4

BOM DIA SOROCABA - SEGUNDA-FEIRA / 3 DE OUTUBRO DE 2011

POLÍTICA

dia a dia

Bom eleitor é aquele
que lembra e cobra
Sorocabano até sabe em quem votou nas últimas eleições de 2010, mas pouco acompanha os mandatos
Rodrigo Rainho
rodrigo.rainho@bomdiasorocaba.com.br

O voto obrigatório brasileiro foi
instituído com o Código Eleitoral de 1932 e mantido na Constituição de 1988, no artigo 14 do
capítulo 4 - Direitos Políticos.
Apesar da força do voto, poucos
sorocabanos lembram em
quem votou nas eleições de
2010. Dos que sabem, raros
acompanham o mandato de
seus deputados federal e estadual. Pesquisa do Datafolha
aponta que quase 1/3 dos eleitores esquecem o nome dos
candidatos em quem votaram
para deputado. O levantamento mostra que a maioria dos esquecidos são do grupo que não
tem preferência partidária. Os
números refletem a falta de interesse dos eleitores em anotar
em um papel em quem votou e
depois cobrar ou acompanhar.

Eleitores votam por
obrigação, sem saber
o poder que poderiam
exercer sobre o eleito

REFLEXÕES /O problema para
esse esquecimento do voto é
crônico e comum, porém tem
um motivo: o excesso de candidatos, segundo o juiz eleitoral
Pedro Luiz Alves de Carvalho,
responsável pelos casos da 137ª
zona. “Em 2012, devemos ter
uma média de 300 a 400 candidatos para disputar 20 cadeiras.
Os eleitos ganham exposição
na mídia e aparecem. O restante fica no esquecimento total”,
diz o magistrado.
O juiz ressalta que o eleitor
que escolheu o candidato derrotado não deve baixar a guarda. “Ele contribui para a eleição
dos vencedores do partido do
candidato ou da legenda que
escolheu. O ideal é cobrar os
parlamentares e governantes
do partido de sua preferência”,
diz. “Todos têm direito de comparecer na Câmara e acompanhar o trabalho de um ou mais
políticos daquele partido. É
nosso dever cívico fiscalizar. O
voto válido nunca é perdido.”
A banalização do voto é cultural, avalia Pedro. A obrigatoriedade leva o eleitor a menosprezar esse instrumento. “Muitos vão à urna porque podem
ser punidos, e não por vontade
própria, para melhorar o país.”

VOX POPOLI /Nem todos concordam com o juiz. A empresária Maria Ikeda, dona de um dos
maiores institutos de beleza de
Sorocaba, conta que nunca
acreditou nos políticos e por esse motivo nunca foi atrás deles
para fiscalizar ou acompanhar
seus mandatos. “O povo não
leva a sério, a maioria vota por
obrigação. Eu não esqueço em
quem votei, sei cada nome,
mas tenho a convicção de que
cobrar não adianta”, diz ela,
enquanto faz o cabelo de uma
de suas clientes. “Cá entre nós,
depois que elegemos, só nos
resta olhar. Depois das eleições,
o poder vai para eles”, justifica.
O professor Ruy Queiroz de
Amorim, presidente do sindicato dos comerciários, tem
uma visão diferente. Para ele, o
problema está na formação
problemática das crianças e jovens. “Tiraram a disciplina Organização Social e Política Brasileira do quadro das escolas.
Não permitem que nossos jovens possam reviver sua pátria,
sua terra. Não interessa despertar a consciência política. Querem o continuísmo dos mesmos no poder”, diz o sindicalista. “Os eleitores que lembram do voto não cobram”.

VOCÊ LEMBRA EM QUEM VOTOU NAS ELEIÇÕES DE 2010?

José Luís Ribeiro

Dirce Fillardis

“Sim, no Pannunzio e no
Hamilton Pereira. Um foi
eleito, mas não acompanho”

“Não lembro. A gente
esquece essas coisas. Só
lembro que votei no Alckmin”

Maria Helena Martins

Elton Rodrigo dos Santos

“Lembro em que deputados
eu votei, são mais ligados à
cidade. Não revelo voto”

“Só sei que votei na Marina e
no Tiririca. Eu deveria cobrar,
mas não tenho tempo”

