da nossa
Constituição, salvando-a dos agravos que a ela querem
desferir. Os garantistas assumem, portanto, a nobre
responsabilidade de assegurar os direitos que nos foram
conferidos na Constituição Cidadã de 1988. O ódio à
Constituição fica para os que não têm amor patriótico ao
Brasil e aos que insistem em desrespeitar os instrumentos
jurídicos que visam proteger os cidadãos. Quem não gosta de
democracia, tem saudades da ditadura, homenageia torturadores
e tem ódio ao exercício de cidadania.
www.reporteriedoferreira.com.br
Por Rui Leitão- \jornalista,
advogado e escritor.

Raoni aceita desafio proposto
por eleitores para debater
com Walber pauta conservadora

O candidato à Prefeitura de João Pessoa, Raoni Mendes (DEM),
aceitou o desafio proposto por alguns eleitores bolsonaristas
que mobilizaram uma ação nas redes sociais para promover um
debate entre o democrata e o candidato do Patriotas, Walber
Virgolino. Os candidatos estão trabalhando para atrair o voto
dos apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro.
“Eu não vejo problema em debater melhoras para a cidade de
João Pessoa. Estou pronto para qualquer diálogo”, disse Raoni
Mendes. Nas redes sociais, um eleitor questionou: “por que não
realizam o debate para discutir as propostas conservadoras?.
Eles apresentam seus históricos e mostram para o eleitorado
quem de fato é a melhor opção”, ressaltou.
Raoni Mendes, que tem recebido o apoio do Governo Federal, já
foi citado pelo ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, que
veio até João Pessoa para oficializar sua adesão, e também o
apoio político do secretário especial de Desenvolvimento
Social do Governo Federal, doutor Sérgio Queiroz.
www.repoirteriedoferreira.com.br/Redação Fatos PB

Feiras livres podem se tornar
patrimônio
cultural
na
Paraíba
Por:
Augusto Magalhães
PL declara as feiras livres da Paraíba como patrimônio
histórico cultural imaterial – Foto : A Cidade e A História
Quem tem o hábito de frequentar as feiras livres sabe bem o
que é diversidade cultural. De frutas e verduras a chinelos de
couro, colheres de pau, roupas, brinquedos populares e
temperos, tudo é encontrado numa feira na Paraíba. Sem falar
das cantorias, dos folhetos de cordel e dos boxes que vendem
rolos de corda, armadores de rede, pregos, linha, botão e riri – como são conhecidos no Nordeste os zíperes ou fechoeclair. Esse rico espaço cultural a céu aberto pode se tornar
patrimônio histórico cultural imaterial da Paraíba, caso a
Assembleia Legislativa aprove o Projeto de Lei 2.108/20, que
institui também o Dia Estadual do Feirante.
De acordo com a proposta do deputado Tovar Correia Lima
(PSDB), as comemorações do Dia do Feirante devem acontecer
anualmente em 25 de agosto, permitindo o governo promover
ações de incentivo e homenagens aos feirantes. “Será um dever
do Poder Público preservar essa prática na Paraíba, bem como
voltar sua atenção a projetos direcionados à preservação das
feiras livres”, argumenta.
As feiras livres são de uma importância histórica e social de
grande valia para qualquer sociedade, seja numa metrópole ou
numa pequena cidade do interior. Mais do que um simples local
de compra e venda de mercadorias, são ambientes de riquíssima

