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Bolsonaro faz motociata e comício em Divinópolis:
uma sexta-feira de caos com dinheiro público à
disposição da campanha de reeleição
Divinópolis viveu uma
sexta-feira (23) de caos no
trânsito em vários pontos
da cidade, causados pela
visita do presidente/candidato Jair Bolsonaro. Na
disputa pela reeleição, ele
veio a Divinópolis e com
o aval da prefeitura, fez o
que quis por aqui. Quem
tentou viver uma vida normal, trabalhar e seguir seus
compromissos, não conseguiu passar por várias ruas
e enfrentou uma série de
problemas causados pela
desorganização do evento.
Ainda cedo os apoiadores de Bolsonaro se aglomeravam nas ruas do entorno
do aeroporto. Com carros,
caminhões, motos e até de
cavalo, os bolsonaristas travaram o trânsito. Os ônibus do transporte público
tiveram que desviar a rota,
ou enfrentar o congestionamento que começou logo
cedo. Com todo o aparato
público da prefeitura à disposição da campanha de
Bolsonaro, o município não
economizou na tentativa vã
de organizar o evento no
aeroporto. Várias equipes
da Secretaria de Trânsito estavam por lá desde o início
do dia. E mesmo eles estavam confusos e orientavam
os motoristas a procurar
trajetos alternativos.
ambém havia incontáveis
policiais militares, que dei-

xaram de fazer o trabalho
para o qual são pagos e, ao
invés de garantir a segurança
da cidade, foram recepcionar o candidato/presidente.
Muitas equipes da Polícia
Federal, Polícia Rodoviária
Federal, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil também
estavam no aeroporto. A
chegada do presidente estava prevista para às 10h, mas
só aconteceu às 11h37.

Mesmo com mais de 1h30
de atraso e debaixo de sol
forte, o fanatismo por Bolsonaro fez com que as pessoas
aguardassem a chegada do
presidente. Enquanto isso,
prefeitos, vereadores, candidatos e outros envolvidos
com o cenário político protagonizaram cenas constrangedoras, tentando dar “carteirada” e usar os cargos que
ocupam para tentar entrar na

área restrita aos convidados.
Mas a segurança reforçada
frustrou esses planos.
Outro momento bastante
constrangedor foi logo que
Jair Bolsonaro desembarcou
do avião. O prefeito Gleidson Azevedo e o irmão Cleitinho pretendiam fazer uma
“pegadinha” com o presidente. Gleidson fingiu ser o
irmão e foi o primeiro a recepcionar o candidato. Em

seguida, ele perguntou a
Bolsonaro se poderia apresenta-lo ao irmão Gleidson,
mas na verdade, se tratava
de Cleitinho. O que a dupla
engraçadinha não esperava
era a reação do presidente,
que ao ver Gleidson perguntou: “Quem é esse animal que está aqui?”. Que
vexame.
Continua na pg. 2
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Bolsonaro estava acompanhado do candidato ao governo de
Minas, Carlos Viana e de outros
aliados. Em seguida, ele tirou fotos e conversou com os puxa-saco
de plantão que o aguardavam no
saguão do aeroporto. Na porta do
terminal, Gleidson deu pulos de
alegria ao anunciar para o público
a chegada de Bolsonaro, que apareceu em seguida e acenou para
os apoiadores que o esperavam
debaixo de sol há horas.
Bolsonaro então saiu, sem falar
com a imprensa, subiu em uma
caminhonete cheia de seguranças
e foi para a estrada de acesso à comunidade Buritis, bem ao lado do
aeroporto, onde aconteceu a concentração para a motociata. Com
Cleitinho na garupa, ele puxou o
trajeto até a praça do Santuário.
Ignorando as leis do Código de
Trânsito Brasileiro, Cleitinho e
Bolsonaro deram péssimo exemplo e não usavam capacete. Várias
pessoas que seguiram a motociata
também não. Muitos estavam bebendo cerveja e fazendo farra, se
arriscando pelo trajeto.
Quem ia para o trabalho ou tinha algum compromisso e teve a
infelicidade de passar pelo mesmo trajeto da motociata encontrou
o trânsito completamente travado
e agentes da Secretaria de Trânsito sem conseguir colocar ordem
na bagunça. O percurso entre o
aeroporto e a rotatória da praça
do Porto Velho chegou a demorar
quase 1 hora.
A organização da motociata optou pelo trajeto mais longo. Passou
pela Avenida Getúlio Vargas, Praça
da Catedral e Avenida 1º de Junho,
dando um nó no trânsito de Divinópolis. A chegada na Praça do Santuário foi no início da tarde, quando
teve início o comício.
Presidente cristão, mas com
ódio no coração
No palco montado pela prefeitura na esquina da Avenida 21 de
Abril com Rua São Paulo, Bolsonaro e cerca de 80 apoiadores se
reuniram. Os apoiadores do presidente também precisavam esperar
por horas, já que a fala prevista
para começar às 11h só teve início
por volta de 14h.
Bolsonaro fez questão de começar o discurso falando que o Brasil é
um país laico, porém, com um presidente cristão. Apesar de se dizer
religioso, o candidato destilou bastante ódio aos concorrentes. Ele citou o nome de Lula de Dilma várias
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Datafolha: Bolsonaro fica estável entre evangélicos,
e pastores já não descartam vitória de Lula

