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Candidato                 Vice                                  Número     Partido
                                                             

Aécio Neves                    Aloysio Nunes Ferreira           45                   PSDB         
Dilma Rousseff              Michel Temer                             13                   PT         
Eduardo Jorge               Célia Sacramento                    43                   PV
Pastor Everaldo             Leonardo Gadelha                 20                   PSC
Levy Fidelix                     Cel. José Alves                          28                   PRTB    
Zé Maria                            Claudia Durans                        16                   PSTU    
Eymael                               Roberto Lopes                          27                   PSDC
Luciana Genro               Jorge Paz                                     50                   PSOL
Marina Silva                    Beto Albuquerque                 40                   PSB  
Mauro Iasi                        Sofia Manzano                          21                  PCB
Rui Costa Pimenta       Ricardo Machado                    29                  PCO

Governador do Rio Grande do Sul                  

Ana Amélia Lemos         Cassiá Carpes                           11                   PP
Vieira da Cunha             Flavio Gomes                           12                   PDT
Roberto Robaina           Gabi Tolotti                               50                   PSOL
Estivalete                         Hermes de Souza                   28                   PRTB
Humberto Carvalho      Nubem Medeiros                   21                   PCB
José Ivo Sartori             Cairoli                                           15                   PMDB
Tarso Genro                    Abgail Pereira                          13                   PT        

Senador pelo Rio Grande do Sul

Ciro Machado                                                                          333                 PMN
Julio Flores                                                                               160                 PSTU
Lasier Martins                                                                         123                 PDT
Olívio Dutra                                                                              131                 PT
Simon                                                                                          151                 PMDB
Gold                                                                                              444                PRP
Simone Leite                                                                            111                PP 

Hora de decidir o futuro do Brasil 

Cerca de 143 milhões de brasi-
leiros devem ir às urnas neste 

domingo, 5, para escolher o presiden-
te da República, 27 governadores, 27 
senadores, deputados federais e de-
putados estaduais. É o futuro do País 
dono da sétima maior economia do 
mundo e de um PIB de 2,2 trilhões de 
dólares que está em jogo.

Voto na legenda
Para votar na legenda, digite so-
mente os dois números do partido.

Voto em branco
Para votar em branco, pressione a 
tecla “branco”. Esse voto não be-
neficia nenhum candidato, partido 
ou coligação.

Voto nulo
Se você escolheu anular o voto, di-
gite uma sequência de 0.

Como corrigir
Se você digitou os números erra-
dos e não confirmou o voto, aperte 
a tecla “corrigir”, vote e confirme. 

Eleitores vão às urnas neste domingo escolher presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais

 Fernando de Oliveira
Chefe de Redação
redacao@diarioregionalrs.com.br

No Rio Grande do Sul serão utilizadas 
27.060 urnas eletrônicas neste domingo. 

Estado tem 8.392.033 eleitores

 Divulgação

Lista de Candidatos

Presidente        

Para facilitar o voto,
anote aqui

oS númeroS doS SeuS candidatoS.

DeputaDo estaDual / Distrital

DeputaDo feDeral

senaDor

governaDor

presiDente

Não se esqueça de levar seu Título de Eleitor e um documento oficial com foto.
DIÁRIO REGIONAL

COLA

(A)

(A)

DEPUTADO (A) FEDERAL

DEPUTADO (A) ESTADUAL

A votação, que vai ser eletrô-
nica, ocorre das 8 às 17 horas. 

Segundo o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), o voto é obrigatório 
para alfabetizados maiores de 18 e 
menores de 70 anos. Já para os anal-
fabetos, adolescentes com idade en-
tre 16 e 18 anos e para os maiores de 
70 anos o voto é facultativo.

Para votar não é necessário ter 
em mãos o título de eleitor, desde 
que você saiba o local e a seção 
onde vota. Basta apresentar um 
documento oficial com foto, como 
carteira de identidade, carteira de 
motorista ou passaporte, identida-
de funcional, carteira de trabalho 
ou certificado de reservista. 

O primeiro voto é para deputa-
do (a) estadual (cinco dígitos), o 
segundo para deputado (a) federal 
(quatro dígitos), o terceiro para 
senador (a) (três dígitos), depois 
governador (a) (dois dígitos) e, 
por fim, presidente (dois dígitos).

De acordo com as pesquisas 
de intenção de voto divulgadas 
às vésperas das eleições, a dispu-
ta pela Presidência da Repúbli-
ca, cujos protagonistas são Dilma 
Rousseff (PT), Marina Silva (PSB) 
e Aécio Neves (PSDB), e a compe-
tição pelo governo do Estado, que 
tem como principais concorrentes 
Tarso Genro (PT), candidato à re-
eleição, Ana Amélia Lemos (PP) e 
José Ivo Sartori (PMDB), devem 
ser decididas no segundo turno, 
marcado para o dia 26 de outubro. 

“As eleições deste ano podem 
manter suspenses que se dissipa-
rão somente depois da abertura 
das urnas e podem trazer surpre-
sas nos resultados finais das dis-
putas tanto para a Presidência da 
República quanto para o governo 
do RS”, diz o cientista político e 
professor aposentado da Ufrgs, 
Benedito Tadeu César.

O Tribunal Regional Eleitoral 
do Rio Grande do Sul (TRE-RS) 
prevê que o resultado matemático 
do primeiro turno das eleições no 
Estado vai ser divulgado até as 
21 horas deste domingo.
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Esqueceu onde vota?

Ausência por motivo de saúde

Como justificar o voto

Voto biométrico

Boca de urna

Disque-Eleições

Preferência

Para saber o endereço de sua seção eleitoral, você pode consultar o site 
do Superior Tribunal Eleitoral (www.tse.jus.br). Clique no link serviços e, 
depois, em título e local de votação.

Candidatos, juízes eleitorais, idosos, doentes, deficientes, grávidas e 
mães com bebê de colo não precisam enfrentar fila para votar. Mais: os 
deficientes têm o direito de contar com a ajuda de alguma pessoa na hora 
de ir à urna.

Quem estiver em seu domicílio eleitoral e não puder votar por motivo 
de saúde tem até 60 dias, após as eleições, para apresentar justificativa ao 
cartório eleitoral, incluindo documentos médicos.

Caso não faça a justificativa no dia da votação, o eleitor tem 60 dias, 
após as eleições, para procurar o cartório eleitoral e justificar sua ausência. 
Já o cidadão que estava no exterior na data do pleito tem prazo de 30 dias, 
a partir do dia em que retornar ao País, para justificação perante o juiz de 
sua Zona Eleitoral. O requerimento de justificativa pode ser obtido no site 
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/justificativa-eleitoral. O formulário 
também é distribuído nos locais de votação e nos cartórios eleitorais.

Quem não justifica a ausência pode receber multa eleitoral e fica impe-
dido de se inscrever em concursos públicos, pedir passaporte ou carteira 
de identidade, renovar matrículas em escolas públicas, tomar posse em 
cargo público, realizar cadastro em programas sociais e obter emprés-
timos em bancos públicos. Quem não justifica ausência em três turnos 
consecutivos tem o título cancelado. 

p

Voto em trânsito

Nas eleições deste ano, 6.805 eleitores gaúchos solicitaram à 
Justiça Eleitoral habilitação para votar em trânsito no primeiro tur-
no e 6.378 para um eventual segundo turno.

A modalidade, que só permite o voto para presidente e vice-pre-
sidente da República, possibilita que o eleitor que esteja fora do seu 
domicílio eleitoral vote em outro local, mesmo sem ter solicitado 
a transferência do título. O voto em trânsito é válido somente para 
municípios com mais de 200 mil habitantes.

O sistema de voto biométrico, que reconhece a digital do eleitor, será 
utilizado em 186 munícipios do Rio Grande do Sul. No Vale do Rio Pardo, 
a votação biométrica só acontecerá em Herveiras e Vale Verde. 

A boca de urna é a propaganda eleitoral no dia da eleição atra-
vés do uso de alto falante e amplificadores de som, realização de 
comícios ou carreatas e distribuição de material de propaganda 
política. Essa prática é proibida pela Lei Eleitoral e considerada 
como crime, que pode resultar em detenção de seis meses a um 
ano e multa.

Tire suas dúvidas pelo telefone 51-3231.2731, do Tribunal Regional 
Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS).

p

Eleitores por região do País

Sudeste - 62.041.794 
(43,440%)
Nordeste - 38.269.533 
(26,795%)
Sul - 21.117.307 
(14,786%)
Norte - 10.801.178 
(7,563%)
Centro-Oeste - 10.238.050 
(7,168%)
*No Exterior há 354.184 
eleitores brasileiros (0,248%)
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Voto com qualidade
Tempos de desafios e animosidades, mas também 

de oportunidades, as eleições nunca passam em 
branco.

Ame ou odeie, a política faz parte do cotidiano social 
e familiar. Queira ou não, nossa vida depende, em tudo e 
por tudo, da política. E se nos excluirmos, ela nos devora 
com suas garras afiadas e muitas vezes desonestas. Por 
outro lado há uma arma certeira e benéfica que é o voto.

