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A) a glorificação de candidatos, com ênfase no potencial do
“EU” e slogans de arremate: eu
fiz, eu faço, eu farei;
B) a demonização do ELE,
que tentará desconstruir adversários, tendo como linha de
argumentação o despreparo, a
ameaça ideológica/retrocesso
que ele representa;
C) a administração de altas
taxas de rejeição, quando se
verá o esforço quase desesperado de candidatos para
reverter posição aferida por
pesquisas e garantida pela assertiva: neste fulano não voto
de jeito nenhum.
Ao lado da programação
eleitoral, que irá ao ar às 13
horas e às 20:30, os eleitores
serão submetidos, ao longo
do dia, a uma grade de spots
publicitários, filmetes rápidos
que pegam o eleitor desprevenido, bastando que esteja
ouvindo rádio ou defronte a
um aparelho de TV.
De pronto, a observação:
estas breves mensagens, embrulhadas em criatividade e
com o celofane da empatia, têm
o condão de “laçar” o eleitor e
gerar predisposição positiva
em relação ao candidato. Isso
em tempos normais. Mas o
ambiente de paisagem devastada nos campos da política
é o antídoto contra qualquer
tentativa de melhorar a imagem dos protagonistas.
Analisemos as três correntes. A primeira, a de autoglorificação, integra o cenário
do Estado-Espetáculo, tendo
atingido o auge sob o bastão de
Duda Mendonça, cujas campanhas pelo país e até no exterior
(Argentina) entoavam o recorrente refrão: fulano fez, fulano
faz, fulano fará. Prometia ação,
não discurso, mexendo com o
sistema cognitivo de um eleitor
saturado de blá-blá-blás.
Hoje, teria esse arremedo
algum efeito? Ante o fogo que
se alastra nas roças da política,
com altas fogueiras consumindo os últimos resquícios da
boa imagem de governantes,
é um tiro no pé insistir com
esse bordão.
O desafio é encontrar fontes
críveis que se disponham a
atestar qualidades de candidatos.
O segundo eixo da programação é o do ataque a adver-

(*) - Jornalista, é professor
titular da USP, consultor
político e de comunicação
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog
(www.observatoriodaeleicao.com).

Tramitam no Senado dois
projetos que buscam melhorar
a qualidade de vida das pessoas
com alergias alimentares por
meio do esclarecimento e conscientização do tema. A primeira
proposta, da senadora Maria
do Carmo Alves (DEM-SE),
estabelece a criação da Semana
Nacional de Conscientização
Sobre a Alergia Alimentar. O
projeto prevê que o evento seja
realizado anualmente, na terceira semana do mês de maio.
Para a autora, a iniciativa não
deve trazer custos ao Estado e
pretende promover seminários,
rodas de conversa, palestras e
outras questões sobre o tema,
além de conscientizar a população sobre esta condição. A
matéria está em análise na Comissão de Educação e aguarda a
designação do relator. A segunda
proposta é o projeto de autoria
do senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE), que determina
a indicação dos alergênicos mais
comuns em rótulos de alimentos.
O projeto exige que um regulamento deve definir a lista
dos alimentos considerados
alérgenos mais frequentes. A relação deverá conter leite, ovos,
peixes, crustáceos, moluscos,
castanhas, amendoim, trigo e
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Alergia alimentar é
tema de projetos
em análise no Senado

soja. A matéria está em análise
na Comissão de Assuntos Sociais, com relatoria do senador
Eduardo Amorim, (PSDB-SE),
onde receberá decisão final.
As alergias alimentares são
doenças caracterizadas pela
manifestação do sistema imunológico após a ingestão ou contato
com certos alimentos. As reações
incluem urticária, inchaço, coceira, eczema, dor abdominal ou
até mesmo fechamento das vias
respiratórias e comprometimento de órgãos. Maria do Carmo
defende que o aumento da prevalência do problema demanda
maior atenção ao tema por parte
do Estado e da sociedade como
um todo (Ag.Senado).