S

vezes e disse que, se não for eleito,
o país vai se tornar em uma Venezuela ou na Nicarágua.
O candidato à reeleição desacreditou as pesquisas eleitorais
e garantiu que vai ser vencedor
já no 1º turno, com uma votação
bastante expressiva. Bolsonaro falou aos eleitores que o presidente eleito terá a missão de escolher
dois ministros para o Supremo
Tribunal Federal. E disse que, se
depender dele, serão nomeadas
pessoas que sejam contra o aborto
e alinhados com os pensamentos
políticos bolsonaristas.
Depois de chamar Lula de
bandido e criminoso em vários
momentos, Bolsonaro passou a
criticar a ideologia de gênero. E
apesar de já estar há quatro anos
no comando do país, disse que
nas as crianças ainda são “doutrinadas” por essa ideologia. E mais
uma vez usou do discurso religioso para conclamar os apoiadores a
votarem nele.
O discurso de Bolsonaro no comício durou cerca de 15 minutos.
Em tom bastante agressivo, ele se
auto afirmou como única esperança para “limpar” o país. E, apesar
de não ter concedido entrevista
para os jornalistas da cidade que o
aguardavam, Bolsonaro disse ser
a favor da liberdade de imprensa
e prometeu proteger os veículos
de comunicação.
Compromisso cancelado
Após o comício na Praça do
Santuário Bolsonaro seguiu para
um almoço com aliados em um
clube, também na região central.
E detalhe: apesar de não ser um
compromisso oficial de governo,
e sim de campanha, vereadores

da cidade foram vistos usando os
carros do legislativo para participar dos eventos. Mais um exemplo de gasto de dinheiro público
para interesses eleitoreiros.
Na agenda divulgada pela prefeitura, a última agenda de Bolsonaro na cidade seria um encontro
com lideranças religiosos e representantes de entidades ligadas à
adoção. Os grupos já estavam na
porta do clube, esperando pela
reunião, quando foram avisados
de que Bolsonaro iria desmarcar o
compromisso. Com a agenda bastante atrasada, ele seguiu direto
para o aeroporto, frustrando os
apoiadores que o aguardavam.
Após a farra em Divinópolis

paga com recursos da prefeitura,
Bolsonaro seguiu para Contagem,
na região metropolitana de Belo
Horizonte, onde participa de outros compromissos. A cidade, que
viveu um dia de caos, tumulto,
euforia e fanatismo, só precisa saber agora quanto custou, aos cofres públicos, a campanha do candidato por aqui.
Tamanho do Comício: Do alto
em imagem captada por drone
dá para comprovar que o espaço
ocupado, foi da Rua Rio de Janeiro, até a São Paulo, e da própria
São Paulo, não passou do limite
da construção da Igreja do Santuário. O comício ocupou apenas
a Praça em si e uma pequena rua
paralela a ela.

egundo publicação e analise do Jornal Folha de São
Paulo, Jair Bolsonaro (PL)
tem 50% das intenções de voto dos
evangélicos na mais recente pesquisa Datafolha. Oscilou um ponto
para cima desde a semana passada.
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou
com os mesmos 32% – Porém, ainda segundo a folha existe no ar uma
leve brisa entre os evangélicos que
começam a admitir a possibilidade
de vitória de Lula, tanto é que foi
detectado pela Casa Galileia, organização que monitora redes evangélicas. Há, da parte de perfis cristãos
mais extremistas, “certa desmobilização na reta final da campanha”.
E também pastores abaixando a intensidade dos ataques a Lula. Somado a algumas declarações de alguns
pastores, como o do pastor Lucinho
que pastoreia a Igreja Batista da Lagoinha que pertence a família Valadão, que na última quarta-feira (21),
divulgou um vídeo para avisar que
traria uma “palavra um pouco polêmica – O que fará se Lula ganhar
as eleições?. É contra ele mas se o
povo ungir o ex-presidente vai orar
por ele, como foi feito com todos os
ex-presidentes inclusive o próprio
Lula no passado. ” As Escrituras,
afinal, mandam orar por todas as
autoridades constituída”. Antes
dele, Rodrigo Mocellin, outro pastor com alta taxa de engajamento
nas redes sociais, já havia pregado
que, “Se Lula ganhar, Deus continua sendo Deus, acima do bem e
do mal”. Não se trata de abraçar o
PT, mas recalcular a rota narrativa:
o ex-presidente pode ganhar, sim,
ao contrário da aposta de silhueta
messiânica no triunfo bolsonarista.
Veja a integra da
matéria da Folha
Jair Bolsonaro (PL) tem 50% das
intenções de voto dos evangélicos
na mais recente pesquisa Datafolha.
Oscilou um ponto para cima desde a
semana passada. Luiz Inácio Lula da
Silva (PT) ficou com os mesmos 32%.
A imobilidade desse quadro não
é música gospel para o ouvido de
nenhuma das campanhas. Claro
que as duas gostariam de avançar
nesses cobiçados 25% do eleitorado. Mas a notícia é pior para o presidente, que não tem medido esforços para atrair o máximo de fiéis
possíveis para seu projeto eleitoral.
O bolsonarismo ainda é pulsante
no discurso de muitos pastores de
projeção nacional. Silas Malafaia
ganhou “Parabéns pra Você” do
presidente no seu culto de aniversário. Edir Macedo continua mirando sua bazuca midiática contra
a esquerda. Em editorial da Folha
Universal, jornal da sua igreja, Lula
aparece como “transtornado e inconsolável” porque a multidão bolsonarista do 7 de Setembro havia