Cada cidadão e cada cidadã tem o compromisso de vo-
tar e votar bem, escolhendo seu candidato com responsabi-
lidade e critério. Responsabilidade no que tange à postura 
da pessoa e do candidato, bem como os compromissos as-
sumidos pelo partido. Critério no que se refere à sua região.

Além de ser honesto, o candidato deve ser comprome-
tido com o desenvolvimento e a sociedade em geral. 

Não serve o eleitor escolher candidato somente por 
mera conveniência. O voto é sério demais para se esco-
lher candidato por interesses pessoais. 

O voto é sério demais para se vender o voto. Quem 
vende o voto não pode cobrar nada e nem deveria votar. 

O candidato que compra vota também não merece ser vo-
tado. A honestidade é uma via de mão dupla: eleitor e candida-
to não podem se vender, ambos devem ser honestos e sérios.

O candidato deve ser escolhido também se levando 

Editorial

em conta o grau de instrução e formação do mesmo, bem 
como o seu potencial de boa representatividade.

Tempos de emoção, paixão e animação, as eleições 
devem ser também tempos de se usar bem a razão em 
virtude do bem-estar do Estado e do País, pois estaremos 
escolhendo os nossos representantes. 

O bem escolher será sinal de boa política posterior. E 
a boa política é sinal de melhor qualidade de vida para 
todos: crianças, jovens, adultos, idosos e aposentados.

Dizem que os brasileiros “não sabem votar”. Mas afir-
mamos que SIM, o povo brasileiro sabe votar. No entanto 
é preciso estar atento para os abusos de certos políticos 
descompromissados com a sociedade. É preciso identifi-
car os políticos comprometidos somente com interesses 
pessoais e com a violência verbal.

É preciso votar em candidatos decentes e que tenham 
um passado limpo e um presente honrado.

O candidato será nosso representante, portanto, deve 
ser alguém gabaritado e competente. Não basta um belo 
discurso, há que haver ações sadias e propositivas. 

É preciso haver identificação com as demandas da so-
ciedade.

Não se deixe enganar pela emoção. Use a razão. O voto é 
coisa séria demais para ser desperdiçado. Principalmente ser 
desperdiçado com candidatos já manjados e que aos poucos 
se tornam “eternos” na política. O povo quer mudança.

A mudança também é salutar no parlamento. É preciso 
mudar para depois, caso o candidato não atenda aos com-
promissos assumidos, mudar novamente.

Caros eleitores: fiquem de olho nos candidatos de sua 
região, Estado e País. Procurem identificá-los com as cau-
sas e demandas, pois o voto é a única arma social capaz de 
melhorar a vida de todos.

Entidades esperam mais 
efetivo policial para a 

segurança pública
Presidentes da CDL, Roni Schuh, e do Sindilojas, Mauro Spode, espe-

ram que eleições deste domingo resultem em mais policiais nas ruas

Em um novo ciclo de governo, reno-
vam-se as esperanças de melhoria 

da sociedade. Quando se fala sobre segu-
rança pública no Brasil, infelizmente, os 
dados não são muito animadores.

Segundo o estudo denominado “Mapa 
da Segurança Pública”, lançado este ano 
pelo Centro Brasileiro de Estudos Latino-
Americanos, com dados coletados entre 
2002 e 2012, o Brasil é o sétimo país no 
ranking de homicídios no continente ame-
ricano, com uma média de 154 homicídios 
por dia no País em 2012.

O aumento na taxa de homicídios en-
tre 2011 e 2012, segundo o estudo, foi de 
13,4%, número superior ao crescimento da 
população brasileira no período, de 11%. 

O estudo desmembrou também a taxa de 
homicídios em cada município do País. Santa 
Cruz do Sul ocupa a posição de número 1650 
no ranking de municípios com maior número 
de homicídios em 2012, com 17 mortes. 

Segundo os números apresentados em 
agosto deste ano pelo Comando Regional da 
Brigada Militar (CRPO/VRP), nos 30 muni-
cípios de abrangência do comando a redu-
ção de homicídios foi de 30%, comparando 
os seis primeiros meses de 2013 e 2014.

Porém, em cidades do interior, como as 
do Vale do Rio Pardo, a taxa de homicídios, 
considerada baixa na comparação com as 
grandes cidades, ocupa um grau menor de 
preocupação entre os cidadãos.

Entre os dirigentes de entidades do co-
mércio de Santa Cruz do Sul, Mauro Spode, 
presidente do Sindilojas Vale do Rio Pardo, 
e Roni Schuh, da Câmara de Dirigentes Lo-
jistas (CDL), há o consenso de que os rou-
bos e assaltos são os principais crimes a se-
rem enfrentados pelas forças de segurança.

Os dirigentes concordam que a melho-
ria no efetivo policial e a mudança nas leis 
poderiam trazer uma sensação maior de se-
gurança à população.

Mauro Spode, do Sindilojas, ressalta que 
o trabalho das polícias é bom, mas o aumen-
to da criminalidade é o que mais preocupa. 

“A escalada da violência vem aumentando. 
O Coronel (Valmir José dos) Reis (comandan-
te do CRPO/VRP) nos passou alguns gráficos 
que estão monitorando isso aí. Mais de 70% 
das ações são de elementos que estão no regi-
me semiaberto. Vejo que o problema maior é na 

 Guilherme Athayde
Repórter
redacao@diarioregionalrs.com.br

legislação. Enquanto não se tomar uma atitude 
mais efetiva em relação a isso, o quadro deve 
continuar preocupante”, relata o comerciante.

Já o presidente da CDL, Roni Schuh, es-
pera que os governos que assumem a partir 
de 2015 melhorem o atendimento aos mu-
nicípios. “O povo em geral está menos pro-
tegido do que antigamente. A criminalidade 
aumentou muito e a proteção não. Hoje se 
vê mais assaltos no centro. Como comer-
ciante e dirigente de entidade, a gente quer 
mais proteção. Que os governos estadual e 
federal olhem mais para os nossos municí-
pios, que aumente o efetivo de policiais”.

Schuh e Spode alegam também que a in-
segurança afeta o comércio, trazendo gastos 
extras para os comerciantes e uma sensação 
de incerteza para os consumidores.

A Brigada Militar tem um déficit de 
14,4 mil policiais militares, segundo a Fe-
deração das Associações de Municípios do 
Rio Grande do Sul (Famurs). 

O presidente da Famurs e prefeito de 
Tapejara, Seger Menegaz, se reuniu em 
agosto com o Comandante Geral da Briga-
da Militar, Cel. Fábio Duarte Fernandes, e 
externou a preocupação dos prefeitos gaú-
chos com o déficit de policiais no interior. 

Segundo o comandante da BM, há 
40% de defasagem no efetivo da Brigada 
e 30% dos policiais atuam no administra-
tivo da corporação. 

Parte do problema será resolvido em 
2015, já que dois mil novos policiais devem 
ser nomeados no início do ano que vem.

Apesar da eficiência da polícia em prender os respon-
sáveis pelos furtos e assaltos, entidades acreditam na 
melhoria do efetivo para prevenir ações criminosas

Guilherme Athayde / Diário Regional

A boa política é sinal de melhor qua-
lidade de vida para todos: crianças, 

jovens, adultos, idosos e aposentados

Boca de urna

Disque-Eleições

Voto em trânsito

Eleitores por região do País
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Crise financeira, o desafio 
do próximo governador

Independente de quem ven-
cer a disputa pelo governo 

do Rio Grande do Sul, tirar o Es-
tado da grave situação financeira 
será o principal desafio. 

Hoje, a dívida pública gaú-
cha é de R$ 50, 4 bilhões, o que 
inclui débitos com a União, os 
bancos Mundial (Bird), Inte-
ramericano (BID) e do Japão 
(Jbic), segundo a Secretaria da 
Fazenda Estadual (Sefaz).

Na avaliação de Gunter Axt, 
um dos mais respeitados histo-
riadores gaúchos, o futuro ocu-
pante do Palácio Piratini terá 
que aumentar a atividade pro-
dutiva com o objetivo de in-
crementar a arrecadação - que 
atualmente soma, de acordo 
com a Sefaz, R$ 36,3 milhões 
- e “diminuir o peso da dívida 
no orçamento, otimizando-se o 
gasto público”. 

“Como chegar lá é que é o X 
da questão”, diz Axt nesta en-
trevista exclusiva ao Diário que 
você lê a seguir, concedida às 
vésperas das eleições.

Diário Regional - Como o 
senhor avalia a disputa pelo go-
verno do Estado? 

Gunter Axt - Os quatro 
candidatos melhor posiciona-
dos nas pesquisas (Tarso Gen-
ro, Ana Amélia Lemos, José 
Ivo Sartori e Vieira da Cunha) 
são pessoas honradas, com 
biografias sólidas e histórico 
de dedicação à sociedade. Isso 
é uma benção em qualquer 
lugar do mundo. Eu também 
acho positivo que os princi-
pais partidos tenham proposto 
candidaturas próprias. 

