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A última eleição
e o voto distrital
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arvora a passar pito em repórter sai de sua função e não constrói nada de bom.
Nesse ponto, um gesto de
desrespeitodirigido contrajornalistas pode ser lido, sim, como falta de zelo pela própria
instituição da imprensa. Se o
destempero de Serra não corrói a liberdade, ainda que fira a
imagem de profissionais de imprensa, não constrói a convivência entre jornalistas, eleitores e autoridades.
Não é só isso. Um candidato
que preza, mais que a instituição da imprensa, a autonomia e
a dignidade do eleitorado tem o
dever moral de responder a todas as perguntas que lhe fazem,
venhamelas dosveículos jornalísticos que ele aprecia ou venham diretamente dos partidos adversários. Do ponto de
vistado eleitor,tanto faz. As dúvidas da sociedade, tenham a
origem que tiverem, devem ser
todas esclarecidas. Pense bem
o leitor: o que seria do debate
público se todos os candidatos
petistas, quando indagados sobre o mensalão, dissessem simplesmente que isso é uma “pauta tucana” e não respondessem
nada? O debate público ficaria
inviável.
É fato que centenas de petistas – inclusive alguns dirigentes
da máquina partidária – vivem a
jogar nas costas da imprensa a
responsabilidade pelas misérias morais do PT, mas existem
candidatos responsáveis da legenda que se prestam a responder com sobriedade e urbanidade a todas as perguntas. Eles sabemque o cidadão tem o direito
de saber dos assuntos de interesse público e isso inclui o direito de saber sobre mensalão
e... sobre o “kit gay” também.
Portanto, mesmo que a cartilha
do governo paulista sobre homofobiafosseuma“pautapetista” (o que não é), isso não o desobrigaria de responder ao que
lhe é perguntado. Ao descartar
o questionamento como se fosse uma bobagem, o candidato
chamou de bobos todos os interessados no tema.
Um jornalista, seja da Folha,
da rádio CBN, do UOL, de onde
for, representa o seu veículo e o
seu público. Quem agride um
jornalista agride o público.
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imprensa.Nacampanhaquedisputou para a Presidência da República, em 2010, por motivos
outros,quenadatinhamquever
com homofobia, o mesmo tique
apareceu em mais de uma ocasião. Aqui e ali, Serra tratou repórterescomumarispidezinadmissível para alguém que pleiteava nada menos que o emprego de presidente do Brasil.
Quando um governante – ou
candidato a – dirige a um repórter insinuações ou acusações
com o objetivo de macular sua
dignidade profissional, estamosnopiordosmundos.Seexacerbada, essa conduta desestabiliza as instituições. Rafael
Correa, presidente do Equador,
levou às últimas consequências
a política de fustigar jornalistas: ele os ataca nominalmente
em discursos transmitidos em
cadeianacionalderádioetelevisiva. A consequência é que hoje
as condições da imprensa livre
noEquador inspirampreocupações das mais sérias.
Serra não é Correa, evidentemente,masagiu mal.Umcandidato pode reprovar uma manchete, uma legenda, uma pergunta que lhe façam. Pode discordar. O que não pode é investircontra apessoa do jornalista.
Interrogações adversas fazem
parte do clima eleitoral. Se ele
agride um repórter acusando-o
de não observar as regras da in-
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6.128.657votosválidos.Nadevereadores, com idêntico número
de votantes, o total de votos em
branco e nulos foi de 1.315.084,
ou 46% a mais no total e 94% (!),
no caso dos em branco. Houve
também 1.122.569 votos apenas
na legenda, refletindo a consciência partidária do eleitor
e/ou a dificuldade de escolher
um candidato. Sou mais pela segunda hipótese.
Com esses números, os votos
dadosnominalmenteacandidatos totalizaram 4.588.795, número 25% inferior ao dos dados
aos candidatos a prefeito. Concluindo os números, mais dois
importantes: os 55 candidatos
eleitos receberam 2.367.087 votos e 2.221.708 votaram em candidatos não eleitos. É claro que
nosistema distritaltambém haveria os votos dos perdedores,
mas nele o eleito estaria representando todos os eleitores do
distrito, cada um destes sabendo quem é o seu vereador.
Sena eleição recente um eleitor teve seu candidato eleito,
podeainda sesentir representado, embora no sistema atual o
vínculo entre um e outro seja
tão firme como um prego na
areia. E quem votou em candidato não eleito? Quem seria
seu representante? Como visto, cerca de metade dos eleitores ficou sem ele.
Passando às dificuldades de