gritado “em um só coro” que não o
queria de volta ao poder.
O apoio a Bolsonaro não desapareceu. Os conteúdos que mais repercutem falam sobre um possível
atentado contra o presidente e criticam a decisão do rival petista de
não ir ao debate do SBT, tida como
casa amiga para bolsonaristas. “A
ausência de uma agenda comum
forte tem chamado a atenção, com
exceção de Malafaia e dos evangélicos em disputa por candidaturas
que seguem firmes na campanha
pró-Bolsonaro”, diz o relatório.
A mudança dos ventos se prenuncia por ora como uma leve
brisa. No YouTube, onde tem um
canal com 1,3 milhão de inscritos,
o pastor Lucinho postou uma boa
amostra do que estamos falando.
Ele pastoreia na Igreja Batista da
Lagoinha, do influente clã Valadão,
que já recepcionou Jair e Eduardo
Bolsonaro no púlpito. É pop entre jovens crentes, seus “loucos por Jesus”.
Na quarta (21), Lucinho divulgou um vídeo para avisar que traria
uma “palavra um pouco polêmica”.
O que fará se Lula ganhar as eleições?
Deixou claro que é “frontalmente oposto” ao petista, “um cara
completamente contra os princípios
da Bíblia”. Mas vai orar por ele se o
povo o ungir presidente, como orou
por todos os presidentes, inclusive
pelo próprio Lula no passado. As
Escrituras, afinal, mandam orar por

todas as autoridades constituídas.
Antes dele, Rodrigo Mocellin,
outro pastor com alta taxa de engajamento nas redes sociais, já havia pregado que, “Se Lula ganhar,
Deus continua sendo Deus, acima
do bem e do mal”. Não se trata de
abraçar o PT, mas recalcular a rota
narrativa: o ex-presidente pode ganhar, sim, ao contrário da aposta de
silhueta messiânica no triunfo bolsonarista.
Já a campanha do PT parece trabalhar no modo redução de danos,
para evitar uma hecatombe eleitoral
similar à de 2018, quando 7 em cada
10 fiéis preferiram Bolsonaro no segundo turno. Lula fez poucos acenos
a evangélicos. Investiu em algumas
mensagens cristãs e se reuniu com
um punhado de pastores em São
Gonçalo (RJ), a maioria já sua aliada
progressista de longa data.
Em maio, o Datafolha revelou
que Lula (36%) e Bolsonaro (39%)
estavam tecnicamente empatados
nessa parcela cristã. O presidente
ampliou a vantagem desde então.
Há duas semanas, o instituto registrou sua maior dianteira: 23 pontos à frente do adversário. O fosso
encolheu e agora é de 18 pontos
percentuais, em levantamento feito
de terça (20) a quinta (22) com 6.754
pessoas em 343 cidades. A margem
de erro, considerando apenas o
eleitor dessa religião, é de dois pontos percentuais para mais ou para
menos.

Antes dele, Rodrigo Mocellin,
outro pastor com alta taxa de engajamento nas redes sociais, já havia pregado que, “Se Lula ganhar,
Deus continua sendo Deus, acima
do bem e do mal”. Não se trata de
abraçar o PT, mas recalcular a rota
narrativa: o ex-presidente pode ganhar, sim, ao contrário da aposta de
silhueta messiânica no triunfo bolsonarista.
Já a campanha do PT parece trabalhar no modo redução de danos,
para evitar uma hecatombe eleitoral similar à de 2018, quando 7 em
cada 10 fiéis preferiram Bolsonaro
no segundo turno. Lula fez poucos acenos a evangélicos. Investiu
em algumas mensagens cristãs e se
reuniu com um punhado de pastores em São Gonçalo (RJ), a maioria
já sua aliada progressista de longa
data.
Em maio, o Datafolha revelou
que Lula (36%) e Bolsonaro (39%)
estavam tecnicamente empatados
nessa parcela cristã. O presidente
ampliou a vantagem desde então.
Há duas semanas, o instituto registrou sua maior dianteira:
23 pontos à frente do adversário.
O fosso encolheu e agora é de 18
pontos percentuais, em levantamento feito de terça (20) a quinta (22) com 6.754 pessoas em 343
cidades. A margem de erro, considerando apenas o eleitor dessa
religião, é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
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Bolsonaro em comício em Divinópolis fala em tom de
ultimato ao Judiciário, ataca Lula e diz ter a maioria no país