Em entrevista exclusiva ao Diário, o historiador Gunter Axt analisa o cenário eleitoral e a grave 
situação econômica do RS, principal questão a ser resolvida pelo futuro ocupante do Palácio Piratini

 Fernando de Oliveira
Chefe de Redação
redacao@diarioregionalrs.com.br

O processo eleitoral é des-
gastante, mas sem se expor ao 
mesmo, os partidos não se soli-
dificam, e sem partidos sólidos, 
a democracia é frágil. Se as pes-
quisas estiverem certas, tanto no 
Brasil, quanto no Rio Grande do 
Sul, chama atenção o protago-
nismo das mulheres, bem como 
certo anseio por algo novo.

DR - O principal desafio do 
próximo governador será rever-
ter a grave situação financeira 
do RS. Qual a melhor fórmula 
para isso?

Axt - Cada candidato tenta 
propor uma fórmula que, ao fim 
e ao cabo, gira em torno desse 
impasse. É preciso aumentar-se 
a atividade produtiva para que 
a arrecadação se incremente e é 
preciso diminuir-se o peso da dí-
vida no orçamento, otimizando-
se o gasto público. Como chegar 
lá é que é o X da questão.

A situação poderia ser pior 
se empresas mal geridas, como 
a antiga CRT, não tivessem sido 
privatizadas. Mas perdeu-se a 
chance de se organizarem com 
os recursos advindos dessas ope-
rações, fundos para equacionar 
o endividamento do Estado. Já 
propostas de aumento de im-
postos foram repelidas pela so-
ciedade e a quebra de contratos 
com grandes empresas, como a 
Ford, não ajudou na política de 
atração de investimentos. A am-
pliação da arrecadação por meio 
do combate à sonegação também 
encontra limites, não podendo se 
tornar uma panaceia. 

O protagonismo do governo 
federal para desatar alguns nós- 
como estradas - tem sido impor-

Reprodução

“Se o Rio Grande fosse um país, talvez 
estivéssemos vivendo situações angustiosas 
semelhantes às enfrentadas pela Grécia, por 

Portugal e pela Espanha”, diz Gunter Axt Segue na página 5
>>>>>>>>>>>>>>> 
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tante, mas o Estado não pode viver 
com capacidade de investimento 
comprimida. O surgimento de no-
vos polos econômicos tem dina-
mizado regiões, como Rio Gran-
de, que cresce em torno do porto, 
mas esse salto tem de se tornar 
sustentável com fortalecimento 
da infraestrutura e reversão mais 
eficiente dos benefícios à socie-
dade - pouco se vê, por exemplo, 
esses grandes estaleiros investi-
rem na cultura local. Há quem 
pregue reformas severas, como 
a da previdência, mas é forçoso 
admitir que elas são desgastantes 
e os governos as têm evitado. De 
qualquer forma, sem crescimento 
sustentável, tudo fica difícil. 

DR - Acredita que o proje-
to de renegociação das dívidas 
dos Estados e municípios com a 
União, que é de total interesse 
do RS, será aprovado pelo Con-
gresso após as eleições, como 
garantiu a presidente Dilma re-
centemente? 

Axt - Se discute há anos. Para 
alguns Estados, é crucial. A pró-
pria ideia de federação sedimen-
tada pela Constituição de 1988 
está comprometida, porque, 
hoje, o grosso da arrecadação vai 
para a União. O assunto avançou 
no Congresso Nacional e pode 
se tornar realidade. O problema 
para o governo federal é combi-
nar essa saída com a manutenção 
do superávit primário. Talvez 
seja necessário enxugar-se a má-
quina pública, ou pelo menos di-
minuir as expectativas em torno 
dos investimentos federais, hoje 
bastante vitaminadas. Uma saída 
talvez fosse que uma parte dessa 
dívida devida fosse destinada a 
fundos em favor de investimen-
tos na infraestrutura, que, ao fim 
e ao cabo, ajudam a movimentar 
a produção. 

DR - O futuro do RS passa 
pela renegociação da dívida? 

Axt - Creio que essa renego-
ciação é necessária. 

DR - E se ela não acontecer, 
como fica o Estado?

Axt - Se ela não acontecer, a 
opção fica entre continuar empur-
rando o problema com a barriga 

ou abraçar medidas amargas de 
reestruturação do setor público.

DR - Por que os gaúchos nun-
ca reelegeram um governador?

Axt - A questão central é 
justamente o impasse entre a 
fragilidade fiscal e o desgaste 
que medidas mais severas para 
enfrentamento do problema 
trariam. Se o Rio Grande fosse 
um país, talvez estivéssemos 
vivendo situações angustiosas 
semelhantes às enfrentadas 
pela Grécia, por Portugal e 
pela Espanha. 

A crise fiscal transmite uma 
imagem de incapacidade do 
governante. Além disso, o gaú-
cho é crítico e cobra as fragi-
lidades dos governantes. Um 
terceiro aspecto diz respeito ao 
tom adequado do discurso e da 
ação, a necessidade de se loca-
lizar o ponto de equilíbrio en-
tre o perfil gerentão (que Bri-
to e Yeda tinham), o carisma 
(como o de Olívio e de Tarso) e 

o jeito contemporizador (como 
o de Rigotto). 

O gaúcho quer ação e des-
cortino, mas também quer poder 
conversar com o governador no 
bolicho da esquina, e todos pa-
recem fartos de irritação. Em-
bora o RS seja o único Estado 
brasileiro que não reelegeu um 
governador depois da redemo-
cratização, a reeleição não é um 
tabu. Basta olhar para a história 
recente da Capital: o PT ficou 
16 anos no poder e, por sua vez, 
há continuidade entre os gover-
nos de Fogaça e Fortunati, que 
era seu vice. 

DR - Qual o impacto da falta 
de continuidade?

Axt - É relativa, porque o 
Estado dispõe de um quadro de 
servidores efetivos e de técnicos, 
que seguem o seu trabalho, não 
começando tudo do zero a cada 
governo. Ainda assim, há im-
pacto. Algumas ações talvez não 
tenham conseguido maturar sufi-

cientemente em função da troca 
de governo. A Cultura tem sido 
historicamente afetada. Mas, por 
outro lado, teria sido terrível se 
tivéssemos insistido em certas 
políticas. Portanto, faz parte do 
processo democrático.

É preferível o impacto da falta 
de continuidade do que a eterni-
zação no poder, coisa que acon-
teceu na época do velho Borges 
de Medeiros, quando só se conse-
guiu mudar a orientação política 
mediante o recurso às armas. 

DR - Como imagina um se-
gundo mandato do atual governa-
dor Tarso Genro? E como vê um 
governo Ana Amélia Lemos, José 
Ivo Sartori ou Vieira da Cunha?

Axt - Apesar das tentações, 
historiadores tendem a fugir pru-
dentemente dos exercícios de fu-
turologia, porque a sua matéria é 
o passado. Em todo o caso, qual-
quer que seja o eleito, se verá a 
braços com os impasses sobre os 
quais falamos. Do ponto de vista 
discursivo, em caso de vitória de 
Ana Amélia, Sartori ou Vieira, 
será mais difícil para o PT, na opo-
sição, colar neles o rótulo de direi-
tista, como aconteceu com Yeda, 
porque os três pertencem a parti-
dos que integraram a base aliada 
dos governos Lula e Dilma. 

Há curiosidade com respeito 
a Ana Amélia, porque ela nun-
ca exerceu cargo no Executivo, 
nem como secretária de Estado 
ou de município. Seu partido, o 
PP, tradicionalmente mais forte 
nos municípios menores, pode-
ria experimentar crescimento 
nos grandes centros, em caso de 
êxito de sua experiência. 

DR - Que conselhos o se-
nhor daria para os eleitores 
gaúchos que vão às urnas nes-
te domingo?

Axt - Votar! Não há candidato 
perfeito, ou político ideal, assim 
como não existe marido, ou espo-
sa, vizinho, chefe ou colegas per-
feitos. A vida é uma construção de 
possibilidades. Foi árduo para as 
gerações passadas conquistarem o 
direito e o respeito ao voto. Muitos 
lutaram por isso derramando o seu 
próprio sangue. Trata-se de uma 
conquista que precisamos emular.

“O gaúcho quer 
ação e descortino, 
mas também quer 

poder conversar com 
o governador no 

bolicho da esquina, e 
todos parecem fartos 

de irritação”

Reprodução
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Educação requer mais atenção 
do próximo governo

Setor importante no desen-
volvimento humano e social 

da população, a Educação é uma 
competência desafiadora na política 
nacional que foi institucionalizada 
no Brasil por meio do Ministério da 
Educação, com o nome de Minis-
tério da Educação e Saúde Pública, 
ainda na Era Vargas, em 1930.

Dois anos após, as primeiras 
manifestações em torno do setor 
tiveram início com o pedido de in-
telectuais para que fosse elaborado 
um programa de política educacio-
nal amplo e integrado.

