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Não houve nenhum grande vencedor ou perdedor no debate sem graça da última quinta-feira, 20. Essa é a

análise de Murillo de Aragão e Carlos Eduardo Borestein no Estadão. Fernando Haddad (PT) esteve pouco à

vontade. Geraldo Alckmin (PSDB) pareceu um pouco triste, mas conseguiu se destacar mais do que em

debates anteriores. Ciro Gomes (PDT) se posicionou mais ao centro e com um perfil atipicamente moderado.

Henrique Meirelles (MDB) falou de si em tom excessivamente professoral. Guilherme Boulos (PSOL) e Alvaro

Dias (Podemos) seguiram com o mesmo discurso. O primeiro segue o receituário da esquerda raivosa dos

anos 1980. Enquanto Dias fala para ele mesmo. A conclusão dos colunistas é de que ausência de Bolsonaro

(PSL) neste debate foi lucrativa para ele.
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A Globo negou, em esclarecimento ao BR18, que tenha mudado as regras de participação de candidatos nos

debates presidencial e aos governos dos Estados que promoverá nestas eleições.

A emissora lembra que a regra que prevê que candidatos que tenham até 6% nas pesquisas da sexta-feira

anterior à realização dos debates participem dos encontros, que foi apresentada ontem em ata às assessorias

dos candidatos, já foi utilizada nas eleições de 2014.
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Marina Silva se defendeu das críticas que a colocam como farinha do mesmo saco petista. “A sociedade

precisa ter uma visão correta do que é a relação das pessoas com a política. As pessoas mudam”, declarou,

em resposta a usuários do Twitter, informa o Estadão.

“Fui do Partido dos Trabalhadores, ajudei a fundar o PT, mas saí em 2009 exatamente por discordar dos

rumos que o partido estava tomando”, acrescentou.
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