O presidente Jair Bolsonaro (PL)
falou, nesta sexta-feira (23), em botar um “ponto final” no que chamou
de abusos de outro Poder, em uma
referência velada ao Judiciário, alvo
frequente do chefe do Executivo – A
declaração ocorreu em um comício
em Divinópolis (MG). Em seu discurso, Bolsonaro também disse que
seus apoiadores são maioria no país e
atacou seu principal adversário, Luiz
Inácio Lula da Silva (PT), a quem chamou de ladrão. O primeiro turno das
eleições ocorre em nove dias.
“O Brasil é um país livre. Vocês sabem que vocês estão tendo cada dia
mais a sua liberdade ameaçada por outro poder, que não é o Poder Executivo.
E nós sabemos que devemos botar um
ponto final nesse abuso que existe por
parte de outro Poder”, disse.

aposta da campanha nesta reta final é investir no antipetismo para
impedir que Lula liquide a fatura já
no primeiro turno.
O mandatário também disse que
não há oposição no Brasil, mas sim
“bandidos que querem o mal da população”, quando se referiu ao fato
de parlamentares petistas terem
votado contra o projeto que diminuía tributação para reduzir preço
da gasolina —que era criticado por
governadores.
“Teremos uma grande decisão
pela frente. O que vocês querem
para o futuro dos seus filhos? Alguém na Presidência que desrespeite a família brasileira, que diz
que vai liberar drogas para os nossos filhos? Queremos à frente da
Presidência quem diz que é favo
rável a ideologia de gênero, que
não respeite propriedade privada?
Querem à frente da Presidência um
ladrão da República?”, disse Bolsonaro.

O mandatário disse ainda que, se
reeleito, indicará pessoas contrárias
ao aborto para as duas vagas no STF
(Supremo Tribunal Federal) que ficarão disponíveis no próximo ano, com
a aposentadoria de ministros.
Pesquisa do Datafolha divulgada A multidão, em coro, gritava
na noite de quinta-feira (22) mostra
“não” às perguntas.
que o ex-presidente ampliou sua vantagem para 14 pontos, aumentando
as chances de a disputa encerrar no
“Nós mais do que queremos, deprimeiro turno.
sejamos o contrário. Nós somos a
maioria. Nós venceremos em primeiro turno. Não existe eleição sem
Lula tem 47% das intenções
povo nas ruas. A gente não vê nede voto, contra 33% de
nhum dos outros candidatos fazenBolsonaro.
do um comício sequer que se aproxime a 10% do povo que tem aqui”,
Em mais de um momento, Bol- disse o presidente.
sonaro chamou seu adversário de
Apesar de, para a militância, Bolladrão. Como a Folha mostrou, a sonaro insistir em vitória no pri-

meiro turno, a maior parte dos seus
aliados vê como mais provável que
a disputa chegue apertada no segundo turno.
Mas, para apoiadores, o presidente reforça a tese de “Datapovo”,
quando usam fotos de manifestações
nas ruas, como as do 7 de Setembro,
para atacar institutos de pesquisas e,
assim, manter apoiadores energizados no projeto da reeleição.
O senador Carlos Viana (PL),
que oficialmente tem o apoio de
Bolsonaro na disputa pelo Governo
de Minas, recebeu o presidente no
aeroporto de Divinópolis, mas não
discursou no ato de campanha.
Os únicos candidatos a falar, antes do presidente, foram o deputado
estadual Cleitinho (PSL) e o deputado federal Domingos Sávio (PL),
ambos com base eleitoral na cidade.
Cleitinho é candidato ao Senado
e tem como trecho de campanha a
frase “STF com Cleitinho vai pegar
rabo”. Sávio disputa a reeleição.
Distância
Apesar de ter lançado Viana
como seu candidato em Minas, Bolsonaro só fez isso depois de não
conseguir o apoio do governador
do estado, Romeu Zema (Novo) no
primeiro turno.
Existe a possibilidade, no entanto, de Zema apoiar Bolsonaro no
segundo turno, caso ocorra. O governador lidera as pesquisas de intenção de votos no estado.

Alta rejeição a Bolsonaro amplia desânimo na
campanha, que passa a culpá-lo pelo mau desempenho
“Apesar das declarações de aliados de Jair Bolsonaro (PL), colocando em dúvida os resultados das
pesquisas eleitorais, o mais recente
levantamento do Datafolha aumentou o clima de desânimo na campanha do candidato à reeleição”, relata o jornalista Gerson Camarotti em
sua coluna no portal G1.

“Porém, episódios recentes consolidaram a rejeição ao presidente, como
os ataques a jornalistas mulheres e a
candidatas, o uso eleitoral do funeral
da rainha Elisabeth II, e a apropriação
política das comemorações do Bicentenário da Independência, quando fez
um discurso se declarando ‘imbrochável’”, aponta o jornalista.