De acordo com informações do 
MEC, o manifesto propunha que o 
Estado organizasse um plano geral 
de educação e definisse a bandeira 
de uma escola única, pública, laica, 
obrigatória e gratuita. Só em 1934, 
com a nova Constituição Federal, 
que a educação passou a ser vista 
como um direito de todos, devendo 
ser ministrada pela família e pelos 
poderes públicos.

Atualmente, os manifestos re-
lacionados à área acontecem por 
conta de outras motivações. Com 
a morada constituída como Minis-
tério da Educação, o setor é alvo 
de frequentes protestos em todo o 
Brasil, especialmente dos servido-
res públicos de nível federal e es-
tadual, que lutam incessantemente 
pela qualidade e valorização dos 
seus direitos.

No Rio Grande do Sul, em prol 
de melhores salários, o Cpers-Sin-

dicato, que congrega os servidores 
da Educação no Rio Grande do Sul, 
persiste nas reivindicações constan-
tes junto ao governo do Estado. Não 
são raras as vezes em que o nome 
do sindicato é visto estampando 
manchetes na mídia. Conforme o 
secretário geral do órgão no Estado, 
Edson Rodrigues Garcia, a entidade 
tem bandeiras que serão sempre le-
vantadas para que os olhos dos go-
vernantes fiquem atentos à classe.

“Vamos ‘bater’ naquilo que fa-
lamos todos os dias. Nossa luta é 
permanente. O que queremos é que 
o governador avance no piso sala-
rial, que o nosso plano de carreira 
seja oficializado e que sejam res-
peitados os direitos do professor, 
assim como dos aposentados, além 
das promoções”, aponta.

Entre as discussões com o gover-
no estadual atual, o Cpers assinala 
que assim como outros teve avanços 
e retrocessos, incluindo tratativas 
sobre o vale-refeição e interminável 
debate sobre o IPE e a manutenção 
do plano de carreira. “Nesse governo 
tivemos ganhos e perdas. Avança-
mos no número de nomeações, índi-
ce de promoções que não tínhamos 
há muito tempo. Temos que defender 
o que vai fazer diferença para nossa 
categoria”, frisa Garcia.

No quadro abaixo, divulgado 
pelo Cpers com dados do Depar-
tamento Intersindical de Estatís-
ticas e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese), estão os indicadores de 
avanços e retrocessos sobre as rei-
vindicações do sindicato no Estado 
durante os quatro últimos gover-
nos, PT - PMDB - PSDB - PT.

Diretor estadual do Sindicato 
dos Professores do Ensino Privado 
do Rio Grande do Sul (Sinpro/RS), 
Flávio Henn defende a manutenção 
de políticas públicas que benefi-
ciam a classe estudantil brasileira. 

Para ele, entre outras demandas 
que devem ser vistas com atenção 
pelo governo, é importante que pro-
gramas de ingresso e financiamento 
ao Ensino Superior e de qua-
lificação profissional, 
como Prouni, Fies, 
Pronatec, sejam 
sustentados.

“A gente es-
pera que o acesso 
à formação su-
perior seja man-
tido porque são 
2,5 milhões de jo-
vens estudando em 
instituição superior. É 
importante também que 
o governo subsidie cursos 
técnicos de formação profissional para 
estudantes”, opina, frisando que essas 
políticas são as “mais acertadas” e que 
geram uma “mobilidade social”, fa-
zendo com que indivíduos passem de 
uma classe social para outra melhor.

Além disso, Henn ressalta a rele-
vância do passe livre para estudantes 
- “anseio de muito tempo” -, a apro-
vação de projeto que destina 100% 
do equivalente do Estado  relativo 
aos royalties do petróleo à Educa-
ção e a atenção especial ao projeto 
de lei PL4.372/2012, que tramita na 
Câmara dos Deputados, em Brasília, 
sobre a criação do Instituto Nacional 
de Supervisão e Avaliação do Ensi-
no Superior (Insaes), já que, segun-
do ele, “o MEC não tem estrutura e 
condições de avaliar todas as insti-

tuições do País”.
Delegado regional do Sinepe, 

Nestor Raschen, vê no setor a ne-
cessidade de investimento na qua-
lidade, estrutura e remuneração do 
docente. Segundo ele, o incremen-
to propicia um ambiente desafia-
dor ao aluno e, consequentemente, 
resolve um dos problemas da área 
que são as estruturas atuais enges-

sadas do ensino.
“Entendemos que a 
educação é um com-

promisso de todos, 
mas acima de 
tudo tarefa de go-
verno. Então, o 
governante esta-
ria muito atento 
a procurar uma 

educação de qua-
lidade. Para isso, 

é necessário espaço 
físico adequado, boas 

escolas, boas estruturas, 
de um professor que esteja satisfeito 
com seu trabalho”, avalia.

Quanto ao ensino privado, que 
não sofre tanto efeito com as mu-
danças de governo, Raschen apon-
ta que um dos receios está no pro-
grama de filantropia que beneficia 
alunos com a oferta de bolsas e 
descontos na mensalidade.

“Poderíamos ter troca de gover-
no, mas deveríamos ter um projeto 
educativo que a perpassasse. Nós, 
enquanto escola filantrópica, te-
memos algumas questões que pos-
sam estar no programa de governo. 
Que aquilo que nós temos como 
regulamentação seja mantida pelos 
próximos, que não estejamos sem-
pre à mercê de novidades que não 
possamos dar conta”, comenta.

Na visão de sindicalistas da área no Estado, desafios dos governantes eleitos não serão poucos em prol de melhorias no setor

 Paulo Messa
Jornalista
redacao@diarioregionalrs.com.br

Problemas na educação vão muito além das salas de aula

Paulo Messa / Diário Regional

“Poderíamos 
ter troca de 

governo, mas 
deveríamos ter 

um projeto 
educativo que a 

perpassasse”
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Educação - a eterna Utopia

Fiquei pensando sobre o 
que pudesse dizer para o 

futuro governador ou presidente 
da República. Não importa se for 
homem ou mulher, fiquemos com 
o cargo, a missão do governar. 

Na percepção de quem aspira 
a esse posto, certamente a visão é 
poder, como usar a educação de 
todos os níveis para consolidar o 
projeto de poder do partido. 

Nos debates, fica-se falando so-
bre recursos, medidas para suprir 
a necessidade de cursos técnicos, 
estatísticas do número de alunos 
nos diversos níveis, quando, na 
verdade, deveríamos nos debruçar 
sobre a essência da educação. 

Eu queria ter ouvido falar so-
bre o ser humano que queremos 
ajudar a formar, o que ele significa 
no mundo, a reverência à vida, a 
realização dos potenciais de cada 
um, o compromisso de propiciar 
ambientes sadios para a infân-
cia, programas desafiadores para 
os jovens construírem sentido de 
vida, a possibilidade de adultos e 
idosos continuarem o processo de 
formação e serem aprendizes para 
o resto de suas vidas.

E, sobretudo, o direito de cada 
pessoa construir a própria identi-
dade, em poder sonhar com a li-
berdade de realizar seus sonhos, 
de perseguir as próprias utopias, 
de vida digna, de respeito aos 
seus anseios, de oportunidade 
de testar ideias e projetos, enfim, 
construir, a cada dia e cada pas-
so, a vida com que se sonha. 

Inspirados naqueles que en-
saiaram seu projeto existencial 
antes de nós e pensaram sobre a 
vida, temos de aprender muito, 
principalmente a sermos humildes 
e reconhecer que a arrogância é fi-
lha do egoísmo e da prepotência. 

Chaplin nos diz que “nossos 
conhecimentos fizeram-nos cé-
ticos; nossa inteligência, empe-
dernidos e cruéis. Pensamos em 
demasia e sentimos bem pouco. 
Mais do que de máquinas, preci-
samos de humanidade. Mais do 

 Osvino Toillier 
Mestrando em Educação / Especial para o Diário

que de inteligência, precisamos 
de afeição e doçura. Sem essas 
virtudes, a vida será de violência 
e tudo será perdido”.

Se é assim, que utilização esta-
mos fazendo do conhecimento que 
trabalhamos em nossas instituições 
educacionais? Qual é realmente o 
objetivo e a missão de cada esco-
la? São apenas resultados ope-
racionais, índices de avalia-
ções nacionais, posição em 
rankings, cumprimento de 
políticas públicas? 

Acho que, se a educa-
ção ficar reduzido a isso, 
teremos empobrecido 
muito, e não é de estra-
nhar o desencanto dos jo-
vens com a escola e a perda 
da autoridade do professor. 

Estamos num impasse entre 
civilização e barbárie. E tudo 
isso deságua na escola, porque a 
sociedade se ocupou com outras 
prioridades e abandonou a escola 
a sua própria sorte. Quando a so-
ciedade não diz o que espera da 
escola e não a prestigia, o profes-
sor paga a conta. É isso que es-
tamos vivendo, e os movimentos 
são claros no sentido  de descons-
tituí-la e consolidar a institucio-

corporações. 
Deem liberdade e condições 

aos professores para criarem suas 
utopias, conceberem seus planos e 
buscarem motivar os alunos para 
decolarem e verão o resultado. 