ma pesquisa realizada pela Confederação
Nacional de Dirigentes
Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito
(SPC Brasil) revela que 54%
dos entrevistados esperam um
cenário econômico melhor para
o próximo ano e 71% anseiam
que a nova gestão promova
mudanças em relação às diretrizes atuais.
Entre as prioridades mencionadas para o presidente
que assumirá em 1º de janeiro,
52% destacam a redução de
impostos e 34% a queda dos
juros. Em terceiro lugar, aparece o combate à corrupção
(28%), seguida da diminuição
da burocracia (16%). 37%
dos empresários almejam
mudanças no sistema tributário, tornando-o mais simples,
transparente e eficiente. Já
36% desejam um país menos
burocrático, que contribua
para a atividade empreendedora, enquanto 31% querem
políticas públicas que impul-

U

sionem o crescimento das
empresas.
“Os empresários ressaltam
a importância de a reforma
estar na agenda do novo presidente, principalmente ao
proporcionar o crescimento
do setor produtivo na geração
de empregos e renda”, analisa
o presidente da CNDL, José

Dano à imagem
poderá ser
considerado
presumido

César da Costa. Questionados
sobre os principais problemas
do Brasil, 52% dos empresários citaram a corrupção em
primeiro lugar. A precariedade
da saúde pública é mencionada
em segundo lugar, por 36% dos
entrevistados e a falta de educação básica aparece em seguida,
com 33% das respostas.

Reguffe propõe plebiscito
sobre sistema eleitoral

A convocação de um plebiscito nacional sobre o sistema
eleitoral brasileiro, simultâneo às eleições gerais de 2018,
está em análise no Senado. O
projeto é de autoria do senador Reguffe (Sem partido-DF)
e tem o apoio de 27 senadores.
Pelo texto, o cidadão teria
quatro opções de resposta à
pergunta de ‘qual o melhor
sistema eleitoral para o Brasil:
o atual sistema, o sistema distrital, o voto em lista fechada
pré-definida pelos partidos
políticos e o sistema misto’.
A proposta está em análise
na Comissão de Constituição
e Justiça e aguarda a designação do relator. A consulta
ocorreria no primeiro turno
das eleições deste ano. Caso
nenhum dos sistemas propostos no plebiscito alcance
a maioria absoluta dos votos
válidos, uma segunda consulta
seria realizada no segundo
turno com as duas opções
mais votadas.
Segundo o autor, a ideia de
fazer a consulta simultaneamente às eleições tem o objetivo de evitar custos extras

Tramita na Câmara o projeto
do deputado Augusto Carvalho
(SD-DF), que categoriza o dano
à imagem como presumido
quando houver utilização indevida. Não é necessário provar
prejuízo ao ofendido ou lucro
do ofensor. O texto incorpora o
entendimento ao Código Civil.
Em regra, para a configuração
do dano moral é necessário
provar a conduta, o dano e o
nexo causal.
“Não há que se demonstrar
a humilhação, a dor ou o sofrimento advindos da violação
a fim de se comprovar a existência de dano moral”, disse
Carvalho, ao citar a professora
de direito Maria Celina Bodin. A
mudança na legislação veio de
sugestão dos debates na VII Jornada de Direito Civil, em 2015.
O evento foi promovido pelo
Centro de Estudos da Justiça
Federal e pela Escola Nacional
de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. A proposta
tramita em caráter conclusivo
e será analisada pela Comissão
de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

O projeto é de autoria do senador Reguffe (Sem partido-DF).

para o contribuinte brasileiro.
Reguffe defende a realização
de uma “reforma política
profunda”, que incluiria uma
mudança do sistema eleitoral
atual. As normas necessárias
para a realização do plesbicito
deverão ser expedidas pelo
TSE. Já o resultado da consulta
com o sistema mais votado pela
população deve ser homologado, encaminhado ao Congresso
e então terá efeito vinculante
para as próximas eleições de
2020 e as subsequentes.