a terça-feira o
candidato tucano à Prefeitura
de São Paulo, José Serra, agastado com perguntas de dois jornalistas, acusouosdedefenderem“pautaspetistas” e tentou desqualificá-los
como profissionais. As ofensas
mereceramdestaquenaprimeira página do jornal Folha de
S.Paulo de ontem. A “pauta petista”, na opinião de Serra, é a
comparação entre o famigerado“kit gay”, preparado pelo Ministério da Educação (MEC) no
ano passado, quando Fernando
Haddad,hojecandidatoaprefeito pelo PT, ainda era o titular
dessa pasta, e uma cartilha distribuída às escolas pelo governo paulista em 2009, tempo em
queSerra aindamorava noPalácio dos Bandeirantes.
O ex-governador de São Paulo repudiou a revelação feita na
segunda-feira pela colunista
MônicaBergamo,daprópriaFolha, de que o kit do MEC e a
cartilhapaulistatinhamconteúdos parecidos (é verdade que o
material do MEC, depois de
pronto, nunca foi distribuído,
pois a presidente Dilma Rousseff, pressionada pelas reações
ruidosasdecongressistascatólicoseevangélicos,mandouengavetá-lo). Serra entendeu que a
analogia entre uma coisa e a outra constitui mau jornalismo,
ou, nas palavras dele mesmo, “a
Folha entrou numa roubada
(...) e fez uma má reportagem”.
Otucanoatacoupessoalmente os dois profissionais em dois
episódios diferentes. Na terça
de manhã, ao ser indagado sobre o assunto pelo jornalista
Kennedy Alencar, da rádio
CBN,disparou: “Eusei que você
tem preferências políticas, mas
modere, você não pode fazer
campanha eleitoral aqui”. Pareciafalaremnomedosacionistas
da CBN. Depois, à tarde, tentou
humilhar uma repórter do
UOL, portal do Grupo Folha,
propondo que ela fosse “trabalhar com o Haddad”. A repórter,
como Kennedy Alencar, não tinhainjuriadoouagravadoocandidato.Elasimplesmentesolicitara que ele esclarecesse sua posiçãosobreo debatedahomofobia em escolas. Foi o que bastou
para Serra subir o tom.
Comoseviu,o“kitgay”desencadeiaumtiquenervosonocandidato tucano: bater boca com a
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Concluo perguntando
ao leitor: quem
é efetivamente o seu
vereador?

aprovação do sistema distrital,
elas são enormes, mas esse é o
tamanho do desafio a enfrentar.A aprovaçãocaberiaaoCongresso Nacional, mas há o vínculo partidário e vereadores e
congressistasseajudam mutuamente nas eleições. Assim, deputados federais e senadores
são pressionados a não adotar
um sistema que não conviria
aos atuais vereadores. E sua extensão aos deputados tampouco conviria a estes. Com isso,
tantodeputadoscomovereadores defendem o sistema pelo
qual foram eleitos e que lhes
oferece maior probabilidade
dereeleição.Esse obstáculo poderia ser aliviado em parte se o
sistema distrital começasse
apenas pela eleição para vereador e nas cidades com mais de
200 mil habitantes.
Nessas condições, será preciso um grande movimento de alcance popular para pressionar
pelo voto distrital, algo semelhante ao das Diretas-Já, de
1983 e 1984. Mas vejo também
uma dificuldade de comunicação com os cidadãos em geral,
pois políticos e outros que defendem o distrital usualmente
o fazem com esse nome. Ora, a
grande maioria da população
não sabe o que é voto distrital. E
na comunicação é sempre um
problemaquandoalgumconceito tem de ser muito explicado.
Por isso venho insistindo em
que a pregação do voto distrital
deveria ser trocada pela de eleições diretas para vereador e deputado. A razão é que, particularmente depois da arregimentação pelas Diretas-Já, grande
parte da população sabe o que
significa uma eleição direta e ficaria mais fácil explicar a quem
ainda não entende a expressão.
Aliás, novamente adotar Diretas-Já seriaaté melhor, em face desse precedente. E, ainda,
da urgência de que a mudança
se reveste diante das enormes
distorções do sistema com que
denovo elegemos representantes do povo que não fazem jus
ao nome.
Concluo perguntando ao leitor: quem é efetivamente o seu
vereador?

