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Segurança. A Polícia Federal apresentou um esquema de segurança inédito para a proteção 
dos candidatos à Presidência. Entre outros, o plano envolve a criação de um grupo de inteligên-
cia de segurança e a definição de uma metodologia para identificar riscos contra cada candidato.NACIONAL

Já ouvimos muita gente falar em crescimento de 
1,5% e 2%

Presidente do BC, Roberto Campos Neto, sobre as no-
vas expectativas do mercado para o Brasil

O s novo partido União Brasil torrou 
dinheiro público, nesta terça (31), 
em um ato de campanha eleitoral 
fora de época para o “lançamento 

da pré-candidatura” presidencial de Luciano 
Bivar. Não se ouviram protestos contra o tea-
trinho: assim como Bivar é uma candidatu-
ra fake, filiados ao partido e convidados, no 
Centro de Convenções Ulysses Guimarães, 
também fingiram acreditar que o evento era 
coisa séria. Não era, até pelo deboche de gas-
tar um caminhão de dinheiro público do Fun-
dão Eleitoral.

Para que serve o Fundão
O União Brasil tem a maior fatia do Fundão 

Eleitoral. São quase R$1 bilhão que bateram 
do nosso bolso. Mas são precisos votos, em 
eleição.

Fake e sem votos
Pesquisa do instituto Ideia mostrou que Bivar 

soma 0,3% para presidente em seu Estado. E que 
são escassas suas chances até para deputado.

Dinheiro fácil
Com a omissão da Justiça Eleitoral, a turma 

enfia o pé na jaca, sem pudor. É o dinheiro 
fácil do Tesouro para financiar aventuras.

Quanto custou mesmo?
Cabe ao TSE divulgar o custo do evento fake, 

incluindo o cachê de claques, auditório, alu-

guel de parafernália eletrônica, jatinhos etc.

Recorde histórico
A população ocupada saltou de 85,9 mi-

lhões para 96,5 milhões e criou expectativa 
no governo de superar os 100 milhões antes 
da eleição.

Um dígito em breve
Os desocupados caíram de 14,8 milhões 

para 11,3 milhões e superar a barreira psi-
cológica de 10 milhões certamente terá forte 
efeito eleitoral.

Milhões estão melhor
Segundo o IBGE, houve queda de 7,9% no ren-

dimento médio, exceto para 3,5 milhões que dei-
xaram o desemprego e hoje têm contracheque.

É bom, esconde
Levou muitos economistas ao divã do ana-

lista a queda do desemprego, em um ano, de 

Candidatura fake de Bivar se alimenta do Fundão 

O PODER SEM PUDOR

Corria o sombrio 1º de abril de 1964 
quando um homem simples, carregando 
uma caixa, dirigia-se à rua do Príncipe, onde 
ficava o então IV Exército, no Recife. Um 
soldado armado de fuzil gritou “alto!”. Assus-
tado, o homem passou a gritar, enquanto era 
preso: “É uma d’água! É uma d’água!” O en-

gano seria desfeito horas depois, quando um 
capitão o interrogou: “Afinal, o que é ‘uma 
d’água’?” Ele esclareceu: “Meu capitão, eu 
sou encanador e estou levando uma bomba 
d’água na caixa. Se eu dissesse que era uma 
bomba d’água, os seus soldados iam me tra-
zer aqui vivo para conversar com o senhor?”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS
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Bombinha de nada

14,9% para 10,5% da força de trabalho. Nos 
jornalões, foi assunto quase completamente 
ignorado. Notícia boa se esconde.

Passageiros torturados
Como há anos, ontem, o voo LA3343 da La-

tam não serviu nem água, na viagem de três 
horas entre Imperatriz (MA) e São Paulo. E 
ainda torturou passageiros esfomeados com o 
cheiro do almoço servido só à tripulação.

Mico Brasil
O lançamento da pré-candidatura bilio-

nária (e fake) de Luciano Bivar foi marcado 
por problemas técnicos. Apesar dos milhões 
gastos, faltou luz, o áudio falhou, transmissão 
também. Tanto dinheiro, tanto amadorismo.

Sinais do União
O ex-presidenciável Sergio Moro foi posto 

na última cadeira da “mesa diretora” do lan-
çamento da candidatura de Luciano Bivar a 
presidente, em Brasília. Ficou o mais longe 
possível do holofote e do microfone.

Tudo certo, certíssimo
A Comissão Avaliadora do TSE diz que o 

sistema brasileiro é “maduro”, mas a expres-

são mais correta seria “envelhecido” com ur-
nas ainda de 1ª geração, quando o mundo já 
utiliza urnas com tecnologia de 3ª geração. 