A cátedra precisa recuperar 
seu prestígio, sem esquecer o ma-

terial, sim, mas, antes disso, o 
simbólico, o respeito à digni-

dade de quem ensina pelo 
exemplo de vida e não 
apenas pelo que sabe. 

Há profunda neces-
sidade de revisitar o le-
gado dos nossos antigos 
professores, as lições de 
sabedoria que dormem 

no silêncio das idades, 
pouco prestigiadas pela 

moderna pedagogia.
E, finalmente, alegrar-se com 

a beleza da descoberta, na concep-
ção do legado de Drummond: “Só 
resta ao homem a difícil viagem 
de si a si mesmo, descobrindo, em 
suas próprias e inexploradas en-
tranhas, a perene, a insustentável 
alegria de conviver”. 

Essa é a minha crença e a mi-
nha utopia. Estou feliz por poder 
continuar evoluindo na condição 
de eterno aprendiz. 

Deem liberdade 
e condições aos 

professores para criarem 
suas utopias, conceberem 
seus planos e buscarem 
motivar os alunos para 

decolarem e verão 
o resultado

nalização da impunidade. 
Não precisamos ter a mínima 

esperança de reversão do quadro 
de crise, se não desfraldarmos, 
conscientemente, a bandeira de 

recuperação do prestígio da ins-
tituição educacional e da autori-
dade do professor, recolocado no 
patamar de dignidade para ser o 
protagonista da educação e não 
apenas executor de políticas pú-
blicas definidas em gabinetes de 
ar condicionado ou destinatário 
de alinhamentos ideológicos de 

Divulgação

Paulo Messa / Diário Regional
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Por dentro das pesquisas 
de intenção de voto

Divulgadas durante perío-
dos eleitorais em todo o 

mundo, as pesquisas de intenção de 
voto costumam incendiar campa-
nhas e influenciar eleitores. Feitas 
por institutos de pesquisas de opi-
nião pública (como Ibope, Datafo-
lha e Vox Populi) a pedido de veí-
culos de comunicação ou entidades 
representativas (como as confede-
rações nacionais da Indústria e de 
Transportes), as pesquisas no Brasil 
precisam ser registradas na Justiça 
Eleitoral para serem divulgadas.

Mas como são feitas as pes-
quisas de intenção de voto nas 
eleições presidenciais no País? 
Geralmente, envolvem entrevistas 
a algumas centenas de pessoas. 
O número varia de acordo com o 
instituto e com o cliente que enco-
mendou o trabalho.

A pesquisa Vox Populi divul-
gada no dia 15 de setembro, por 
exemplo, ouviu 2 mil eleitores. 
Já a Ibope encomendada pela TV 
Globo e pelo jornal O Estado de 
S.Paulo, divulgada no dia seguin-
te, envolveu 3 mil eleitores. A Da-
tafolha de 11 de setembro, por sua 
vez, entrevistou 10,5 mil pessoas.

Os números podem parecer 
pequenos, diante do universo 
eleitoral brasileiro de quase 143 
milhões de pessoas, mas os ins-
titutos de pesquisa garantem que 
são suficientes para representar os 
eleitores do País e retratar, consi-
derando-se as margens de erros e 
os intervalos de confiança, as in-
tenções de voto dos brasileiros.

O segredo, explicam os insti-
tutos, está na escolha dessa amos-
tra, que não tem nada de aleatória. 
Trata-se de um trabalho estatístico 
que busca dividir o eleitorado de 
acordo com critérios como sexo, 
idade, escolaridade, ocupação e 
espaço geográfico. O pressuposto 
é que eleitores com características 
semelhantes tendem a ter a mesma 
preferência política.

“Se a sua amostra é bem calcu-

Saiba como funciona o processo que costuma incendiar campanhas e influenciar eleitores

 Vitor Abdala 
Agência Brasil, do Rio de Janeiro

lada e os indivíduos são capazes 
de constituir uma miniatura 
do conjunto da socieda-
de, a tendência é que 
o comportamento 
desses indivídu-
os se reproduza 
para o conjun-
to. Existe uma 
analogia que 
se faz que é o 
exame de san-
gue. Você não 
precisa tirar 
todo o sangue 
do indivíduo 
para saber quais 
as característi-
cas. Você tira só 
alguns mililitros”, 
explica o diretor do 
Vox Populi, João Fran-
cisco Meira.

Divisão
O Vox Populi, por exemplo, 

divide sua amostra em cinco es-
tratos: idade, sexo, escolaridade, 
renda e ocupação. Já o Ibope divi-
de em apenas quatro: idade, sexo, 
escolaridade e ramo de atividade. 
A partir de informações da Justiça 
Eleitoral e de pesquisas do Institu-
to Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), como o Censo e a 
Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad), é possível co-
nhecer o perfil do eleitor em cada 

cidade e Estado.
Então, de acordo com o 
tamanho da população, 

do número de homens e 
mulheres, das princi-

pais ocupações e do 
grau de escolarida-
de daquele local, o 
instituto divide a 
amostra geogra-
ficamente. 

Por exemplo, 
se um determi-
nado local for 
predominante-
mente agrícola, a 
amostra daquela 

região terá mais 
empregados da 

agricultura do que da 
indústria ou de servi-

ços. Se no local, o perfil 
da população é de escolari-

dade mais baixa, a amostra terá 
mais entrevistados nessa faixa de es-
colaridade. E assim sucessivamente.

Dependendo do número de 
eleitores, um local pode ter uma 
amostra mais estratificada do que 
outro. Tanto o Ibope quanto o Vox 
Populi ouvem eleitores nas capi-
tais e no interior. 

Estados menores têm peso me-
nos relevante. Na pesquisa presi-
dencial do Ibope, por exemplo, os 
Estados do Amapá, de Roraima e 
de Rondônia se revezam em cada 
pesquisa. Já o Vox Populi faz a 
pesquisa em 25 unidades da Fede-
ração - Roraima e Amapá não en-

tram porque têm menos de 1% do 
eleitorado, portanto um percentual 
inferior à margem de erro da pes-
quisa, que é 2 pontos percentuais.

Próximo passo
Definida a amostra, o próximo 

passo é preparar o questionário e 
abordar os entrevistados. As pes-
quisas são feitas nos domicílios ou 
na própria rua, desde que a pessoa 
more na zona previamente estabe-
lecida para o trabalho.

“Nas eleições, temos que ter 
o cuidado de fazer a pergunta de 
forma totalmente isenta. A pessoa 
começa fazendo a pergunta (para 
que seja respondida) de forma es-
pontânea”, diz o diretor de Opi-
nião Pública, Política e Comuni-
cação do Ibope, Hélio Gastaldi. 

“Daí a gente apresenta um dis-
co (uma figura em forma de círcu-
lo) com os nomes dos candidatos, 
de modo que não prioriza nenhum 
dos candidatos. O entrevistador 
entrega para a pessoa, que lê os 
nomes e diz em quem vai votar. 
O entrevistador não faz nenhuma 
leitura dos nomes”, explica.

A pesquisa, em geral, é fei-
ta em dois ou três dias. Segundo 
Gastaldi, o difícil é encontrar pes-
soas que se enquadrem nos estra-
tos pré-determinados. 

“O trabalho do investigador é 
muito difícil. É um trabalho duro. 
Ele tem que ter muita disposição. 
Os questionários são de rápida 
aplicação. O entrevistador demora 
muito mais tempo procurando as 
pessoas, batendo nos domicílios 
ou abordando as pessoas”, disse.

Como qualquer trabalho estatísti-
co, as pesquisas de intenção de voto 
estão sujeitas a margens de erro. Nas 
pesquisas de intenção de voto para 
presidente, em geral, a margem de 
erro é 2 pontos percentuais para mais 
ou para menos. Isso significa que se 
um candidato tem 35% das inten-
ções de voto na pesquisa, ele tem, na 
prática, algo entre 33% e 37%.

“Nas eleições, 
temos que ter o 

cuidado de fazer a 
pergunta de forma 
totalmente isenta. 
A pessoa começa 

fazendo a pergunta 
(para que seja 

respondida) 
de forma 

espontânea”

Como qualquer trabalho estatístico, as pesquisas de 
intenção de voto estão sujeitas a margens de erro

Divulgação
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Em defesa da reforma política

“O aperfeiçoamento da 
democracia no Bra-

sil passa, obrigatoriamente, por 
uma ampla reforma política”. 

A afirmação é do cientista po-
lítico e presidente da Arko Advi-
ce Pesquisas, Murillo de Aragão, 
que acaba de lançar o livro Re-
forma Política - O Debate Inadi-
ável (Ed. Civilização Brasileira; 
192 páginas; R$ 25,00), em que 
analisa as diferentes visões e pro-
postas em debate sobre o tema, 
os motivos pelos quais ele não 
avança e indica rumos.

Nesta entrevista exclusiva ao 
Diário, Aragão alerta que se o 
sistema político brasileiro não 
for aprimorado, “teremos a ma-
nutenção do ciclo de escândalos 
e da proliferação de partidos de 
aluguel; bem como da perda de 
interesse da população educada e 
instruída em participar do proces-
so político”. 