A

seu substituto teria de vir do
mesmodistrito. Enãocomohoje, quando o substituto é o primeiro suplente do partido ou
coligação, seja lá de que parte
da cidade for.
Focado no seu distrito, o eleitor teria muito maior interesse
pelo pleito, estaria mais próximo do eleito, este teria de prestar contas a todos os cidadãos
do distrito e estes teriam maiores condições de acompanhar o
desempenho do seu vereador.
Passandoaosresultadosdaúltima eleição, inicio com os que
mostram interesse bem maior
pela eleição direta do prefeito
doquepelaproporcionaldosvereadores. Assim, na do prefeito
votaram 7.026.448 eleitores,
com 897.791 votos em branco e
nulos, levando, dessa forma, a
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Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

O candidato Serra
e as ‘pautas petistas’
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osrecentesresultados eleitorais
vinovaoportunidade para retomarminhapregaçãopelovoto distrital, neste caso, para as Câmaras Municipais, tomando como
exemplo a cidade de São Paulo.
São várias e fortes as vantagens do voto distrital. São Paulo tem 55 vereadores e a cidade
se dividiria em igual número de
distritos, cada um elegendo um
deles. Num distrito, o número
de candidatos seria limitado a
um por partido ou coligação, tal
comonaseleições paraoExecutivo. Ou seja, haveria uma eleição direta para vereador do distrito. Mesmo os eleitores que
não votassem no eleito também o teriam como representante. Com a campanha limitada a um distrito e, se tanto, a
uma meia dúzia de candidatos
viáveis, seriam conhecidas
maisinformaçõessobreeles,seria possível cotejar um com outro e o custo da campanha seria
menor que o das que hoje cobrem toda a cidade.
No sistema atual, conhecido
comoproporcional, o eleitor escolhe, muitas vezes sem refletir
muito,umentremuitoscandidatos. Em São Paulo, muitíssimos:
1.227 na eleição que passou.
Além de escassas informações
sobre eles, é impossível a tarefa
de comparar uns com outros.
Emais:aovotarnumcandidato, pode-se eleger outro, até um
indesejável, pois o voto dado a
perdedoresengrossaosdospartidos ou coligações cujos mais
votadossão os eleitos. Ademais,
sem vínculo com os cidadãos do
espaço limitado de um distrito,
é comum que o eleito privilegie
a representação de quem votou
neleemtodoomunicípio,como
uma categoria profissional ou
umgruporeligioso,alémdemarginalizar quem votou em candidatos não eleitos.
Acrescente-sequenumdistrito a fiscalização da Justiça Eleitoral quanto aos recursos da
campanha – inclusive o tão usado caixa 2 – teria condições de
ser mais eficaz. Na dimensão do
municípiocomoumtodoémuito difícil avaliar gastos eleitorais além dos oficialmente declarados dentro dos limites legais, o que seria uma indicação
de financiamento irregular.
Quando um vereador deixasse o cargo por alguma razão, o

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

Dúvidas da sociedade,
tenham elas a origem
que tiverem, devem
ser todas esclarecidas
dependência editorial (um cânone da nossa profissão) e de
fazer proselitismo partidário
disfarçadodenoticiário,dáindícios de que talvez não esteja assim tão preparado para conviver serenamente com a pluralidade de opiniões.
Por certo, a conduta arrivista
de José Serra nesta semana não
constitui, em si mesma, uma
ameaçaà democracia.Oproblema, porém, não é o que essa impaciência toda destrói ou deixa
de destruir, mas o que ela não
constrói. Atitudes assim não
ajudam a sustentar o ambiente
democrático e de um candidato a prefeito de São Paulo não
se exige apenas que não ameace a liberdade de imprensa,
mas se exige dele que ajude a
fortalecê-la. Candidato que se
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 out. 2012, Primeiro Caderno, p. A2.