Solução paliativa
Associação de revendedores independentes, 

a AbriLivre prevê queda no preço da bomba 
com o limite de alíquota de ICMS de combus-
tíveis, mas lembra que a política de preços da 
Petrobras precisa ser revista. 

Meio entendedor
Pesquisa do site QuintoAndar feita pelo Da-

tafolha revela que cerca de 60% dos lares têm 
animal de estimação, no Brasil. Foram reali-
zadas três mil entrevistas, mais que a pesquisa 
da eleição presidencial.

Começo difícil
As redes sociais não gostaram nada do lan-

çamento de Luciano Bivar, e não Sergio Moro, 
como candidato do União Brasil a presidente. 
No Youtube, a discussão girava em torno da 
hashtag #SemMoroSemVoto.

Pensando bem...
...tem muita candidatura que não resistirá 

nem ao VAR.

Em um ano, 10,6 milhões
encontraram emprego
A divulgação da queda na taxa 
de desemprego no Brasil desde 
o início da reabertura da econo-
mia em termos percentuais, de 
14,9% para 10,5%, foi expressiva, 
mas escondeu números ainda 
mais significativos. Segundo 
dados do IBGE, em cerca de 
um ano, 10,6 milhões de pessoas 
deixaram de procurar emprego 
porque conseguiram uma vaga ou 
outra ocupação que lhes dá condi-
ções de sustentar a si e a família.

Os partidos estão uni-
dos pela candidatura 
de Lula e Alckmin, mas 
ainda há acordos pen-
dentes nos estados

FOTOMARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

O prazo para a formação das federações havia sido fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

O prazo para as federações 
partidárias obterem registro 
no Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) e ficarem aptas a 
concorrer nas eleições deste 
ano encerrou-se nesta terça-
-feira (31), com três federa-
ções tendo sido oficializadas 
junto ao Tribunal. São elas a 
que une PT, PCdoB e PV; a 
que une PSDB e Cidadania; e 
a que une Psol e Rede Susten-
tabilidade.

Um dos requisitos para a 
formação de uma federação 
é que a união das siglas, bem 
como um programa conjunto 
e uma diretoria em comum, 
tenham sido aprovados pelo 
órgão de deliberação nacio-
nal de cada uma das agre-
miações envolvidas. Agora, 
esses partidos devem ficar 
unidos por quatro anos – 
agindo como bancada única 
no Congresso Nacional, por 
exemplo. Além disso, as le-
gendas não vão disputar uma 
com a outra nas eleições, de-
vendo ter candidato único no 
caso de pleitos majoritários. 
A aliança deve ser respeitada 
também pelos diretórios re-
gionais.

A primeira federação 
aprovada pelo TSE chama-se 
Brasil da Esperança e reúne 
PT, PCdoB e PV. A Brasil da 
Esperança será presidida por 
Gleisi Hoffmann, atual pre-
sidente do PT. A primeira e 
a segunda vice-presidências 
ficam com Luciana Genro, 
presidente do PCdoB, e José 
Luís Penna, presidente do 
PV. Outra federação, que re-
unirá Psol e Rede, será presi-
dida por Guilherme Boulos, 
atual chefe do Psol, e terá 
como vice-presidente Heloí-
sa Helena, que comanda a 
Rede. Completa a lista a fe-
deração formada por PSDB e 
Cidadania, que será chefiada 
pelo presidente tucano Bru-

no Araújo, tendo como vice 
Roberto Freire, presidente do 
Cidadania.

Cláusula
O ingresso em uma fede-

ração ajuda ainda as siglas 
menores a superar a cláu-
sula de barreira, manten-
do assim verbas do fundo 
partidário, tempo gratuito 
de propaganda partidária e 
eleitoral no rádio e na TV 
e acesso a cargos de lide-
rança. Isso ocorre porque 
os votos nas eleições pro-
porcionais, para deputado 
federal e estadual, são con-
tabilizados de forma única 
para toda a federação. Su-
perar a cláusula de barreira 
também é condição para 
conseguir cargos internos, 
seja na Mesa Diretora da 
Câmara Federal ou em co-
missões técnicas.

Cláusula de barreira nada 
mais é que a exigência de um 
desempenho mínimo nas ur-
nas para que um partido te-
nha acesso a recursos públicos 
para se custear e aos cargos de 
liderança no Congresso. A 

ideia não é nova e já tomou 
uma série de formas ao longo 
das décadas no Brasil.

A lógica é estimular a fusão 
de legendas, reduzindo assim 
o grande número de partidos 
com representação na Câma-
ra. Há hoje deputados federais 
de 23 partidos, o que dificulta 
a formação de maiorias coesas 
e favorece negociações com 
interesses apenas em cargos e 
verbas do governo, sem lastro 
ideológico.

