
Nas mãos de Lula
Uso livre da internet por candidatos e outros pontos da reforma eleitoral aguardam sanção do presidente
MARIANA DlTOLVO

A tão esperada reforma elei-
toral está prestes a sair do pa-
pel para entrar em vigor já nas
eleições do ano que vem. Depois
de passar pelo Senado com 67
emendas (das quais 64 acabaram
derrubadas), o Projeto de Lei nº
141/2009 foi novamente aprova-
do pela Câmara dos Deputados,
na semana passada. Agora só é
esperada a sanção do presidente
Lula, até 3 de outubro, para que
as novas regras sejam colocadas
em prática.

Ponto crucial da reforma
proposta, a utilização da inter-
net pelos candidatos acabou
liberada, — preservou-se a livre
manifestação do pensamento
na web nos períodos eleitorais.

Os sites jornalísticos podem
fazer a cobertura completa, des-
de que os profissionais não se
mantenham no anonimato e as
reportagens não tenham cunho
de apoio a qualquer político. Os
candidatos poderão fazer uso
das redes sociais (perfis em sites
como Orkut, Twitter, Facebook)
e blogs para manifestarem suas
opiniões e idéias. "As redes so-
ciais tornaram-se um espaço de
grande disputa por seu poder
de mobilização. É preciso, po-
rém, respeitar a privacidade dos
eleitores e demais candidatos,
controlando o spam eleitoral",
pondera Patrícia Peck, advogada
especialista em direito digital.

O envio de mensagens ele-

trônicas (via e-mail ou SMS) por
parte dos candidatos e a doação
de valores por meio da internet
também ficam permitidos. "A
liberação da internet vai possi-
bilitar a comunicação interativa
entre candidato e sociedade.
Fora o corpo a corpo, todas as ou-
tras ferramentas disponíveis são
unilaterais, e a web vem ajudar na
construção de relacionamentos
e no fortalecimento da democra-
cia", opina Paulo Cezar da Rosa,
diretor da Veraz Comunicação e
responsável por algumas campa-
nhas políticas no Rio Grande do
Sul. Rosa acredita ainda que a
internet funcione bem quando in-
serida no contexto da campanha,
mas sozinha não tem o poder de

eleger um candidato. "É preciso
aprender a linguagem e usar a
rede como parte da comunicação.
Achar que ela é uma mídia barata
e vai resolver todos os problemas
não é o caminho, não correspon-
de à realidade", acrescenta.

Para os debates, a internet
deverá seguir as mesmas condi-
ções impostas para as emissoras
de rádio e televisão. A partir de
agora, portanto, elas continuam
obrigadas a convidar todos os
candidatos, mas não precisam
mais da aprovação das regras
estipuladas por todos eles. Basta
que dois terços dos participantes
estejam de acordo com as normas
estabelecidas.

Inalterado ficou o item que

remete à propaganda paga no
ambiente virtual. Segundo o texto
aprovado na Câmara, nenhum
candidato — postulante a qual-
quer que seja o cargo — poderá
contar com anúncios pagos na
rede. "Não faz sentido que a in-
ternet, como mídia que é, arque
com essas restrições em relação
à veiculação de publicidade paga
em época de eleições quando
qualquer outro meio pode co-
mercializar espaço", reclama
Alexandre Cardoso, diretor de
marketing do Terra para a Amé-
rica Latina. "Sem dúvida, evo-
luímos muito com a aprovação
da reforma, mas nosso pleito
por condições iguais continua",
completa o executivo.

Text Box
DITOLVO, Mariana. Nas mãos de Lula. Meio & Mensagem, São Paulo, ano 31, n. 1377, p. 37, 21 set. 2009.




