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A agenda de Temer
Enquanto o chefe do Executivo, se oficializado no cargo na
terça-feira, prepara agenda internacional para explicar ao
mundo que não houve o golpe propalado pelo ex-presidente
Lula e o PT, o staff mapeia as regiões com maiores índices de
rejeição ao sucessor de Dilma Rousseff, a fim de minar futuras
resistências político-sociais. Temer fará agenda pelas princi-
pais capitais a partir de outubro. As primeiras sondagens
mostram as regiões Norte e Nordeste como o maior desafio –
evidentemente o reduto eleitoral do PT.

E s t ra té g ia
A estratégia do Palácio do Planalto é jorrar dinheiro de publi-
cidade em jornais e rádios locais. E retomar as obras já lis-
tadas, de imediato, nas duas regiões.

Tempo contra
Analistas contam o prazo para o presidente Temer convencer
de que o governo terá fôlego para frear a crise. Por ora, os nú-
meros são carregados por euforia. E só.

Re for ma $
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, deu recado dos
maiores empresários a Temer. O mercado espera resposta
em três meses. Ou ele faz reformas ou aumenta impostos e
perde apoio.

Madre Teresa..
Gleisi Hoffmann (PT-PR) deu de Madre Tereza e foi crucifi-
cada até por aliados – a TV não mostrou, mas petistas de-
saprovaram quando disse que a Casa não tinha moral para jul-
gar Dilma Rousseff (leia mais na pág 24). Fato, em parte. Entre
eles a própria Gleisi, suspeita de ganhar R$ 1 milhão do pe-
trolão. Seu marido, Paulo Bernardo, foi preso na Lava Jato.

Bobo da Corte
O senador Garibaldi Alves (PMDB-RN), no afã de defender
sua trajetória, acusou Lindbergh Farias de “ge n e ra l iz a r ” a
acusação sobre o PMDB. “É preciso separar o joio do trigo”,
sentenciou o senador, implicitamente sobre a legenda, jogan-
do no sal o próprio partido – passou recibo, reconheceu que
tem corrupção entre seus pares.

Segura a bronca
O roteiro do depoimento da iminente presidente destituída
Dilma Rousseff é desenhado no Palácio da Alvorada. Faz me-
dia training diariamente para controlar a raiva e não cair em
armadilhas provocativas dos adversários.

Rote i ro
Dilma dedicará cerca de 20 minutos rebatendo as denúncias;
os outros dez serão permeados pela alegação de que é vítima
de um golpe que “a história julgará”.

Conta outra
Um dos pontos do roteiro traçado pelos petistas inclui Dilma e
Lula, e outros aliados, descendo a rampa do Congresso de bra-
ços entrelaçados, na tentativa de passar imagem para a história
de que foram vítimas de um golpe e expulsos pelo Congresso.

Frases épicas
Algumas para os anais do Senado: “Aqui é o sujo falando do
mal lavado”, do senador Magno Malta. “Isso aqui não é um
debate parlamentar, é um julgamento”, do presidente do STF
Ricardo Lewandowski, colocando ordem no plenário.

Com Maurício Nogueira
www.diariosp.com.br/blogs No Twitter: @colunaesplanada

dia a dia ELEIÇÕES / BEM DIFERENTE

Campanha rápida
Com menos tempo e dinheiro, candidatos invadem a programação das TVs
e das rádios a partir de hoje. Nova regra deixa vereadores só nos ‘comerciai s ’

Neto del Hoyo
a nto n i o . n e to @ d i a r i os p . co m . b r

Mais curto e neste ano restrito
aos candidatos a prefeito, o ho-
rário político obrigatório passa a
invadir as programações das
rádios e emissoras de televisão
a partir de hoje, dez dias depois
em comparação às últimas
campanha s .

Até 29 de setembro, três dias
antes do 1o- turno, partidos e co-
ligações terão apenas 20 minu-
tos diários, de segunda-feira a
sábado, para tentar transformar
audiência em votos. Em elei-
ções anteriores, a propaganda
eleitoral tinha dois programas
por dia, de meia hora cada.

Com essa redução, definida
em reforma eleitoral aprovada
pelo Congresso em 2015, serão
dois blocos de dez minutos ca-
da. No rádio, a propaganda gra-
tuita será das 7h às 7h10 e das
12h às 12h10. Já na TV, das 13h às
13h10 e das 20h30 às 20h40.

