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Na reta final,
Rede faz lobby
com ministros

Cid Gomes negocia com
Campos saída do PSB

Mariângela Gallucci / BRASÍLIA

Mesmo com indícios de irregu-
laridades no processo de obten-
ção de assinaturas de apoiado-
res, o Tribunal Superior Eleito-
ral aprovou ontem à noite a cria-
ção do 31.º e do 32.º partidos po-
líticos brasileiros: o Partido Re-
publicano da Ordem Social
(PROS) e o Solidariedade. Com
isso, permite que se inicie um
movimento de migrações parti-
dárias para as eleições de 2014.

Por serem novas legendas,
ambas poderão atrair possíveis
candidatos que já detenham car-
gos políticos sem que esses cor-

ram o risco de perder mandatos
por infidelidade partidária. Pa-
ra lançar aspirantes a cargos ele-
tivos, uma legenda tem de con-
seguir o registro um ano antes
do pleito. O prazo termina no
fim da próxima semana.

No caso do Solidariedade, o
relator do caso, ministro Hen-
rique Neves, votou a favor da
conversão do processo em dili-
gência por entender que parte
dos eleitores que apoiaram a
criação da legenda do deputa-
do federal Paulo Pereira da Sil-
va não foi identificada de for-
ma adequada.

No entanto, prevaleceu o vo-
to favorável ao registro do Soli-
dariedade. A criação do partido
foi aprovada por 4 votos a 3.

Na próxima semana, o TSE
deverá analisar o pedido de re-
gistro da Rede Sustentabilida-
de, que pretende lançar a ex-se-
nadora Marina Silva na disputa

pela Presidência da República.
Aprovada pelo tribunal, uma si-
gla também passa a ter direito a
receber recursos públicos
oriundos do fundo partidário
num mínimo de cerca de R$
500 mil por ano.

Processo administrativo. Tan-
to em relação ao PROS como
no caso do Solidariedade, exis-
tiam acusações de que teriam
ocorrido fraudes no processo

de obtenção de assinaturas
em apoio à formação das si-
glas. Mas o TSE concluiu que
eventuais irregularidades de-
vem ser apuradas num pro-
cesso judicial específico pa-
ra isso. Não em um processo
administrativo de registro
de partido, que deve verifi-
car se os requisitos formais
para a criação de uma sigla
foram ou não obedecidos.
Entre essas obrigações está
garantir o apoio de cerca de
500 mil eleitores.

O ministro Dias Toffoli
sintetizou esse entendimen-
to no voto dado no proces-
so de criação do PROS, que
foi aprovado por 5 dos 7 mi-
nistros do TSE. Ele também
observou que desde a volta
do período democrático o
Brasil vive um regime de plu-
ripartidarismo.

Toffoli disse ainda que os
funcionários da Justiça Elei-
toral são confiáveis e que,
no caso da Rede, criadores
da legenda reclamaram que
o trabalho de conferência
das assinaturas estaria sen-
do muito severo.

O ex-presidente Luiz Inácio Lu-
la da Silva disse ontem que terá
na campanha eleitoral do ano
que vem o “papel que a Dilma
quiser que seja”. E frisou: “Es-
tou voltando, com muita vonta-
de, com muita disposição – para
felicidade de alguns, para des-
graça de outros. É o seguinte: eu
estou no jogo”, disse ele em en-
trevista no Instituto Lula.

Depois de afirmar que tem
adotado algum cuidado para
conversar com os partidos polí-
ticos, já que esses contatos de-
vem ter o crivo de Dilma e do
próprio PT, Lula disse que uma
coisa que sabe, e espera estar
em boas condições de fazer em
2014, é pedir voto. “Eu me consi-
dero razoável de palanque, gos-
to, me sinto bem, agradeço a

Deus todos os dias a relação de
confiança que construí com o
povo brasileiro. E tudo o que eu
puder fazer para convencer as
pessoas que confiam em mim a
votar na Dilma, eu vou fazer”,
disse Lula na entrevista.