Fabricantes deverão avisar
sobre riscos do celular à saúde

Companheiro inseparável de
milhões de brasileiros, o celular
chamou a atenção do senador
Otto Alencar (PSD-BA). Médico
ortopedista e ex-professor da
Universidade Federal da Bahia
(UFBA), ele ressalta que os
especialistas têm relatado número crescente de problemas
causados pelo uso excessivo do
aparelho, como dores nos braços,
no ombro e na cabeça, problemas
de postura e na coluna.
Diante do quadro, o parlamentar apresentou um projeto
que obriga os fabricantes e as
importadoras a advertir para os
riscos relacionados ao uso contínuo de telefones portáteis do
tipo smartphone. Otto observa
que é cada vez mais comum os
casos em consultórios de dores
na cabeça ligadas a tensões na
nuca e no pescoço causadas
pelo tempo inclinado em uma
posição indevida para visualizar
a tela do celular.
“Os brasileiros utilizam smar-

Quanto às medidas esperadas, 87% afirmam que analisarão propostas que preveem
estímulo ao desenvolvimento
do varejo e serviços. Nessa
linha, 93% concordam que
o novo presidente deve fortalecer a produção nacional,
79% acreditam que a próxima
gestão precisa priorizar a
distribuição de renda, para
aumentar o poder de compra
do consumidor e 78% destacam
políticas voltadas ao comércio
internacional. Por outro lado,
apenas 39% acham que o novo
presidente deve intervir menos
na economia.
“Os empresários estão atentos
às propostas, principalmente de
candidatos que tenham planos
que contemplem mudanças
essenciais e benéficas para a
economia e o ambiente de negócios. A expectativa é de uma
recuperação econômica mais
efetiva, com a retomada dos
investimentos”, comenta Roque
Pellizzaro Junior, presidente do
SPC Brasil (CNDL/SPC).
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sários. A ideia é desconstruir
o perfil, inserindo-o no rol de
ameaças. Trata-se de um estilo
criado na revolução francesa
de 1789, quando os jacobinos
insuflados por Robespierre
produziram um manual de
combate político, recheado de
injúrias, calúnias, gracejos e pilhérias que acendiam instintos
primitivos das multidões. Os
EUA detêm a referência maior
da propaganda agressiva, mola
da campanha negativa.
Lyndon Johnson, candidato
democrata a presidente em
1964, foi o primeiro a pagar
anúncios para desmoralizar
o rival Barry Goldwater. Uma
menina no campo desfolhava
pétalas de uma margarida,
enquanto as contava uma a
uma, até que, chegando ao dez,
uma voz masculina começava a
rever-ter a contagem. Na hora
do zero, sob um ruído ensurdecedor, via-se na tela uma
nuvem de cogumelo, simbolizando a bomba atômica, e a voz
de Johnson: “Isto é o que está
em jogo - construir um mundo
em que todas as crianças de
Deus possam viver ou, então,
mergulhar nas trevas. Cabe a
nós amar uns aos outros ou
perecer.”
O arremate: “Vote em Lyndon Johnson. O que está em
jogo é demais para que você se
possa permitir ficar em casa”.
Em nenhum momento se mencionava Goldwater. O anúncio
saiu apenas uma vez, mas
as TVs o repetiram. O falcão
republicano foi massacrado.
A terceira vertente tem
como foco a rejeição. Rejeição
a candidato é coisa séria. Não
se apaga um índice de rejeição
da noite para o dia. Quando um
candidato registra um índice
de rejeição maior que a taxa
de intenção de voto, urge providenciar a ambulância para
entrar na UTI eleitoral. Caso
contrá-rio, morrerá logo nas
primeiras semanas do segundo
turno.
A rejeição pode ser diminuída, quando o candidato vai
fundo nas causas profundas
que maltratam a candidatura.
Deve enfrentar o problema
sem firulas. Não persistir nos
velhos hábitos. Mudar na medida do equilíbrio. Sem riscos.
Todo cuidado com mudanças
cons-tantes e bruscas, de
acordo com a sabedoria da
velha lição: não ganha força a
planta frequentemente transplantada.