Regras
Para todos os efeitos, as 

federações funcionam como 
um único partido, motivo 
pelo qual a legislação exige 
que as legendas tenham afi-
nidade ideológica para poder 
se unir. Essa é uma das prin-
cipais diferenças do novo 
instituto para as antigas coli-
gações, que eram regidas por 
conveniências unicamente 
eleitorais, sendo desfeitas 
logo após os pleitos.

Esse é um dos principais 

motivos para as coligações 
terem sido proibidas nas elei-
ções proporcionais, aquelas 
que elegem deputados fe-
derais e estaduais. Isso por-
que, nesse tipo de votação, 
os votos são contabilizados 
para todos os partidos, em 
bloco, sendo as cadeiras na 
Câmara distribuídas propor-
cionalmente ao tamanho de 
votação de cada um desses 
blocos. Ou seja, nas antigas 
coligações, ao votar em um 
partido de esquerda, por 
exemplo, o eleitor poderia 
ajudar a eleger um deputado 
de uma sigla de direita, que 
por conveniências locais ti-
vesse se coligado a sua oposta 
ideológica.

Nas federações, os votos 
para deputado são contabi-
lizados da mesma maneira, 
mas com as novas regras o 
eleitor pode ficar seguro de 
que o voto vá sempre para 
alguém com quem tenha afi-
nidade ideológica. (Com in-
formações da Agência Brasil)

PT e PSB decidem 
resolver impasses
nos estados até dia 15

Os presidentes do PT 
e do PSB, ao lado do 
ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) e do 
ex-governador Geraldo 
Alckmin (PSB), que será 
seu vice na chapa, fixaram 
o prazo de 15 de junho, 
daqui a duas semanas, 
para resolver entraves 
das duas legendas nas 
disputas nos governos 
estaduais.

Ainda há indefinições 
nos palanques dos estados 
de São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Rio Grande do Sul, 
Espírito Santo 
e Pernambuco. 
Esses estados 
foram tratados 
em reunião 
nesta terça-feira 
(31), quando, 
segundo relatos, 
Lula e Alckmin 
delegaram aos 
presidentes dos 
dois partidos a missão de 
desatar esses nós.

O presidente do PSB, 
Carlos Siqueira, cobrou o 
desprendimento do PT em 
estados como Rio Grande 
do Sul e Espírito Santo, 
sinalizando a possibili-
dade de se esforçar pela 
retirada da candidatura 
do ex-governador Márcio 
França em São Paulo. Já 
em São Paulo, maior colé-
gio eleitoral, o PT defende 
a candidatura do ex-pre-
feito Fernando Haddad, 
que lidera as pesquisas 
de intenção de voto no 
estado, enquanto o ex-go-
vernador Márcio França 
(PSB) resiste à ideia de 
desistir de ser candidato 
ao governo paulista.

“Óbvio que temos que 
fechar em relação aos 
estados. Achamos que tem 
de ser de forma sistêmi-
ca e integrada. Não tem 
como resolver um estado 
e não outro. Queremos 
estar juntos em todos os 

estados. Está aí exatamen-
te a nossa força”, afirmou 
a presidente do PT, Gleisi 
Hoffmann. Para ela, não 
há justificativas para o 
PT e PSB estarem em 
palanques diferentes nos 
estados onde ainda não há 
definições. “Entendemos 
que sair separado enfra-
quece. Essa é uma eleição 
polarizada. A tendência 
é que a polarização esteja 
nos estados”, continuou a 
petista.

Carlos Siqueira afirmou 
ainda que, pessoalmente, 

nunca defendeu a ideia 
de pesquisa. “O critério 
deve ser o que é impor-
tante politicamente para 
fortalecer nossa unidade”, 
disse. “Achamos que o PT 
será um pouco generoso 
em compreender a situa-
ção do PSB e chegar em 
acordo em vários lugares”, 
disse.

As duas legendas che-
garam a discutir a for-
mação de uma federação 
partidária – uma espécie 
de fusão temporária a par-
tir da qual dois ou mais 
partidos devem atuar de 
maneira coordenada pelos 
próximos quatro anos, 
inclusive nas eleições, 
apoiando um ao outro. A 
ideia, no entanto, aca-
bou não vingando, ainda 
que as siglas continuem, 
na prática, articulando 
candidaturas únicas nos 
estados. A movimentação 
tem como laço unificador 
a chapa formada por Lula 
e Alckmin nacionalmente.

Prazo de registro encerra 
com três federações criadas
Foram oficializadas as junções entre o PT, o PCdoB e o PV; entre PSDB e 
Cidadania; e entre Psol e Rede. Eles estarão juntos por quatro anos
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