‘Julgada’. Segundo ele, “certa-
mente” a presidente Dilma pre-
cisa menos do seu apoio hoje do

que precisou em 2010, quando
foi eleita. “Ela vai ser julgada pe-
lo que está fazendo, não é mais
uma desconhecida como era
em 2010, mas farei o mesmo es-
forço para reelegê-la, pois a vitó-
ria da Dilma é a minha vitória e a
derrota dela é a minha. O suces-
so dela é o sucesso do povo bra-
sileiro, das camadas mais po-
bres da população.”

Ruy Mesquita é homenageado em SP
Prêmio Comunique-se concede título póstumo de Mestre do Jornalismo ao diretor do ‘Estado’ e a Roberto Civita, do Grupo Abril

TSE aprova criação de dois novos
partidos: PROS e Solidariedade

‘É o seguinte: eu estou no jogo’, afirma Lula

● O PSB anunciou ontem oficial-
mente que vai deixar os cargos
que ocupa no governo do Rio
Grande do Sul, comandado pelo
petista Tarso Genro. O anúncio
foi feito pelo presidente estadual
da sigla, deputado federal Beto
Albuquerque, durante encontro
com o governador no Palácio Pi-
ratini. “Queremos muito a candi-
datura presidencial e precisamos
no Estado estarmos livres para
construir um palanque que dê
sustentação ao Eduardo Cam-
pos”, disse Albuquerque. “Nesse
momento, não cabe mais ambi-
guidades e dualidades na políti-
ca. Temos projetos distintos.”
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O governador do Ceará, Cid Go-
mes, negociou anteontem com
o colega de Pernambuco, Eduar-
do Campos, a sua provável saí-
da do PSB. “Eu disse ao Eduar-
do: ou a gente fica ou a gente sai
em paz”, contou Cid ao Estado.
De malas prontas para deixar o
PSB, Cid não quer que ele e seus
seguidores sejam “persegui-
dos” por Campos e foi esse o
acerto feito com o governador
de Pernambuco, presidente na-
cional do partido e provável can-
didato à Presidência, em 2014.

Naprática,CidobtevedeCam-
pos o compromisso de que ele
nãolutariaparareaverosmanda-
tos de quem saísse do PSB. “No
nosso caso isso está pactuado.
Sesairmos,nenhummandatose-
rá questionado. Embora a meu
juízo a melhor posição seja a saí-
da, não posso antecipar nada
sem ouvir os deputados e candi-
datos do meu partido”, afirmou.

Cid convocou reunião da Exe-
cutiva Estadual do PSB para on-
tem à noite, com o objetivo de
oficializar a decisão. “Há tempo
para agir e tempo para refletir e
estou refletindo”, afirmou o cea-
rense ao chegar para a reunião.
Ao final, ficou combinado que o
presidente da Assembleia, de-

putado José Albuquerque, e o
prefeito de Fortaleza, Roberto
Cláudio, levarão hoje à Executi-
va do PSB, em Brasília, a decisão
de saída dos 10 deputados esta-
duais e quatro federais do Cea-
rá do partido.

Cid Gomes apoia a reeleição
da presidente Dilma Rousseff e
entrou em rota de colisão com
Campos. Na semana passada, a
Executiva do PSB decidiu entre-
gar os cargos no governo Dilma,
incluindo os dois ministérios
controlados pelo partido. /

COLABOROU LAURIBERTO BRAGA,

ESPECIAL PARA O ESTADO

José Maria Mayrink

O Prêmio Comunique-se
2013 concedeu ontem, em sua
11ª edição, o título de Mestre
do Jornalismo a Ruy Mesqui-
ta e a Roberto Civita, ambos
falecidos em maio deste ano,
pelo conjunto de sua obra, na
direção, respectivamente, do
jornal O Estado de S. Paulo e
do Grupo Abril.

“É uma justa homenagem
que prestamos a esses dois jor-
nalistas em reconhecimento à
contribuição que deram à indús-
tria da comunicação”, disse o
presidente do Grupo Comuni-
que-se e idealizador do prêmio,
Rodrigo Azevedo.