A partir de 31 de agosto,
estaremos submetidos,
durante 35 dias, a uma
bateria de mensagens
de cunho eleitoral, que
se desdobrarão em três
vértices:

Os empresários dos setores de varejo e serviços estão otimistas com a economia para 2019, quando o
país terá um novo presidente
Ilustração: vermelho.org.br
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Redução de impostos e juros ‘deve
ser’ prioridade do próximo governo
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Os três tipos de
campanha

observada durante a utilização
dos telefones, eleva a pressão
sobre as vértebras cervicais. O
esforço resultante sobre a coluna
pode equivaler a um peso de até
30 quilos. A repetição constante
e prolongada dessa posição provoca o desgaste das vértebras
e pode levar à compressão de
nervos ou ao surgimento de
hérnias de disco.
Conforme o projeto, os rótulos das embalagens dos telefones portáteis tipo smartphone
comercializados no mercado
nacional conterão advertência
nos seguintes termos: “Use com
Senador Otto Alencar (PSD-BA). moderação. O uso excessivo
tphones durante três horas por prejudica a coluna cervical”. A
dia, em média. Entre os mais advertência deverá ser impresjovens, a média é de quatro. Esse sa de forma legível, ostensivauso excessivo, associado à má mente destacada, ocupando
postura, tem provocado aumento 10% da área da face frontal da
nos casos de lesões na coluna embalagem. O projeto está na
cervical”, informou ao justificar Comissão de Transparência e
a proposta. O senador explica Defesa do Consumidor e tem
que a inclinação da cabeça para Eduardo Lopes (PRB-RJ) como
a frente, postura tipicamente relator (Ag.Sernado).

Proposta criminaliza uso de celulares por presos

A Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado
agendou para 4 de setembro sua próxima reunião deliberativa. Entre os itens que podem ser
votados, está o substitutivo de Lasier Martins
(PSD-RS) a um projeto de Wilder Morais (DEM-GO) que tipifica no Código Penal o crime de uso
indevido, por detentos, de aparelhos telefônicos,
rádios ou similares.
Segundo o texto apresentado pelo relator, o
preso que fizer uso, possuir ou receber algum
aparelho telefônico ou de rádio que permita a

comunicação com outros presos, ou com o ambiente exterior, fora das hipóteses permitidas em
lei, ficará sujeito a ter um aumento de 3 meses
a 1 ano em sua pena de detenção .
“São comuns, infelizmente, casos nos quais
o detento comanda, de dentro dos presídios,
facções criminosas na prática da contravenção
e na promoção da violência”, pontuou Lasier em
seu relatório. Após a análise pela CI, a proposta
deverá ser encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça (Ag.Senado).

Reguffe é a favor do voto
distrital e opina que esse
sistema tornaria a política
mais acessível ao cidadão
comum. O senador é autor
da proposta que institui
esse tipo de sistema eleitoral e aguarda deliberação
em Plenário. Ele afirma na
justificativa do projeto que
muitos políticos “pararam
de pensar na sobrevivência
do país e passaram a pensar
apenas em sua própria sobrevivência” (Ag.Senado).

Eleitores votarão em
dois candidatos ao
Senado este ano
Único cargo eletivo com mandato de oito anos estabelecido
na Constituição Federal, o voto
para senador é o que pode ser
confuso nessas eleições. É que,
diferentemente das eleições de
2014, quando cada eleitor pôde
votar em apenas um nome para
o Senado, este ano duas das
três vagas que cada estado têm
direito, o cidadão poderá votar
em dois nomes para o Senado.
Alternadamente, um terço, ou
seja, 27 vagas e, dois terços, 54
vagas, são colocadas em disputa
a cada quatro anos.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, os dois votos
têm pesos iguais. Não existe
prioridade em razão do eleitor
votar primeiro em um e depois
em outro candidato. Outro
ponto importante, segundo a
Justiça Eleitoral, é que não é
possível votar duas vezes no
mesmo candidato. Em caso de
repetição, o segundo voto é
automaticamente anulado, sem
prejudicar as demais votações.
Como a ordem de votação
não importa no resultado final,
o candidato que obtiver o maior
número de votos na primeira
e na segunda opção somadas
será eleito, assim como o segundo candidato mais votado.
As eleições para o Senado são
majoritárias, assim como para
a Presidência da República e
para os governos estaduais.
Para o Senado, entretanto, não
há possibilidade de segundo
turno (ABr).