Camarotti ainda informa que
“integrantes da campanha avaliam
que o episódio que mais prejudicou
Bolsonaro foi o fato de ele ter levantado nova suspeita sobre o sistema
eleitoral brasileiro, quando estava
em Londres (Inglaterra).InterlocuEle revela que, “reservadamen- tores próximos de Jair Bolsonaro
te, aliados já culpam Bolsonaro por avaliam que ele deu um "tiro no pé"
erros recentes. Toda a estratégia da ao levantar nova suspeição contra a
campanha era de diminuir a rejei- eleição. O presidente costuma atação a Bolsonaro e, assim, torná-lo car as urnas e repetir acusações já
desmentidas por órgãos oficiais”.
mais competitivo”.
“Isso porque a pesquisa mostrou
que a rejeição a Bolsonaro se consolidou em 52% dos eleitores. Além
disso, o levantamento mostrou que
o atual presidente se manteve com
33% das intenções de voto”, acrescenta.

EDIÇÃO 017

| 24 de setembro de 2022

05

Datafolha: Lula sobe para 47%, abre 14 pontos sobre
Bolsonaro e amplia chance de vencer no 1º turno
Conforme publicação da Folha
de São Paulo, por pesquisa do Datafolha, faltando dez dias para o
primeiro turno das eleições presidenciais, Luiz Inácio Lula da Silva
(PT) oscilou dois pontos para cima,
atingiu 47% e tem uma dianteira de
14 pontos sobre Jair Bolsonaro (PL),
que se manteve em 33%. Cresceu
assim a possibilidade de o petista
vencer no primeiro turno.

semana passada Lula recuperar-se entre os evangélicos, apesar da
grande vantagem de Bolsonaro, a
situação é de estabilidade. No grupo politicamente articulado, que
soma 25% do eleitorado pesquisado, o presidente tem 50% e o petista, 32%.

A estabilidade com oscilação positiva para o petista no cenários de
uma semana para cá, aferida pela
mais recente pesquisa do Datafolha,
vai acirrar a queda de braço entre as pela não obrigatoriedade do voto
duas campanhas líderes de uma cor- acima dos 70 anos.
rida cuja decisão na primeira rodada
Não houve efeito imediato. No
pode ocorrer no olho mecânico.
grupo de eleitores acima de 60 anos
Empatados em terceiro lugar es- (20% da amostra), ele oscilou dois
tão Ciro Gomes (PDT), oscilou de pontos para baixo, mantendo van8% para 7%, e Simone Tebet (MDB), tagem de 47% sobre 40% do presique segue com 5%. Soraya Thronicke dente.
(União Brasil) oscilou de 2% para 1%.
Lula apostou também numa
O petista deverá dobrar esfor- simbólica fotografia em que reuços para evitar alta abstenção e niu oito ex-candidatos a presidenbuscar voto útil dos eleitores dos te em seu apoio. Mas não houve
terceiros colocados, Ciro e Tebet, uma movimentação significativa
e Bolsonaro buscará tentar investir em estratos mais instruídos ou de
contra a imagem do ex-presidente maior renda, teoricamente mais
para levar a disputa final para o expostos ao noticiário político da
dia 30 de outubro.
frente em seu favor.
O último ciclo da campanha anA força do petista segue residintes do primeiro turno terá como do nos mais pobres. Entre aqueles
destaque os debates na TV no sába- que ganham até 2 salários mínimos,
do (24), no SBT, e na quinta (29), na 51% dos ouvidos pelo Datafolha, ele
Globo. Com efeito, Lula já avisou foi de 52% para 57%, em comparaque não irá ao primeiro, para redu- ção com na rodada anterior, apurazir a chance de acidentes.
da de 13 a 15 deste mês.
Mas o petista já esteve em posição mais confortável na contagem
dos válidos com até 54% em maio. E
a abstenção, fator central para definir o universo de votos válidos, não
é aferível de antemão. Assim, Lula
fez nesta semana acenos a idosos,
grupo mais propenso a se abster

Nos demais segmentos, a aferição do Datafolha traz um filme conhecido desta campanha até aqui.
Lula teve seu maior crescimento da
rodada anterior para esta entre os
mais pobres, no Sul (14% do eleitorado) e entre os mais jovens (14%
da amostra).

do Auxílio Brasil para os mais carentes a agrados pontuais a camiMais importante, oscilou um
nhoneiros e taxistas, passando pela ponto para baixo, mas segue líder
sequência de redução nos preços na região mais populosa, o Sudesadministrados de combustíveis.
te (43% dos ouvidos), batendo BolPor outro lado, a fome e a infla- sonaro por estreitos 41% a 36%. O
ção ainda alta dos alimentos têm presidente, por sua vez, viu uma
impedido que a melhoria econômi- melhoria de dois pontos na região.
ca seja percebida entre mais pobres.

Sua entrada no eleitorado feminino permanece com entrave vital
à sua pretensão eleitoral, devido ao
seu longo histórico de colocações
machistas. Entre elas, que são 52%
da amostra, preferem Lula 49%, enquanto 29% dizem votar no presidente.