Fórum dos Leitores
ELEIÇÕES MUNICIPAIS
Competência

Tendo como pano de fundo a
eleição municipal em São Paulo
no segundo turno, começo avaliando o candidato sr. Fernando
Haddad (PT), por exemplo, à
frente do Ministério da Educação. Aliás, não só ele, como o governo do PT nessa pasta. No ano
2000, governo do PSDB, ocupávamos o “desonroso” 72.º lugar
no ranking mundial da educação;
em 2004, governo do PT, as coisas pioraram, 76.º lugar; e sob a
batuta do sr. Haddad ficamos em
88.º! Se no projeto nacional do
PT, alardeado pelo próprio candidato – o projeto Angu, ou Aparelhamento Nacional e Geral da
União –, as metas são o lema petista de quando era oposição, o
“quanto pior, melhor”, esse sr.
Haddad demonstrou extrema
competência!
ALBERT HENRY HORNETT
hornettalbert@hotmail.com
São Paulo

Plano de poder

Haddad, como ministro da Educação, notabilizou-se pelas trapalhadas no Enem, mas Lula quer a
qualquer preço que os paulistanos o engulam goela abaixo. Lula
está investindo todas as fichas na
eleição paulistana. Como sempre, seu candidato será mais um
fantoche para atender ao seu plano de poder – em oito anos na
Presidência, sem plano de governo, o seu único objetivo foi ampliar a sua base de sustentação
para se manter no poder, para o
qual São Paulo é vital.
HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES
hs-soares@uol.com.br
Vila Velha (ES)

Haddad vencer nunca será considerado o prefeito de São Paulo,
mas o prefeito provisório do PT.
LUIZ RESS ERDEI
gzero@zipmail.com.br
Osasco

Apoio de Maluf

Paulo Maluf manifestou interesse
em subir no palanque em apoio a
Haddad no segundo turno. Mas o
PT vai permitir que mais um condenado apareça com seu candidato? Essa eu pago pra ver.
ADEMAR MONTEIRO DE MORAES
ammoraes57@hotmail.com
São Paulo

Experiência zero
Vingança

A obsessão do PT pela capital
paulista tem um único objetivo:
vingança! O STF condenou a turma do mensalão e quem paga é o
paulistano. O PT sabe que se

O sr. Haddad, quanto mais fala,
mais lembra o falecido ex-prefeito Celso Pitta: criado politicamente do nada, completamente
sem opinião expressiva e própria, experiência administrativa
nula, em especial para enfrentar

uma cidade complexa como São
Paulo. E ainda insiste em imputar a qualquer político que lhe
ameace o cargo pretendido erros
próprios de seus principais criadores, já cansativamente expostos e comprovados pela mídia.
Continue assim, imolando-se publicamente com essa verborragia
que lhe foi imposta por elles...
ANTONIO CARLOS CARDOSO
acardoso@acardoso.com
São Paulo

Falência

Seria verdadeira a informação de
que Haddad levou o pai à falência ao administrar loja dele na
Rua 25 de Março?
REGIS REDIGOLO
regis.redigolo@ig.com.br
São Paulo

tor o candidato tucano José Serra por ter abandonado o cargo de
prefeito no meio do mandato,
mesmo tendo registrado em cartório que não o faria. Mas, e Antônio Palocci? Não fez ele o mesmo
quando, tendo sido eleito prefeito de Ribeirão Preto e registrado
também em cartório que cumpriria o mandato até o fim, abandonou o posto no meio do caminho
para atender a convite de Lula para compor o seu Ministério? E o
PT continua considerando Palocci muito competente, pois não para de acioná-lo para cargos ou como conselheiro, mesmo tendo sido protagonista em várias acusações e processos. Serra, quando
deixou a Prefeitura, foi para ser
governador do Estado, eleito em
primeiro turno!
HÉLIO ALVES FERREIRA
hafstruct@hotmail.com
São Paulo

Dois pesos, duas medidas
Dúvida

O PT, na eleição paulistana, acusa de traidor da confiança do elei-

Já que aceitou – ou foi obrigada a

aceitar – o apoio do PT e da presidenta à sua campanha, a candidata Dárcy Vera aceita também exibir o apoio do petista mais ilustre
de Ribeirão Preto, o ex-prefeito e
ex-ministro Antônio Palocci? Por
que o PT o esconde da sociedade? A candidata aceita o apoio de
quem trata assim seus filiados?
MOACYR CASTRO
jequitis@uol.com.br
Ribeirão Preto

De escrúpulos

A falta de escrúpulos do PT chega às raias do absurdo. Senão, vejamos: Marta (relaxa e goza) Suplicy abandonou o mandato de
senadora e ganhou de presente
da presidente o Ministério da
Cultura, sob a condição de apoiar
Haddad, por quem ela foi preterida pelo PT; Aloizio Mercadante,
o que seria beneficiado pela compra do falso dossiê contra José
Serra, tem a cara de pau de vir pedir votos para Haddad em São
Paulo. E o mais grave: a presiden-