Ao agradecer a homenagem
prestada a seu pai, o jornalista
Fernão Mesquita afirmou que
“Roberto Civita e Ruy Mesquita
plantaram um marco para as
próximas gerações, encorajan-
do-as a forçar reformas dentro
do sistema”. Mais adiante, Fer-
não lembrou uma comparação
que haviafeito em recente pales-
trapara magistradosna qualafir-
mou que só haviam restado
duasforçasnoPaís –osmagistra-
dos e a imprensa. “Agora, depois
da aceitação dos embargos in-
fringentes, só resta a imprensa”,
disse ele. Fernão e seus irmãos
Ruy Mesquita Filho, Rodrigo
Mesquita e João Lara Mesquita
estavam acompanhados de ou-
tros membros da família na ceri-
mônia de entrega do Prêmio Co-
munique-se, realizada ontem
no auditório HSBC Brasil, na zo-
na sul de São Paulo.

Os promotores do PrêmioCo-
munique-se observaram que a
edição 2013 não teria razão de
ser “se não fosse para lembrar e
valorizar a imensa contribuição
que essa dupla deu – e ainda dá,

devido às obras construídas –
ao jornalismo”.

“Reforçar, em evento dedica-
do aos jornalistas, o trabalho de
ambos, Roberto Civita e Ruy
Mesquita, representa resgatar
que o jornalismo é fascinante e
resulta em grandes conquistas
quando feito com dedicação e
paixão. Grupo Estado e Grupo
Abril comprovam essa ideia”,
afirma o texto de apresentação
do Prêmio Comunique-se.

O texto lembrou uma frase de
Ruy Mesquita, com a qual ele se
definiu como um “workaholic”
que se dedicava inteiramente

ao jornalismo, trabalhando to-
dos os dias na redação do Esta-
do, na mesmo rotina, por mais
de 60 anos.

Linha de frente. “O jornalismo
acompanhou por décadas duas
pessoas que dedicaram suas vi-
das à arte de informar”, acres-
centaram os organizadores, ao
justificar a homenagem a Ruy
Mesquita e Roberto Civita. Para
Rodrigo Azevedo, Ruy Mesqui-
ta “sempre esteve na linha de
frente”, sobretudo na página
dos editoriais do Estado.

Nelson Sirotsky, do Grupo

RBS, e João Roberto Marinho,
das Organizações Globo, tam-
bém realçaram a contribuição
de Ruy Mesquita e Roberto Civi-
ta ao jornalismo brasileiro, sa-
lientando que eles reuniam três
qualidades essenciais do jorna-
lismo – ética, qualidade e inde-
pendência.

Vencedor de dois prêmios,
nas categorias Jornalista de Eco-
nomia e Apresentador/Âncora,
o jornalista Carlos Alberto Sar-
denberg, da CBN, também pres-
tou homenagem à memória de
Ruy Mesquita e Roberto Civita,
ao agradecer sua premiação.

No total,12 categorias aponta-
ram profissionais do mercado,
escolhidos por colegas de profis-
são em três fases auditadas pela
Deloitte. Cinco apresentadores
se revezaram na distribuição
dosprêmios:CidMoreira, Lucia-
noHuck, Ana Hickmann,Marce-
lo Tas, Rafael Cortez e Astrid
Fontenelle. O título de Mestre
do Jornalismo foi anunciado lo-
go após a revelação dos primei-
ros premiados.

Entre os destaques o corres-
pondente Jamil Chade, do Esta-
do, foi um dos indicados na cate-
goria Correspondente Interna-
cional. Seu prêmio foi entregue
pela diretora de Comunicação
Externa da Embraer, Rosana
Dias. Além dele, ganharam nes-
sa categoria Marcos Uchoa, da
TV Globo, e Tim Vickerv, da
BCC. Ricardo Boechat, da TV
Bandeirantes, e Clóvis Rossi, da
Folha de S.Paulo, foram aponta-
dos para os troféus de Jornalis-
ta Nacional. Artur Xexéo, de O
Globo, e Edney Silvestre, do Glo-
bonews Literatura, foram os ven-
cedores da categoria Jornalista
de Cultura, em mídia impressa
e eletrônica,