O presidente melhorou seu desempenho, por outro lado, na faixa
de 2 a 5 mínimos (34% da amostra),
justamente a classe média baixa
mais sensível à questão dos preços
de gás e gasolina. Saiu de um empate numericamente inferior para
Lula (39% a 40%) para uma vantaCiro e Tebet seguem amargando
gem de 43% a 36%.
a terceira colocação mais distante.
Do ponto de vista de imagem, O pedetista, em particular, tem se
o foco agora deverá ser a tentativa revoltado publicamente contra a
de desgastar Lula, já que os artifí- ofensiva petista para lhe tirar apoio.
cios bolsonaristas parecem ter che- Ele não chegou a desidratar decigado ao limite da utilidade devido sivamente, mas oscilou um ponto
à manutenção da rejeição alta. Sua para baixo. O voto na dupla por ora
é um dos principais fatores para a
Já Bolsonaro oscilou de 27% para demonstração no 7 de Setembro não eventual necessidade de um segun24% no segmento, confirmando a resultou em ganho fixo, e a busca do turno.
pior notícia que sua campanha co- por uma melhoria de imagem nas
Não chegaram aos 1% na peslheu, ao lado de sua alta taxa de re- viagens internacionais que fez fracassou, como o vexame passado na quisa Felipe D’Ávila (Novo), Vera
jeição.
ida ao funeral de Elizabeth 2ª, por (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Leo
O presidente usou um arsenal de exemplo.
Péricles (UP), Constituinte Eymael
medidas populistas na economia,
No corte religioso, que viu na (PDC) e Padre Kelmon (PTB).
que foram do mais amplo reajuste
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Cleitinho Azevedo (PSC), candidato a senador por
Minas Gerais, de arma em punho aprende a atirar

E

m imagens que circularam
em redes sociais, mais especificamente em grupos
de WhatsApp, e foi postado no stories do próprio perfil do Instagram
de Cleitinho Azevedo, que tem
mais de 500 mil seguidores. O candidato ao Senado pelo PSC, Partido
Social Cristão, aparece segurando
uma arma, que para quem não entende do assunto pode ser um fuzil
ou mesmo uma metralhadora. Mas
é fato que é mais um mau exemplo
vindo de quem é formador de opinião. É de fato uma postura questionável de um representante político
– O parlamentar estadual, desde
que passou a ser apoiado explicitamente pelo presidente armamentista Bolsonaro mudou radicalmente
de opinião sob os mais variados aspectos da vida.
O Brasil enfrenta a triste realidade de ser um dos países com
maior número de pessoas mortas
por disparos de arma de fogo. Para
se ter uma ideia, o Senado Federal,
justamente a instância onde Cleitinho pretende atuar, chamou atenção para a gravidade da situação
no Brasil, com dados que revelam
que no ano passado foram mais de
41 mil assassinatos no país, quase
5 casos por hora! O SIM, Sistema
de Informação de Mortalidade, do
Ministério da Saúde, aponta que no
ano passado foram 3878 mortes por
armas de fogo no Brasil, um crescimento de 24,5% na comparação
com 2020.
O número de mortes por armas
de fogo segue aumentando de for-

ma absurda no Brasil. O Atlas da
Violência do governo federal mostra a evolução da situação de 1989
até 2019 e revela uma situação triste
e preocupante. Ao longo desses 30
anos as mortes por arma de fogo no
Brasil mais do que dobraram.
Quando os números começaram
a ser registrados, em 1989, Minas
Gerais teve 432 casos de mortes por
arma de fogo. Já em 2019, o estado
teve 1879 casos, ou seja, um crescimento de mais de 300%. E entre os
motivos que explicam esse cenário
está, justamente, o aumento da facilidade de acesso a armas de fogo.
Nos últimos anos, durante o governo de Jair Bolsonaro, o governo flexibilizou as regras para o registro
de armas e a situação se agravou. A
CTB, Central dos Trabalhadores e
Trabalhadoras do Brasil alertou que
o país concentra menos de 3% da
população mundial, mas responde
por mais de 20% dos assassinatos
registrados no mundo. Mais do que
nunca, são necessárias ações para
frear o acesso às armas e as fotos de
Cleitinho mostram o despreparo e
a ausência de bom senso de quem
quer representar Minas Gerais no
Senado.
Despreparo e mau exemplo
Nas últimas semanas Cleitinho
deu várias provas de que ainda
nem sequer entende qual o papel
de um Senador e mostrou desconhecer o trabalho que diz estar
pronto para desempenhar. En-

quanto deveria tentar se preparar para a função, continua a fazer
dancinhas e vídeos bizarros tentando se mostrar próximo do povo.
Paralelamente à eleição, Divinópolis escancara um dos maiores escândalos políticos de sua história,
com uma CPI na Câmara Municipal
mostrando que houve superfaturamento de quase R$ 8 milhões em
compras feitas pela prefeitura, com
omissão e negligência do prefeito
Gleidson Azevedo, irmão de Cleitinho. O candidato ao Senado, que
até anos atrás prometeu fiscalizar
de perto o mandato do irmão, ao invés de cumprir o que disse, prefere

aparecer com arma em punho e dar
mal exemplo.
É incompreensível e injustificável que um representante público
realmente acredite que ser fotografado com uma metralhadora na
mão seria uma ideia. E realmente
não dá para aceitar que ainda haja
pessoas que digam que armar a população é o melhor caminho para
resolver o problema em um país
onde já há tanta violência.