Diário Regional - A reforma po-
lítica é a mãe de todas as reformas?

Murillo de Aragão - Sim. 
Pelo fato de que afeta todo o pro-
cesso político e de tomada de de-
cisão na esfera pública. Um bom 
processo político reflete em todo 
o funcionamento do governo. O 
aperfeiçoamento da democracia 
no Brasil passa, obrigatoriamente, 
por uma ampla reforma política. 

DR - Por que ela ainda não 
aconteceu?

Aragão - Ela está em curso. 
Lentamente e em fatias. O último 
avanço relevante foi a aprovação 
da Lei do Ficha Limpa. Outros de-
vem vir. Devagar, mas têm que vir. 

DR - Qual a responsabilidade 
da sociedade brasileira no fato 
de a reforma ainda não ter ocor-
rido amplamente?

Aragão - Omissão clara do de-
bate político. A relação da socie-
dade com a política é, de maneira 

Cientista político Murillo de Aragão fala com exclusividade ao Diário sobre o tema, que analisa em 
seu novo livro e considera fundamental para o aperfeiçoamento da democracia brasileira

 Fernando de Oliveira
Chefe de Redação
redacao@diarioregionalrs.com.br

geral, distante ou interesseira ou, 
ainda, de dependência. Propor 
mecanismo de aperfeiçoamento 
da política ainda não é prioridade, 
infelizmente, para a maioria de 
nossa sociedade. 

DR - Quais os principais ma-
les do atual sistema político bra-
sileiro?

Aragão - São vários. O sis-
tema de financiamento de cam-
panhas; a audiência de teto para 
despesas de campanhas políticas; 
a fragmentação partidária, as co-
ligações para eleições legislati-
vas; a reeleição com o candidato 
no exercício do cargo, a infideli-
dade partidária, a fragilidade pro-
gramática e ideológica dos parti-
dos, entre outros aspectos.  

DR - Que percepção o se-
nhor tem sobre os partidos po-
líticos do País?

Aragão - São agremiações 
de concurso eleitoral. Não são, 
na sua maioria, partidos políti-

cos destinados a criar consensos 
e apresentar programas. São, de 
forma geral, simulacros do que 
deveriam ser. 

DR - Os principais candida-
tos à Presidência, Dilma Rous-
seff, Marina Silva e Aécio Ne-
ves, dizem ter a reforma política 
em seus planos de governo. O 
que será preciso para aquele que 
for eleito tirar a reforma do pa-
pel? Acredita que isso realmente 
acontecerá?

Aragão - Tenho mais esperan-
ça e desejo de que aconteça do que 
certeza de que irá acontecer a curto 
prazo. Sem mobilização da socie-
dade civil pouco deverá acontecer. 
O fato é que cada vez mais precisa-
mos de uma ampla reforma políti-
ca sob pena do sistema ficar ainda 
mais caótico. Os escândalos que se 
sucedem mostram que o sistema 
não funciona adequadamente. 

DR - Qual seria a reforma po-
lítica ideal?

Aragão - Tento desenhar uma 
no livro. Para mim, os tópicos 
básicos são: financiamento cida-
dão de campanhas eleitorais sem 
dinheiro público e de empresas; 
cláusula de barreira para partidos; 
fidelidade partidária; sistema de 
voto misto (distrital e em lista); 
entre outros aspectos.   

DR - O senhor coloca a im-
prensa como um dos “atores es-
senciais” para a realização da re-
forma política. Como ela deveria 
contribuir?

Aragão - A informação é o 
sistema nervoso de uma socie-
dade. Cabe à imprensa divulgar 
e noticiar fatos e tendências que 
causem reflexão sobre o nosso 
País e nosso sistema político. 
Cabe ainda descobrir e noticiar 
desvios e mazelas. Uma impren-
sa livre é fator essencial para 
uma democracia verdadeira. 
Sem uma imprensa interessada 
na reforma política nada de rele-
vante irá acontecer. 

DR - Quais riscos o Brasil 
corre caso a reforma política não 
ocorra em breve?

Aragão - Caso nosso sistema 
não seja aperfeiçoado, teremos a 
manutenção do ciclo de escânda-
los e da proliferação de partidos 
de aluguel; bem como da perda de 
interesse da população educada e 
instruída em participar do proces-
so político. A política nos dias de 
hoje assusta mais do que atraí. A 
qualidade do interesse e da parti-
cipação da sociedade está relacio-
nada a uma melhora relevante de 
nosso sistema político.   

DR - Que conselhos o senhor 
daria para os eleitores que vão às 
urnas neste domingo?

Aragão - Que o eleitor vote 
com consciência, com responsabi-
lidade, com equilíbrio e, sobretu-
do, acompanhe a trajetória de seus 
escolhidos. Que, ainda, não se ilu-
da com o discurso de campanhas 
e tente discernir o que é plausível 
do que é mera conversa mole.     

Andréa Stuckert / Divulgação

Murillo de Aragão: ”A política nos 
dias de hoje assusta mais do que atraí”
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“O governo sabe que recessão não dá votos. Por 
isso irá tomar medidas. Quais são? Não sabemos”

Jornalista especialista em mercado de capitais, Leonel Lacerda avalia em entrevista ao Diário o plano 
econômico do governo federal  e  sugere o que precisa ser feito para o País não entrar em recessão

Diário Regional - Em 2010, o bom mo-
mento da economia nacional repercutiu 

internacionalmente. Porém, hoje, as ações do 
Ministro da Fazenda, Guido Mantega, são criti-
cadas. Por que essa percepção mudou tanto du-
rante este período?

Leonel Lacerda - A percepção mudou porque o 
governo Dilma deixou de cumprir os três compro-
missos que deram estabilidade a nossa economia, o 
famoso tripé econômico: meta de inflação, superá-
vit fiscal e câmbio flutuante. A inflação disparou e, 
segundo o Banco Central, deve fechar este ano em 
6,3%, sendo que a meta oficial é de 4,5 por cento, 
com margem de dois pontos percentuais para mais 
ou menos. O superávit fiscal também está sendo 
comprometido com aumento descontrolado dos 
gastos do governo federal. Para se ter uma ideia, as 
contas de todo o setor público, que incluem o go-
verno federal, os Estados, municípios e empresas 
estatais, registraram no mês de agosto, e também 
no acumulado dos oito primeiros meses deste ano, 
o pior resultado da história. Os analistas e investi-
dores internacionais não confiam mais nessa equipe 
econômica, que recorre à chamada ‘contabilidade 
criativa’ para dizer que cumpre com as metas fiscais. 
Por causa disso tudo o Brasil é visto hoje com des-
confiança lá fora, no mercado externo.

DR - Qual é a melhor maneira de lidar 
com as taxas básicas de juros?

Lacerda - Nesse momento tem de manter. E o 
mercado trabalha, no curto prazo, com essa expec-
tativa. É importante manter para controlar a infla-
ção. No longo prazo, a taxa básica de juros tem de 
ser reduzida para o bem do País, que precisar cres-
cer. No longo prazo, o melhor remédio para infla-
ção é a expansão da produtividade, que aumenta a 
oferta de produtos e reduz os preços. Dessa forma 
não é preciso manter os juros altos. Todos ganham. 
A pergunta é: por que os governos não investem 
fortemente em infraestrutura (melhores estradas, 
portos, ferrovias, sistema tributário mais simples) 
para estimular a produtividade? Com a palavra o 
governo. O que foi feito até agora é muito pou-
co. Para citar um exemplo. De acordo com dados 
do Ipea, se considerarmos os países emergentes, 
como Rússia, Índia, China, na média, eles inves-
tem 3,4% do PIB em infraestrutura de transporte. 
No Brasil, o investimento é de 0,6% do PIB.

DR - Em 2014, o Brasil tem apresentado 
pouco crescimento do Produto Interno Bruto 
(PIB), retração econômica e aumento da in-
flação. Quais as causas e as consequências a 
curto e a longo prazo e as possíveis alternati-

“Esses são alguns 
dos ingredientes para o 

combustível que alimenta 
um ciclo perverso: fraco 

crescimento, estagnação, 
recessão e crise”

 Maurício Beskow
Jornalista
redacao@diarioregionalrs.com.br

vas para o País sair dessa situação?
Lacerda - No curto prazo vamos ver os vá-

rios setores da economia produzindo menos, 
contratando menos, e as famílias gastando me-
nos. Esses são alguns dos ingredientes para o 
combustível que alimenta um ciclo perverso: 
fraco crescimento, estagnação, recessão e crise. 
Se nada for feito esse é o nosso destino. O gover-
no sabe que recessão não dá votos. Por isso irá 
tomar medidas. Quais são? Não sabemos. Mas, 
do ponto de vista do pensamento econômico vi-
gente, não há muita escapatória a não ser redu-
zir o gasto público, retomar o tripé para adquirir 

famílias compraram bens duráveis que não vão 
comprar tão cedo novamente. Além disso, mui-
tas se endividaram. Esse modelo colaborou para 
gerar inflação. O modelo da produtividade é 
consistente, sustentável e não gera inflação.

