NOTA À IMPRENSA
A respeito de declarações feitas pelo prefeito de Sobral, Ivo Gomes, por meio de suas redes
sociais, ao comentar notícia relacionada a lideranças deste Partido dos Trabalhadores, venho a
público manifestar a posição do PT.
O PT tem por princípio e hábito o respeito aos seus aliados, razão pela qual espera uma postura
recíproca. E pela qual repele a manifestação do prefeito. Afinal, Ivo Gomes foi eleito com apoio
do PT, tem uma vice-prefeita filiada ao PT e, numa sequência de vinte anos de gestões
municipais em Sobral sempre em parceria com o PT.
No Ceará o PT teve papel decisivo nas duas eleições de Cid Gomes e soube ter grandeza, no
momento de indefinições e incertezas, indicar o nome do companheiro Camilo Santana para dar
continuidade ao projeto que se iniciou com Cid.
Além disso, Ivo Gomes tem obrigação de saber que um dos principais fatores para que a gestão
de Cid Gomes fosse vitoriosa e benéfica ao povo cearense, foi a generosa parceria do governo
federal, então comandado pelo PT, com Lula e depois com Dilma.
Isso tudo posto, é espantoso que Ivo Gomes cometa tamanha grosseria e ingratidão contra
quem tanto ajudou o Ceará e contra quem tão bem está governando o nosso estado.
Afirmar que lula faz escola para Camilo não é demérito para nenhum dos dois. A escola de Lula
e Camilo no Ceará é do respeito, do diálogo e do compromisso com o combate à pobreza, a
redução das desigualdades e inclusão social. E qualquer aliança, no Ceará, certamente estará
vinculada a este imperativo ético na gestão pública, como tem feito o governador Camilo
Santana.
O Partido dos Trabalhadores repudia, portanto, qualquer tentativa de desqualificar quadros que
honram sua história, como a trinca José Guimarães, Luizianne Lins e José Pimentel.
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