Em diferentes momentos Bolsonaro atacou Lula. Disse que, ao
contrário dos petistas, ele é contra o
aborto e pretende indicar novos ministros do STF que também sejam.
Bolsonaro disse que, caso ele não
seja reeleito, o Brasil vai se transformar em países como Colômbia
e Nicarágua, governados pelo que,
segundo ele, são “governos ditadores amigos de Lula e de Dilma”.

Políticos deram “carteirada” para tentar participar
de evento com Bolsonaro em Divinópolis
Uma cena, no mínimo constrangedora, foi vista na porta do aeroporto Brigadeiro Cabral e também no palanque, em Divinópolis.
Quando políticos da região, incluindo prefeitos e vereadores de diversas cidades, que não foram convidados para o evento de campanha
de Bolsonaro, tentaram a todo custo ter acesso privilegiado à área
restrita para quem foi convidado.
Eles mostravam os documentos e
carteiras de identificação dos cargos que ocupam, tentaram convencer os seguranças a deixá-los a

entrar. Muitos candidatos fizeram
o mesmo. Mas os policiais federais
e outros agentes que controlaram o
acesso ficaram irredutíveis, e barrou muita gente. Deixando velhos
conhecidos da política com “cara
de tacho”.
A organização disse na ocasião que
o candidato Bolsonaro iria se reunir,
no hangar do aeroporto, com um grupo restrito de autoridades para uma
reunião fechada. Em seguida ele subiu
em uma moto e seguiu, em motociata,
até a Praça do Santuário.
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Em Divinópolis, Bolsonaro diz ser cristão, mas despeja
ódio contra a oposição e afirma ter certeza da vitória
Depois da motociata, que travou
o trânsito em diferentes pontos de
Divinópolis, Jair Bolsonaro e seus
aliados chegaram no início da tarde
à Praça do Santuário, na região central. No palco montado pela prefeitura, na esquina da Avenida 21 de
Abril com Rua São Paulo, o presidente e candidato à reeleição fez
um pronunciamento de pouco mais
de 10 min. Cleitinho, candidato ao
Senado e os irmãos dele Gleidson
Azevedo, prefeito de Divinópolis, e
Eduardo Azevedo, vereador e candidato a deputado estadual, também no palanque, que recebeu cerca de 80 convidados. Logo no início
do discurso Bolsonaro disse que o
Brasil é um país laico, “mas o presidente é cristão”. Apesar de se dizer
religioso, o candidato destilou ódio
à oposição. E falou várias vezes
sobre Lula e também citou Dilma.
Bolsonaro chamou Lula de bandido
e disse que o país não pode aceitar
que um criminoso volte para a presidência. O presidente e candidato
a reeleição falou que o Brasil vai se
igualar à Colômbia se Lula for eleito.

Faltam menos de duas semanas
para as eleições. Será que não há
nada mais importante e necessário
nas agendas dos candidatos?
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Após o discurso do presidente,
o vereador Nicolas Ferreira, candidato a deputado federal e um dos
maiores bolsonaristas da eleição
atual, fez uma oração e pediu ajuda

aos eleitores para “limpar o país”.
Os aliados de Bolsonaro disseram que Divinópolis é uma cidade
bolsonarista e afirmaram ter certeza
de que ele terá uma votação expressiva por aqui. Apostaram ainda que
o candidato à reeleição será vitorio-

so ainda no primeiro turno, apesar
do que apontam as pesquisas. E disseram que o PT sofrerá uma derrota esmagadora. Após o comício na
praça Bolsonaro e aliados seguiram
para um encontro com lideranças
religiosas da cidade.

Aparato governamental e dinheiro público disponíveis para
compromisso de campanha de Bolsonaro em Divinópolis
Foi incontável o número de Policiais Militares no Aeroporto Brigadeiro Cabral, em Divinópolis. As viaturas ao que pareceu, deixaram de
fazer o patrulhamento das ruas para
ficar à disposição do evento de campanha do presidente / candidato Jair
Bolsonaro na cidade.
Houve também várias equipes de
outros órgãos de segurança, incluindo Polícia Federal, Polícia Rodoviária
Federal e Polícia Civil.
O prefeito Gleidson Azevedo, irmão de Cleitinho, candidato ao Senado que junto com o deputado federal Domingos Sávio convidaram
Bolsonaro para vir a Divinópolis,
não poupou esforços para organizar
o evento. Muitos secretários munici-

pais deixaram o serviço de lado nesta
sexta-feira (23), e estão participando
da programação. Agentes da Settrans foram deslocados para local e
tentaram organizar o trânsito da região, que ficou caótico.
Apesar do Palácio do Planalto ter
confirmado que a agenda de Bolsonaro a Divinópolis não era um compromisso presidencial, o candidato usou
todo o aparato presidencial possível.
E a prefeitura de Divinópolis ajudou. O prefeito Gleidson Azevedo,
bem como a trupe de vereadores
que o apoia, também deixaram suas
funções de lado e foram recepcionar
Bolsonaro, uns fecharam até seus gabinetes e liberaram os assessores, e
trancaram as portas.
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Laiz Soares denuncia ao Ministério Público irregularidades
na conduta do prefeito Gleidson Azevedo durante
campanha de Bolsonaro em Divinópolis
zar a cidade em benefício de um
candidato em específico. Fere a
democracia e a imparcialidade da
prefeitura.