O Comunique-se apontou
também os nomes de Rosana
Jatobá, que levou a categoria
Jornalista de Sustentabilidade,
e de Renata Vasconcellos, da
TV Globo, indicada na catego-
ria Apresentadora de TV. Ricar-
do Noblat levou o título como
melhor blog e Daniela Braun co-
mo o de Jornalista de Tecnolo-
gia.O prêmio de colunistas foi
para Ancelmo Gois, Miriam Lei-
tão e Patrícia Kogut. O comen-
tarista Mauro Beting e o locu-
tor José Silvério, ambos da Re-
de Bandeirantes, ficaram com
o prêmio na categoria de jorna-
lismo esportivo.

Governador de PE afirma
que não tentará reaver
os mandatos de quem
sair; 10 parlamentares do
Ceará devem deixar sigla

Partido entrega
cargos no governo
petista do RS

Premiação. Fernão Lara Mesquita (2º da esq. para a dir.) e Giancarlo Civita (3º da esq. para a dir.) recebem homenagem

Justiça Eleitoral confirma
registro das novas siglas,
o que permite movimento
de migrações partidárias
para as eleições de 2014

Cabo eleitoral. Lula diz que ajudará Dilma na reeleição

Na reta final para conseguir o re-
gistro da Rede Sustentabilidade
a tempo de disputar cargos na
eleição de 2014, a ex-senadora
Marina Silva intensificou o
lobbycomosministrosdoTribu-
nal Superior Eleitoral para ten-
tar convencê-los de que cum-

priu todos os requisitos exigidos
para a criação de uma legenda.

Provável candidata à Presi-
dência em 2014, Marina se en-
controu ontem com o ministro
Dias Toffoli e hoje tem reunião
agendada com a ministra Lauri-
ta Vaz, relatora do pedido de re-
gistro da Rede. Segundo a ex-se-
nadora, a conversa tem o objeti-
vo de mostrar que o partido con-
seguiu os apoios necessários e
que a concessão do registro é
legítima. “Estamos pedindo
que a Justiça Eleitoral nos faça

justiça”, afirmou.
A ex-senadora disse que foram

apresentadas, dentro do prazo,
668milassinaturas,dasquais450
milforam certificadas. Ela voltou
a reclamar da demora de alguns
cartórios para fazer o trabalho de
verificaçãodosapoios.No encon-
tro de ontem, Marina estava
acompanhada dos deputados
Alfredo Sirkis (PV-RJ), Domin-
gos Dutra (PT-MA) e Walter
Feldman(PSDB-SP), quearticu-
lam a criação da nova sigla.

O deputado federal Paulo Pe-

reira da Silva (PDT-SP), que
articulou o Solidariedade,
também visitou ontem o mi-
nistro Dias Toffoli antes de o
TSE confirmar o registro da
nova sigla. Ele criticou o vice-
procurador-geral eleitoral,
Eugênio Aragão, que deu um
parecer afirmando que há in-
dícios de fraudes na forma-
ção da legenda. Aragão pediu
à Polícia Federal que abra um
inquérito para apurar suspei-
ta de crime eleitoral. / M. G. e

ISADORA PERON

● Força

● Novas siglas

“Roberto Civita e Ruy
Mesquita plantaram um
marco para as próximas
gerações, encorajando-as a
forçar reformas no sistema”

“Agora, depois da aceitação
dos embargos infringentes,
só resta a imprensa”
Fernão Lara Mesquita
JORNALISTA, ATUALIZANDO FRASE DE

PALESTRA NA QUAL AFIRMOU HAVER

RESTADO SÓ DUAS FORÇAS NO PAÍS:

OS MAGISTRADOS E A IMPRENSA

32
é o número de partidos
políticos brasileiros, com a
aprovação, ontem, pelo
Tribunal Superior Eleitoral,
do Partido Republicano da
Ordem Social (PROS)
e do Solidariedade
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 set. 2013, Primeiro Caderno, p. A10.




