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S egundo e terceiro colo-
cados nas pesquisas de 
intenção de voto para a 

Presidência da República, Fer-
nando Haddad (PT) e Ciro Go-
mes (PDT) visitaram o Nordeste 
na manhã de ontem. O petista 
fez campanha em Petrolina (PE) 
e Juazeiro (BA) e prometeu tra-
balhar pela recuperação das 
nascentes do rio São Francisco, 
que corta cinco estados brasilei-
ros. Já Ciro fez agenda em Teresi-
na (PI) e no Recife (PE). Ele disse 
que suas melhores propostas 
para o país são “trabalho para os 
pais e educação para os filhos”.

Haddad desembarcou em 
Petrolina na manhã de ontem. 
Depois seguiu para Juazeiro, 

onde discursou e retornou a 
Petrolina pela ponte Presidente 
Dutra que liga as duas cidades. 
“Assumimos o compromisso 
de recuperar as nascentes do 
rio São Francisco. Rio generoso 
que está dando água para todo 
o Nordeste, Paraíba, Pernam-
buco, Rio Grande do Norte, Ce-
ará. Todo o Nordeste está sendo 
irrigado pelo São Francisco. É a 
hora de assumir mais uma vez 
o compromisso com a recupe-
ração das nascentes. É isso que 
nós viemos fazer aqui hoje”, dis-
se Haddad.

Ciro caminhou pelo entorno 
do mercado público do bairro 
Dirceu Arcoverde, em Teresina. 
“As melhoras propostas podem 
ser resumidas em duas frases: 
trabalho para os pais e educação 
para os filhos”, disse o candida-

to, voltando a falar sobre sua 
proposta para quitar os débitos 
de consumidores no SPC. “Pre-
cisamos retomar o desenvol-
vimento. Ajudar as famílias a 
se livrarem do SPC e esse é um 
projeto que tenho bem estuda-
do”, afirmou. 

Em Recife, Ciro afirmou que 
se for eleito atuará para garantir 
que as empresas privadas pa-
guem salários iguais para ho-
mens e mulheres que tenham 
as mesmas funções e qualifica-
ções. Na agenda, ele prometeu 
disponibilizar para a população 
a lista com os salários que as 
empresas pagam a cada um dos 
seus funcionários. Segundo o 
candidato, a medida é uma for-
ma de informar aos brasileiros 
quem paga salários iguais para 
homens e mulheres.

Candidatos miram o Nordeste
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  Ciro: medidas para garantir igualdade salarial entre homens e mulheres
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  No Nordeste, Haddad prometeu recuperar nascentes do rio São Francisco
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A candidata Marina Sil-
va (Rede) esteve em Curitiba, 
onde afirmou que, se eleita, vai 
estimular a construção civil e 
o turismo no país para gerar 
empregos mais rapidamente. 
“Vamos investir na construção 
civil, estimular o turismo, por-
que é o que gera emprego mais 
rápido. E, no turismo, tanto 
gera [empregos] para mulhe-
res, quanto para jovens. Este é 
o nosso compromisso: um Bra-
sil que seja cada vez mais uni-
do, fraterno, ético e eficiente”, 
afirmou Marina.

Já o candidato do PSDB Ge-
raldo Alckmin participou de 
carreata Zona Sul de São Paulo 
e procurou se apresentar como 
único candidato capaz de ven-

cer o PT. O tucano evitou men-
cionar o nome do candidato Jair 
Bolsonaro (PSL). “Nós somos o 
caminho para derrotar o PT”, 
disse. “O Brasil não vai voltar ao 
pesadelo do passado. Não vai 
voltar o PT com todos os seus 
escândalos, não vai voltar o salto 
no escuro que prega a divisão.”

Alckmin disse ainda que, 
se eleito, o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) será o banco dos 
pequenos e médios empreende-
dores e não para o “milionário 
ficar bilionário”. “O BNDES vai 
ser para fomentar a economia 
e principalmente através dos 
pequenos, médios empreende-
dores que irrigam a economia e 
distribuem renda”, afirmou.

marina quer estimular o turismo