A mesma resolução decre-
tou o fim da programação po-
lítica para candidatos a verea-
dor. Antes, um dia era reser-
vado para a disputa da Prefei-
tura e o seguinte para as câ-
maras municipais.

Agora, quem concorre a uma
cadeira de vereador só terá dis-
ponível inserções ao longo do
dia, na programação normal

das emissoras.
Mesmo assim, os “p re fe itá-

veis ” terão direito a 60% des-
ses comerciais (42 minutos),
deixando 40% para quem luta
por um cargo de vereador (ou
28 minutos).

Além disso, a proibição do fi-
nanciamento empresarial de
campanhas e o limite de gastos
estipulado deve deixar o horá-
rio político nessas eleições di-
ferente de anos anteriores, on-
de a dinheirama era liberada.

SEM IBOPE / A propaganda
nem começou e a popularidade
dos candidatos já está em baixa.
“Graças a Deus existe TV a cabo
para me salvar”, disse o eletri-
cista Luciano da Silva, de 38

anos, se dizendo aliviado.
Até quem um dia já ficou co-

lado no radinho perdeu a pa-
ciência. “Vou fazer alguma coi-
sa mais útil. Na minha idade, já
estou descolado. Não aguento
mais políticos viajando na
maione s e ”, comentou o arqui-
teto José Roberto Feld, 71.

Críticas ao programa são vá-
rias. “Perdeu totalmente a cre-
dibilidade ”, afirmou o profes-
sor Maciel Pinheiro, 47.

Mas o que revolta a maioria, é
motivo de piada para outros.

“É bom para ver o repertório
criativo que eles têm para se
passar por quem não são”, co-
mentou o artista de rua Marcio
Aguiar, 43, mais conhecido co-
mo “Elvis da Paulista”.

Aná li s e
Roseli M. Coelho Prof. da Fund. Escola de Sociologia e Política de SP

‘Não faz ganhar, mas pode atrapalhar’
n O brasileiro só se preocupa com o voto na última semana da eleição e dá
importância relativa ao horário político. Esta ano teremos uma situação
diferente, uma campanha mais curta, onde vai contar muito o olho no olho.
Com as mudanças, tudo vai depender muito do talento próprio de cada
candidato. Pela divisão, o João Doria terá mais tempo (pela regra 90% são
distribuídos proporcionalmente ao número de parlamentares que possuem
partidos na Câmara dos Deputados e 10% igualitariamente). Um erro muito
grande pode significar uma derrota. A propaganda eleitoral dificilmente
elege alguém, mas pode fazer perder uma eleição.

Fique ligado

Fonte: TRE-SP e partidos DSP

Quando 
de hoje 
até 29 de 
setembro

Na TV 
das 13 às 
13h10 e 
das 20h30 
às 20h40

No rádio
7h às 7h10 
e das 12 
às 12h10

Ordem de exibição do primeiro dia e o tempo de cada candidato

Ordem

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

Candidato(a)

Levy Fidelix

Celso Russomanno

Fernando Haddad

Luiza Erundina

Altino

Major Olimpio

João Bico

Henrique Áreas

Ricardo Young

João Doria

Marta

Coligação / Partido

PRTB

São Paulo Sabe, a Gente Resolve (PRB / PSC / PTB / PEN)

Mais São Paulo (PT / PC do B / PR / PDT / PROS)

Os Sonhos Podem Governar (PSOL / PCB)

PSTU

SD

PSDC

PCO

REDE

Acelera SP

União por São Paulo (PMDB / PSD)

Tempo

6 segundos

1min12seg

2min35seg

10 segundos

5 segundos

21 segundos

7 segundos

5 segundos

9 segundos

3min6seg

1min57seg

(PSDB / PPS / PV / PSB / DEM / PMB / PHS / 
PP / PSL / PT do B / PRP / PTC / PTN)

A ordem de veiculação 
obedece a um rodízio: 
o último veiculado no 
dia anterior é sempre o 
primeiro do dia seguinte

Os partidos têm ainda 70 minutos diários em inserções, 
de 30 ou 60 segundos cada, veiculados entre 
5h e meia- noite, inclusive aos domingos, sendo 
42 minutos para a campanha dos candidatos a prefeito e 28 
minutos para a campanha dos candidatos a vereador


