
Número elevado de ausências surpreende
Para Luciano Dias, as 65 ausências na votação do voto impresso impediram derrota
acachapante de Bolsonaro

Por Ricardo Mendonça — De São Paulo
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Embora o projeto bolsonarista da impressão do voto tenha ficado distante dos 308

apoios necessários para aprovação na Câmara, os 229 votos alcançados superaram,

por estreita margem, os 218 contrários. Na avaliação do cientista político Luciano

Dias, sócio diretor da CAC Consultoria, esse placar foi fruto de “uma gentileza” do

presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), ao presidente da República, Jair Bolsonaro,

radical defensor da mudança de sistema.

“Lira foi elegante e evitou uma derrota acachapante de Bolsonaro”, afirma Dias. O

indício disso foram as 64 ausências registradas no plenário, além da abstenção de

Aécio Neves (PSDB-MG), diz. Deputados que simplesmente não aparecerem para

votar.

“Não é comum você ter quase 70 faltantes numa votação dessa visibilidade”, afirma

ele. “Acho difícil que isso não tenha sido uma operação coordenada. Como quem

precisava buscar o placar de 308 eram os defensores do projeto, a leitura política

correta é que as ausências funcionam como votos contrários. Mas ausência não

gera número no placar final. A conclusão é que Lira não quis humilhar Bolsonaro.”

Para Dias, o desfecho acabou sendo “uma votação que deixou tudo mundo feliz”. A

rejeição ao projeto, tal qual desejava Lira, foi numerosa o suficiente para enterrar a

discussão do voto impresso. Mas, graças ao placar registrado no painel, Bolsonaro
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teve o que o analista chama de “ponte de ouro”. Uma passagem para se retirar da

batalha sem parecer estraçalhado.

Outro ponto destacado por ele foi que a rejeição ao projeto tão caro a Bolsonaro

não ocorreu com votos suficientemente numerosos a ponto de animar os

defensores de uma campanha imediata pelo impeachment. Teria sido, portanto,

outra gentileza do aliado Lira ao presidente.

O analista acredita que, com a proximidade cada vez maior das eleições, a discussão

sobre impressão do voto tende ao desaparecimento. Se insistir no tema, Bolsonaro

ficará isolado, avalia. “Em 2022 não teremos só a eleição para presidente. Serão 27

governadores, senadores, deputados federais e estaduais. O sistema político vai

discutir candidaturas, alianças, estratégias. Ficar nessa pauta de voto impresso a

partir de agora é como ficar jogando pingue pongue sozinho.”

Diretor da consultoria Arko Advice, o também cientista político Murillo Aragão tem

opinião parecida. “Acho que Bolsonaro não vai insistir muito mais nisso. Pode ser

que queira fazer um funeral longo do tema, mas a questão está enterrada”, afirma.

Para ele, Bolsonaro poderia ter vencido, mas foi o próprio presidente quem

inviabilizou a aprovação da matéria. O tema, na sua avaliação, tinha originalmente

simpatia de uma quantidade mais numerosa de deputados.



A agressividade verbal de Bolsonaro contra o presidente do Tribunal Superior

Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, as gravíssimas e jamais comprovadas

acusações de fraudes eleitorais em disputas passadas e, “cereja do bolo”, o desfile

de veículos militares na data da votação foram fatores que, segundo Aragão,

inviabilizaram de vez o projeto.

“A verdade é que o brasileiro não gosta desse tipo de comportamento. Não

combina”, conclui.
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'Tem gente que tomou CoronaVac e está morrendo porque acreditou em Doria', diz Bolsonaro

Casamento entre Ciro Nogueira e Bolsonaro será mais curto do que imaginam, diz Lula

Vamos conviver nos próximos 12 ou 15 meses com ruídos sobre questão
fiscal, diz ARX
“O que o mercado põe no preço hoje é a dúvida sobre se a pressão sobre o teto será bem
sucedida”, aponta a economista-chefe da instituição durante Live do Valor

23/08/2021 15:43 — Em Finanças
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Análise: Com recuo no veto às emendas de relator, Bolsonaro escolheu
o Poder com o qual quer brigar
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23/08/2021 15:38 — Em Política

Mulheres no conselho de empresas britânicas ganham 40% a menos
que homens
Hiato salarial provavelmente se deve ao fato de que menos conselheiras ocupam os cargos
de maior salário nos “boards”

23/08/2021 15:37 — Em Carreira
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Aperto monetário ainda é historicamente moderado
Em termos nominais, o aumento da Selic previsto pelos economistas do mercado financeiro
é de 5,5 pontos percentuais até o fim do ano

23/08/2021 15:37 — Em Finanças

Biden comemora aprovação final da vacina Pfizer e pede que empresas
exijam imunização
Antes do discurso do presidente dos EUA, Pentágono anunciou que a vacinação contra covid-
19 será obrigatória para os 1,4 milhão de militares da ativa do país
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23/08/2021 15:31 — Em Mundo

Balança comercial brasileira tem superávit de US$ 1,39 bi na 3ª semana
de agosto
O valor resulta de US$ 5,97 bilhões em exportações e importações de US$ 4,58 bilhões, no
período. no acumulado do mês, o saldo comercial está positivo em US$ 5,42 bilhões

23/08/2021 15:25 — Em Brasil

MME estuda acrescentar áreas do polígono do pré-sal a oferta
permanente, diz diretor
Pelo modelo, as empresas podem estudar áreas sem as limitações de tempo tradicionais
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23/08/2021 15:24 — Em Brasil

Brasil atinge 10 GW de capacidade instalada de usinas de geração solar
Em usinas de grande porte, são 3,5 GW de capacidade instalada, o equivalente a 1,9% da
matriz elétrica do país; no segmento que envolve pequenos e médios sistemas instalados em
telhados, fachadas e terrenos, são 6,5 GW
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