interação social.
Fregueses e donos de bancas são personagens principais, mas
uma infinidade de coadjuvantes fazem da feira livre uma
miscelânea de vozes, corpos e histórias que se misturam e se
confundem, dando vida a espaços antes frios e meramente
ilustrativos.
Na Paraíba, a tradição de frequentar as feiras livres continua
de vento em popa, apesar das facilidades dos hipermercados com
suas gôndolas de frutas e verduras. Em João Pessoa, há a
tradicional Feira de Jaguaribe, realizada às quartas-feiras no
bairro de mesmo nome. Além disso, existe o Mercado Central e o
Mercado de Mangabeira, o maior bairro da capital.
No interior, a Feira Central de Campina Grande já é famosa,
assim como a Feira de Itabaiana, terra de Sivuca, que
imortalizou com sua esposa Glorinha Gadelha a música “Feira de
Mangaio”. Também há as feiras de Solânea, Guarabira, Taperoá,
Cajazeiras, Cabedelo e muitas outras que justificam a Paraíba
transformar essas manifestações em patrimônio cultural e
imaterial do estado.
A origem
A palavra feira teve origem na palavra em latim feria, que
significa “dia santo ou feriado” e a palavra freguês, usada
para tratamento dos consumidores de feira livre, originou-se
também do latim filiu ecclesiae que significa “filhos da
igreja”. Assim, no início, as pessoas ou fiéis aproveitavam as
festas religiosas para se reunirem e trocarem mercadorias.
Na antiguidade, as feiras tinham o objetivo de promover trocas
de mercadorias entre as pessoas de diferentes lugares e com
diferentes itens. Com a queda do feudalismo e o surgimento do
capitalismo, esse modo de comércio ganhou força e importância
econômica.
Inicialmente, foram impulsionadas pelas Cruzadas, uma vez que

naquela época as atividades comerciais deveriam atender às
necessidades dos viajantes e com o tempo, as necessidades
foram aumentando e se diversificando, bem como a população foi
crescendo e as feiras, então, passaram a ter importância
social, promovendo a comunicação e interação dos povos.
E para ilustrar bem essa interação social que até hoje se
mantém na cidade de Itabaiana, interior da Paraíba, segue a
maravilhosa letra da música “Feira de Mangaio”, autoria de
Sivuva em parceira com Glorinha Gadelha.
Feira de Magaio
Fumo de rolo, arreio de cangalha
Eu tenho pra vender, quem quer comprar
Bolo de milho, broa e cocada
Eu tenho pra vender, quem quer comprar
Pé de moleque, alecrim, canela
Moleque sai daqui me deixa trabalhar
E Zé saiu correndo pra feira de pássaros
E foi pássaro voando pra todo lugar
Tinha uma vendinha no canto da rua
Onde o mangaieiro ia se animar
Tomar uma bicada com lambu assado
E olhar pra Maria do Joá
Tinha uma vendinha no canto da rua
Onde o mangaiero ia se animar
Tomar uma bicada com lambu assado
E olhar pra Maria do Joá
Cabresto
Eu tenho
Farinha,
Eu tenho

de cavalo e
pra vender,
rapadura, e
pra vender,

rabichola
quem quer comprar
graviola
quem quer comprar

Pavio de candeeiro, panela de barro
Menino vou me embora tenho que voltar

Xaxar o meu roçado que nem boi de carro
Alpargata de arrasto não quer me levar
Porque tem um sanfoneiro no canto da rua
Fazendo floreio pra gente dançar
Tem o Zefa de purcina fazendo renda
E o ronco do fole sem parar
Mas é que tem um sanfoneiro no canto da rua
Fazendo floreio pra gente dançar
Tem o Zefa de purcina fazendo renda
E o ronco do fole sem parar
Fumo de rolo, arreio de cangalha
Eu tenho pra vender, quem quer comprar
Bolo de milho, broa e cocada
Eu tenho pra vender, quem quer comprar
Pé de moleque, alecrim, canela
Moleque sai daqui me deixa trabalhar
E Zé saiu correndo pra feira de pássaros
E foi pássaro voando em todo lugar
Tinha uma vendinha no canto da rua
Onde o mangaieiro ia se animar
Tomar uma bicada com lambu assado
E olhar pra Maria do Joá
Mas é que tem um sanfoneiro no canto da rua
Fazendo floreio pra gente dançar
Tem o Zefa de purcina fazendo renda
E o ronco do fole sem parar
www.reporteriedoferreira.com.br

Azevêdo destaca eficiência
da
gestão
fiscal
e
investimentos
em
obras
públicas na Paraíba
A declaração foi feira durante a participação no Fórum de
Infraestrutura, PPPs e Concessões 2020, promovido pelo jornal
O Estado de São Paulo em parceria com a Hiria Organização de
Feiras e Eventos.