DR - Quais fatores contribuíram para a 
queda de investimentos? E as áreas mais defi-
citárias de recursos?

Lacerda - Um dos principais fatores que fal-
tou se chama previsibilidade. Sem isso, os agen-
tes econômicos não investem. Qual empresário 
vai criar uma nova empresa se não sabe os rumos 
da economia? Quem vai contratar agora se não 
consegue ter um mínimo de previsão de como 
vai estar o cenário econômico em 2015? Teremos 
recessão? Quais medidas o governo vai tomar 
para aumentar o crescimento? O atual ministro 
da Fazenda está paralisado. Um dos setores mais 
atingido é a indústria. Outro que poderá começar 
a sentir é o de serviços. Afinal, se o orçamento 
em casa aperta, a tendência é as famílias gastarem 
menos com serviços. O setor imobiliário é outro. 
Nos grandes centros a euforia começa a dar lugar 
à incerteza. Os preços dos imóveis, que subiram 
muito nos últimos cinco anos, começam a subir 
menos. Grandes incorporadoras estão com altos 
estoques de apartamentos e não conseguem ven-
der na mesma velocidade de alguns anos atrás.

DR - Existe alguma possibilidade dessa re-
cessão técnica transforma-se em uma reces-
são propriamente dita?

Lacerda - O risco existe. A grande questão 
é saber qual é a probabilidade de ele ocorrer. Eu 
acredito que o governo, independente de quem 
for eleito, vai ser obrigado a tomar medidas 
amargas em 2015 para evitar que nosso País siga 
para o abismo da recessão. Todo o político sabe 
que recessão não dá votos. E em 2016, uma vez 
controlada a situação, podemos retomar o rumo 
do crescimento. Não penso que teremos mais 
aquele crescimento de alguns anos atrás, de 5 a 
7%. Mas avalio que temos chances de crescer 
em torno de 3 a 4%. 

Para isso o governo deverá retomar o com-
promisso com os fundamentos da economia, 
com o tripé econômico. Se não houver compro-
misso com um deles, o Brasil ficará talvez não 
em recessão, mas em uma angustiante situação 
de crescimento fraco. Lembro quem em 2015 o 
Banco Central dos Estados Unidos deverá fazer 
a primeira elevação dos juros depois da crise de 
2008. Isso deverá levar a uma fuga em massa de 
capitais para os Estados Unidos e fazer com que 
o dólar aumente no Brasil, colaborando para ge-
rar mais inflação. Portanto, 2015 terá de ser um 
ano de austeridade para o governo.

confiança internacional, manter os juros onde 
estão para controlar a inflação e dar previsibili-
dade da economia para o setor produtivo.

No longo prazo o Brasil tem de criar um novo 
modelo de crescimento, que seja baseado na pro-
dutividade e não no consumo, como ocorre hoje. 
O modelo do consumo está esgotado porque as 

Para o jornalista especialista em mercado de capitais, 
Leonel Lacerda, a ausência de previsibilidade econômica 
incapacita novos investimentos 

Arquivo pessoal
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Disputa pode acabar no 
1º turno em até 14 Estados

PMDB é o partido que deve eleger mais governadores neste domingo, seguido de PSDB e PT

Em até 14 dos 27 Estados, a eleição 
para governador pode ser decidida no 

primeiro turno, segundo as últimas pesqui-
sas Ibope e Datafolha. O PMDB lidera essa 
lista, com a possibilidade de eleger, ainda no 
primeiro turno, cinco governadores - em Ala-
goas, Amazonas, Espírito Santo, Sergipe e 
Tocantins. Em segundo lugar, vem o PSDB, 
que pode eleger três governadores no primeiro 
turno - Paraná, São Paulo e Paraíba. O PT vem 
em terceiro, com a perspectiva de eleger no 
primeiro turno os governadores de Minas Ge-
rais e Piauí. Com um governador cada estão 
PSD (Santa Catarina), PDT (Mato Grosso), 
PCdoB (Maranhão) e DEM (Bahia).

Além dos cinco Estados em que pode fazer 
o governador já neste domingo, o PMDB lidera 
ou pode disputar o segundo turno ainda em ou-
tros oito Estados: Ceará, Goiás, Maranhão, Pa-
raná, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte 
e Rondônia. Tecnicamente, o partido disputa a 
eleição com chances em 13 Estados. 

O PT vem em segundo lugar, com oito es-
tados. Sem contar os candidatos em Minas e 
Piauí, o partido lidera ainda a disputa ou pode-
rá estar no segundo turno no Acre, Bahia, Ce-
ará, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul 
e Roraima. O PSDB, que já pode eleger três 
governadores no primeiro turno, lidera ou pode 
disputar o segundo turno ainda em Goiás, Mato 
Grosso do Sul, Pará e Rondônia, num total de 
sete Estados em disputa.

A maioria dos candidatos concorre à reelei-
ção ou deseja retornar aos cargos que já ocupa-
ram no passado.

“Apesar de o eleitor desejar mudanças e 
renovação na política, nos Estados esse sen-
timento é difuso. Não há novidade entre os 
postulantes aos governos estaduais. Muito pro-
vavelmente por falta de candidatos que repre-
sentem o novo. A maioria dos que disputam a 
eleição em condições de vencer já está na po-
lítica há algum tempo”, disse Márcia Cavalari, 
diretora-geral do Ibope.

No Sul, dois governadores podem ser ree-
leitos no primeiro turno: Raimundo Colom-
bo (PSD), em Santa Catarina, e Beto Richa 
(PSDB), no Paraná. O tucano ainda pode ter 
que disputar o segundo turno contra o senador 
Roberto Requião (PMDB). No Rio Grande do 
Sul, deve haver segundo turno entre a senadora 
Ana Amélia (PP) e o governador Tarso Genro 

(PT), candidato à reeleição.
No Sudeste, o governador Geraldo Alckmin 

(PSDB), de São Paulo, deve ser reeleito no pri-
meiro turno. No Rio, o segundo turno deve ser en-
tre o governador Luiz Fernando Pezão (PMDB) e 
o ex- governador Anthony Garotinho (PR).

“Em Minas Gerais, o ex-ministro Fernan-

Derrota petista 
nos maiores colégios
O presidente da Câmara, Henrique Eduardo 

Alves (PMDB), deve disputar o segundo turno 
no Rio Grande do Norte contra Robinson Faria 
(PSD), apoiado pelo PT de Dilma. No Ceará, 
o deputado Eunício Oliveira (PMDB) pode ser 
eleito no primeiro turno ou disputar o segundo 
contra Camilo Santana (PT), que vem crescen-
do muito nos últimos dias. 

No Maranhão, o mais cotado é Flávio Dino 
(PCdoB), que pode ser eleito no primeiro turno. Se 
disputar o segundo turno, será contra Lobão Filho 
(PMDB), filho do ministro das Minas e Energia.

No Norte, o ex-governador Eduardo Braga 
(PMDB) deve ser eleito no primeiro turno. No 
Pará, o governador Simão Jatene (PSDB), can-
didato à reeleição, lidera a disputa contra Hél-
der Barbalho (PMDB), filho do ex-governador 
Jáder Barbalho. Pode dar Jatene no primeiro 
ou um segundo turno entre os dois. No Amapá, 
deve haver segundo turno entre o ex-governa-
dor Waldez Goes (PDT) e Lucas Barreto (PSD) 
ou o governador Camilo Capiberibe (PSB), 
candidato à reeleição.

Em Goiás, apesar da vantagem do governa-
dor Marconi Perillo (PSDB), candidato à reelei-
ção, ele pode ter que disputar o segundo turno 
contra o ex-governador Iris Rezende (PMDB). 
No Distrito Federal, o senador Rodrigo Rol-
lemberg (PSB) deverá disputar o segundo turno 
contra Jofran Frejat (PR), deixando para trás o 
governador Agnello Queiroz (PT), candidato à 
reeleição, que está em terceiro.

“O PMDB deve ser o grande vitorioso dessa 
eleição, fazendo um grande número de gover-
nadores, porque é o partido que está organiza-
do em todos os 5.750 municípios, enraizado na 
política nacional. Com isso, ele gera recursos 
para investir nas eleições estaduais”, comentou 
o cientista político Rubens Figueiredo, da USP.

Apesar de as pesquisas indicarem que Dil-
ma Rousseff vai para o segundo turno, o Ibope 
aponta dificuldades do PT nos maiores colégios 
eleitorais, onde o eleitor é mais escolarizado e 
de maior renda, sobretudo no Sul e no Sudeste. 

A sigla deve eleger governador no primeiro 
turno apenas em Minas Gerais. Em São Paulo, 
Rio e Paraná, os candidatos do PT estão mal. 
Em São Paulo, Alexandre Padilha não está pas-
sando de 10%. No Paraná, a ex-ministra Gleisi 
Hoffmann está em terceiro e, no Rio, o candi-
dato do PT, Lindbergh Farias, está em quarto.