A candidata ao cargo de Deputada Federal por Minas Gerais,
Laiz Soares, noticiou, hoje, sexta-feira (23) ao Ministério Público,
irregularidades na conduta da
prefeitura de Divinópolis, representada na figura de Gleidson
Azevedo, constatadas antes e durante a estadia do Presidente Jair
Messias Bolsonaro na cidade.
Sempre comprometida com a
ética e o bem público, Laiz destaca que, legalmente, um prefeito
não pode envolver-se em atos de
campanha eleitoral que beneficiem candidatos à presidência da
República, principalmente se se
considerar a participação deste
agente no evento eleitoral.
No caso em questão, houve a
instalação na cidade de banheiros
químicos e infraestrutura para recepcionar o presidenciável. Além
disso, houve cercamento de ruas e

Para Laiz "é absurdo vermos
um prefeito se comportando dessa forma. É uma afronta a todos
nós. Precisamos de uma política
que seja justa, e que se afaste de
velhas práticas e interesses pessoais. A renovação nunca foi tão
urgente".

interdição de avenida. Veículos circularam por Divinópolis convidando as pessoas para comício. Todos
esses elementos constituem fato
gravíssimo do ponto de vista econômico e estrutural do município.
Afinal, utilizar recursos públicos para tal ato é instrumentali-

Pesquisa – Senado Minas: Silveira tem 19,5%
e Cleitinho 17,8%, diz F5 Atualiza Dados
Segundo o Jornal Estado de Minas, o senador Alexandre Silveira (PSD) tem 19,5%
das intenções de voto para o Senado em Minas, enquanto o deputado estadual Cleitinho
Azevedo (PSC) tem 17,8%. Os números são
da nova pesquisa do Instituto F5 Atualiza
Dados, divulgada com exclusividade pelo
EM nesta última sexta-feira (23/9).
Os dois candidatos estão tecnicamente
empatados, por causa da margem de erro
de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para
menos. Na terceira posição está Marcelo
Aro (PP), com 11,9%. Ele é seguido de Sara
Azevedo (Psol), que pontuou 3,6% no levantamento. Pastor Altamiro Alves (PTB) tem
2,3% e Bruno Miranda (PDT), 1,1%. O presidente do Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de
Petróleo de Minas Gerais (Sindtanque-MG),
Irani Gomes (PRTB) tem 0,4% e a professora
Dirlene Marques (PSTU) 0,1%. Naomi Coura
(PCO) não pontuou na pesquisa. 34,9% dos
eleitores estão indecisos; votos brancos e nulos somam 6,6%
Silveira, quando tem o nome associado
ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
(PT), candidato à Presidência, e a Alexandre Kalil (PSD), candidato ao Governo de
Minas, tem 35,5% das intenções de voto e
assume a liderança isolada.
Em segundo lugar, com 18,8%, aparece o deputado estadual Cleitinho Azevedo
(PSC), que recebe apoio do presidente Jair
Bolsonaro (PL) e do senador Carlos Viana,
candidato do PL ao governo mineiro.
Marcelo Aro, candidato do governador

Romeu Zema (Novo), tem a preferência de
15,8% dos eleitores. O vereador Bruno Miranda tem 1,6% quando associado a Ciro
Gomes (PDT) e a Marcus Pestana (PSDB),
também candidato ao governo.
Sara Azevedo, que disputa com o apoio
de Lorene Figueiredo, tem 1,4% nesse cenário, tecnicamente empatada com o Pastor Altamiro Alves, que associado ao presidenciável Padre Kelmon (PTB) tem 1,3%.
Dirlene tem 0,2% ao ser associada à
Vanessa Portugal (PSTU) e Vera Lúcia
(PSTU). Irani Gomes (PRTB), é apresentado de forma independente e tem 0,2% nesse recorte.
Naomi Coura foi associado a Lourdes
Francisco (PCO), mas também não pontuou nesse recorte.
Entre os entrevistados, 10,7% não souberam responder nesse recorte e 3,6% dos
eleitores disseram que votariam nulo.
A pesquisa
Os pesquisadores do Instituto F5 Atualiza Dados fizeram 1.625 entrevistas presenciais, em todas as regiões de Minas, entre os dias 19 e 22 de setembro. O nível de
confiabilidade do levantamento é de 95% e
a margem de erro estimada é de 2.5 pontos
percentuais para mais ou para menos.
A pesquisa está registrada junto ao TSE
sob os números MG-06101/2022 e BR05736/2022.