O Fórum aconteceu de forma virtual nesta quarta-feira (28).
(Foto: Reprodução)
O governador João Azevêdo destacou nesta quarta-feira (28), a
eficiência da gestão fiscal e os investimentos em obras
públicas realizados pelo Governo da Paraíba com o objetivo de

assegurar a geração de emprego e renda no Estado. A declaração
foi feira durante a participação no Fórum de Infraestrutura,
PPPs e Concessões 2020, promovido pelo jornal O Estado de São
Paulo em parceria com a Hiria Organização de Feiras e Eventos.
Durante
sua
participação
virtual
no
evento,
o
governador ressaltou que o governo tem trabalhado para
fortalecer a economia após enfrentar o período mais crítico da
pandemia do coronavírus e o esforço da equipe econômica para
garantir os índices de solidez fiscal. “Nós temos a nota B
junto à Secretaria do Tesouro Nacional e, dos três critérios
utilizados na avaliação, temos a nota A nos quesitos
endividamento e liquidez. Se a avaliação da STN fosse feita
hoje, também teríamos rating A no quesito poupança, mesmo
diante da queda de receita”, frisou.
O gestor também apresentou os investimentos atraídos pelo
Governo do Estado para fomentar o turismo e impulsionar a
economia com a implantação do projeto do Polo Turístico Cabo
Branco, em João Pessoa. “A partir do próximo ano, serão
iniciadas as construções de três resorts e de um parque
aquático em João Pessoa que atrairão mais de 1,5 milhão de
turistas por ano”, declarou.
João Azevêdo ainda afirmou que o Governo do Estado autorizou
um pacote de investimentos de R$ 800 milhões para estimular o
setor da construção civil com a execução de obras públicas em
todas as regiões da Paraíba. “Esse conjunto de ações é de
fundamental importância nesse período de retomada após a fase
mais crítica da pandemia e para a geração de emprego e renda”,
frisou.
Por fim, o governador garantiu o esforço do Governo da Paraíba
para realizar obras e implementar ações com foco na inclusão
social. “Essa é uma prioridade da nossa gestão e, por isso,
todos os municípios têm recebido a nossa atenção em tomadas de
decisões”, finalizou.
www.reporteriedoferreira.com.br / Secom

Lula e Ciro reatam amizade em
reunião e aliança contra
Bolsonaro é cogitada
Ex-presidente
e
ex-ministro
romperam amizade em 2018 e se
tornaram desafetos políticos depois
dos
partidos
de
esquerda
se
recusarem a formar uma aliança em
torno de um dos candidatos

Ricardo Stuckert / Instituto Lula
Lula e Ciro Gomes
O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e o exministro Ciro Gomes se reuniram e reataram a amizade depois de
terem rompido os laços durante a eleição presidencial de
2018 , por conta da disputa dentro da esquerda por um nome
viável. O encontro ocorreu há um mês na sede do Instituto
Lula, em São Paulo, mas só foi revelado hoje (29) pelo
jornal O Globo .
O encontro foi recebido como uma possibilidade de construção
de uma alianaça de partidos de esquerda contra o presidente
Jair Bolsonaro (sem partido) em 2022. Segundo O Globo, a
organiação dos detalhes para realização da reunião foi mediada
pelo governador do Ceará, Camilo Santana (PT) , que faz parte
do partido de Lula, mas é aliado político dos irmãos Gomes.
As informações obtidas dizem que a reunião durou a tarde
inteira. De acordo com o jornal, Ciro teria revelado a sua
chateação com o PT , enquanto Lula expôs os ataques do exministro contra o seu partido. Apesar da conversa sobre os
ressentimentos de ambos, boa parte da conversa teria sido
dedicada ao governo Bolsonaro e a sua forma de conduzir a
política. Os candidatos estão há um mês sem realizar ataques
um ao outro.
Durante entrevistaao programa Roda Viva, na última segundafeira (26), o ex-marqueteiro petista João Santana afirmou que
Lula deveria ser vice e apontou uma chapa Ciro-Lula como
“imbatível” .Se as esquerdas se unirem em torno de Ciro
Gomes, Ciro Gomes pode ser um candidato extremamente viável “,
complementou.
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