 Germano Oliveira
O Globo

do Pimentel (PT) deve ser eleito no primeiro 
turno. No Espírito Santo, o ex-governador 
Paulo Hartung (PMDB) também pode ser 
eleito no primeiro turno. Se disputar o se-
gundo turno, será contra o governador Re-
nato Casagrande (PSB), candidato à reelei-
ção”, diz a diretora do Ibope.

No Nordeste, uma das disputas mais aper-
tadas acontece em Pernambuco. Paulo Câ-
mara (PSB), candidato da família de Eduar-
do Campos, disputa com Armando Monteiro 
(PTB). Na Bahia, o ex-governador Paulo Sou-
to (DEM) deve ser eleito no primeiro turno, 
mas, se houver segundo turno, a disputa será 
contra Rui Costa (PT). Em Alagoas, deve ser 
eleito no primeiro turno o deputado Renan Fi-
lho (PMDB), filho do presidente do Senado. 
Em Sergipe, pode ser eleito no primeiro turno 
o governador Jackson Barreto (PMDB), can-
didato à reeleição. Se ele não se reeleger no 
primeiro turno, pode ter que disputar o segun-
do turno contra Eduardo Amorim (PSC).

A maioria 
dos candidatos 

concorre à reeleição ou 
deseja retornar aos cargos 

que já ocuparam 
no passado

Divulgação
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Candidatos, todos iguais?

2014: uma eleição singular

Em época de eleição respira-
se emoção. A razão entra em 

férias, a sensibilidade fica à flor da 
pele. Em família e no trabalho, to-
dos manifestam opiniões sobre elei-
ções e candidatos.

O tom das opiniões varia do pa-
lavrão (a desqualificar toda a árvore 
genealógica do candidato) à vene-
ração acrítica de quem o julga per-
feito. Marido briga com a mulher, 
pai com o filho, amigo com amigo, 
cada um convencido de que possui 
a melhor análise sobre as eleições...

Há quem insista em se manter 
indiferente ao período eleitoral, 
embora não o consiga em relação a 
candidatos, todos eles considerados 
corruptos, mentirosos, aproveitado-
res e/ou demagogos.

Não há saída: estamos todos su-
jeitos ao Estado. E este é governado 
pelo partido vitorioso nas eleições. 
Portanto, ficar indiferente é passar 
cheque em branco, assinado e de 

valor ilimitado, a quem governa.
Governo e Estado são indiferen-

tes à nossa indiferença e aos nossos 
protestos individuais.

É compreensível uma 
pessoa não gostar de 
ópera, jiló ou cor 
marrom. E mesmo 
de política.

Impossível é 
ignorar que todos 
os aspectos de nos-
sa existência, do 
primeiro respiro ao 
último suspiro, têm a 
ver com política.

A classe social 
em que cada um 
de nós nasceu 
decorre da po-
lítica vigente 
no país. Hou-
vesse menos 
injustiça e mais distri-
buição da riqueza, ninguém 
nasceria entre a miséria e a pobreza.

Como nenhum de nós escolheu a 
família e a classe social em que veio 
a este mundo, somos todos filhos da 

loteria biológica.
O que não deveria ser considera-

do privilégio por quem pertence às 
classes média e rica, e sim dívi-

da social para com aqueles 
que não tiveram a mes-

ma sorte.
Somos minis-

teriados do nasci-
mento à morte. Ao 
nascer, o registro 
segue para o Mi-
nistério da Justiça; 

vacinados, Saúde; 
ao ingressar na esco-

la, Educação; ao arran-
jar emprego, 
Trabalho; ao 
tirar habilita-
ção, Cidades; 

ao aposentar-se, 
Previdência So-

cial; ao morrer, 
retorna-se ao Mi-

nistério da Justiça. 
E nossas condições de 

vida, como renda e ali-
mentação, dependem dos ministé-
rios da Fazenda e do Planejamento.

Em tudo há política. Para o bem 
ou para o mal. Há política até no ca-
lendário. Dezembro, deriva de dez; 
novembro, de nove; outubro, de 
oito; setembro, de sete.

Outrora, o ano tinha dez meses. O 
imperador Júlio César decidiu acres-
centar mais um em sua homenagem. 
Criou julho. O sucessor, Augusto, 
não quis ficar atrás. Criou agosto.

Como os meses se sucedem na 
alternância 31/30, Augusto não ad-
mitiu seu mês ter menos dias que o 
do antecessor. Obrigou os astrôno-
mos da corte a equipararem agosto 
e julho em 31 dias. Não titubearam: 
arrancaram um dia de fevereiro e 
resolveram a questão.

O Brasil é o resultado das elei-
ções de outubro. Para melhor ou 
pior. E os que o governam são es-
colhidos pelo voto de cada eleitor.

Faça como o Estado: deixe de 
lado a emoção, pense e vote com 
a razão. As instituições públicas 
são movidas por políticos esco-
lhidos por nós e pessoas indicadas 
por eles. Todos os funcionários são 
nossos empregados.

Muitos dos eleitores brasi-
leiros neste domingo não 

darão maior importância ao ato de 
votar, embora seu ato ajude a res-
paldar a quarta maior democracia 
do mundo (depois da Índia, EUA 
e Indonésia), com mais de 142 mi-
lhões de eleitores. Influenciados 
pela atmosfera de desconfiança nos 
agentes políticos, tratarão o voto 
como mera obrigação, cumprida a 
cada dois anos. 

Há muitas razões para pensar di-
ferente. A eleição de 2014 é única, 
singular, irrepetível, como o são todas 
as eleições. O que decidirmos domin-
go vai ter consequências importantes.

Vejamos alguns aspectos que são 
repetitivos. Primeiro, a possibilidade 
de votar: há 25 anos (desde 1989) 
votamos regularmente, sem interrup-
ções e com liberdade, o mais longo 
período ininterrupto da história bra-
sileira. Segundo, as regras eleitorais 
vêm sendo mantidas, sem que os 

governantes as alterem em função 
de interesses próprios: desde 1997, 
quando foi aprovado o direito à re-
eleição no Executivo para que Fer-
nando Henrique Cardoso pudesse 
concorrer ao segundo mandato, em 
1998, não houve “mexidas” oportu-
nistas nas regras. Terceiro: a Justiça 
Eleitoral vem coordenando 
novamente as eleições 
de forma clara e 
transparente, sem 
desconfiança da 
parte dos di-
versos partidos 
concorrentes. 
Quarto: a urna 
eletrônica possibi-
litará que o voto e a 
apuração sejam muito rá-
pidos, diferente do que acontece 
na grande maioria das democracias, 
inclusive as mais consolidadas, que 
ainda utilizam papel. Quinto: o nú-
mero de candidatos e de partidos (32) 
oferece opções para todos os gostos.

Afora o último, que é discutível, 
esses aspectos repetitivos são pró-

prios de uma democracia firme, só-
lida. Nesse caso, viva a repetição!

O que torna singular a eleição 
de 2014 são as circunstâncias tem-
porais atuais. Trata-se da primeira 
eleição após as grandes manifes-
tações de rua de junho de 2013. 
No calor daquelas manifestações 

gerou-se a expectativa de 
que na eleição seguin-

te predominaria um 
forte sentimen-
to de mudança. 
Não ficou cla-
ra a direção da 
mudança. Uma 

hipótese era o 
fortalecimento de 

grupos políticos ex-
tremistas (de direita ou 

esquerda) em detrimento de posi-
ções moderadas. Outra hipótese era 
o surgimento de novas lideranças. 

Uma terceira, a rejeição geral 
aos atuais partidos. Porém, os indi-
cativos colhidos nas recentes pes-
quisas de opinião e no contato com 
os eleitores sugerem que o senti-

mento de forte mudança deu lugar 
a um senso de mudanças graduais 
(incrementais, se diria na ciência 
política), mais realistas e viáveis. 

É possível que o sentimento de 
mudança constatado em 2013 se 
manifeste na forma de um maior 
número de abstenções e de votos 
nulos e brancos, especialmente 
para o legislativo. Ou é possível 
que tal sentimento tenha sido apla-
cado pelas medidas governamen-
tais já tomadas (em nível federal, 
estadual e municipal) ou acenadas 
pelos candidatos. Está em jogo o 
“capital político”, o prestígio dos 
candidatos, tanto dos governantes 
que concorrem à reeleição quanto 
dos oposicionistas que pretendem 
um lugar ao sol. 

Os indicativos são de um plei-
to tranquilo, cujas emoções fortes 
limitar-se-ão à comemoração dos 
vencedores e à tristeza dos não 
eleitos. Um ambiente propício para 
que cada um de nós exerça o voto 
como direito e como responsabili-
dade moral. 

 Frei Betto
Escritor e assessor para movimentos sociais 
/ Colaboração para o Diário

 João Pedro Schmidt
Professor da Unisc / Especial para o Diário

A eleição 
de 2014 é única, 

singular, irrepetível, 
como o são todas

 as eleições

O Brasil 
é o resultado 
das eleições 
de outubro


