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98,5% em SP ignoram eleição para 2 senadores
Corrida pelas vagas agita
meio político, mas só
1,5% do eleitorado tem
conhecimento disso

OS FAVORITOS
Tiago Queiroz/AE

Beto Barata/AE

Campanhas
temáticas tentam
chamar atenção

SILVIO BRESSAN

Candidatos prometem
segurança, educação e
emprego para despertar
interesse do eleitor

ma eleição que envolve
alguns dos políticos
mais importantes do
País, responde pelo equilíbrio
entre os Estados no Congresso,
define quem pode julgar as auto
ridades máximas do governo e
ainda concede um mandato de
oito anos a seus vencedores está
sendo ignorada pelo eleitor. Até
agora, a disputa por 54 das 81
cadeiras do Senado - renova
ção de dois terços - só tem mobi
lizado os candidatos. É o que
mostra uma pesquisa do institu
to Datanexus com 2.545 pes
soas, em 100 municípios de São
Paulo, no início de junho. Des
ses entrevistados, apenas 1,5%
sabiam que haverá eleição para
duas vagas no Senado.
Em outra questão mais espe
cífica - quantos senadores se
rão escolhidos -, o resultado
não foi diferente. Apenas 9,5%
citaram dois, enquanto 10,9%
responderam um, 1,9% arrisca
ram três e nada menos que
4,4% acharam que haveria qua
tro ou mais vagas em disputa.
A grande maioria (73%) não
soube ou não quis responder.
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Etérea - Na pesquisa, quase
metade dos entrevistados
(49,7%) não souberam dizer o
que um senador faz. Pior que is
so, 80% não souberam citar, ao
menos, o nome de um senador
de São Paulo. “O presidente e o
governador são cargos conheci
dos por todos, enquanto os de
putados estaduais e federais
têm um contato mais direto
com suas bases eleitorais”, ob
serva o cientista político Ru
bens Figueiredo. Além disso,
‘Wre^cerita rfe, os deputados
são mais identificados com cer
tas causas. “Como não ficam
tão próximos do eleitor nem
têm uma bandeira forte, os se
nadores caem no vazio, como
uma coisa etérea e distante.”
Apesar dos obstáculos, o car
go parece cada vez mais atraen
te. Em todo o País, são mais de
300 candidatos, numa média
superior a 10 por Estado. Só
em São Paulo são 27 pretenden
tes, o que dá uma média - 13,5
por vaga - semelhante à do dis
putado curso de Engenharia
Mecânica da USP.
Nesta corrida, cinco favori
tos se destacam: o senador Ro
meu Tuma (PFL), que busca a
reeleição; os deputados federais
Aloizio Mercadante (PT), José
Aníbal (PSDB) e Cunha Bueno
(PPB); e o ex-govemador Ores
tes Quércia (PMDB). Nas pri
meiras sondagens, Tuma leva
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Sergio C aslro/AE

Eduardo Nicolau/AE

C elso Junior/AE

Mercadante (no
alto à esq.},
Cunha Bueno (no
alto à dir.)
e Aníbal (acima)
tentam
multiplicar
os votos
que tiveram
para deputado
na última
eleição

O ex-govemador
Queiciu (ucima)

e o senador Tuma
(à esq.) saíram
na frente
nas primeiras
pesquisas,
com discursos
e propostas
semelhantes
para a área
de segurança
f l l i & Á ÍA ÍM .

uma vantagem natural, por já
ocupar o cargo. Em seguida,
vêm Quércia e Mercadante,
uma dobradinha estimulada pe
lo presidenciável Luiz Inácio
Lula da Silva (PT), interessado
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ara atrair o desinteressa
do eleitor, os candidatos
ao Senado por São Paulo
tentam dar um rumo às s
campanhas. Romeu Tuma
(PFL) quer se reeleger com o
mesmo bordão do “xerife”,
preocupado com a segurança,
que deu certo em 1994. Assim,
ele defende mudanças no Códi
go Penal para facilitar as inves
tigações e dar maior segurança
nos presídios. Entre as refor
m as, sua prioridade é a do Judi
ciário. “E preciso maior unida
de entre o Ministério Público,
as autoridades e o Judiciário pa
ra que os inquéritos sejam mais
rápidos”, afirma o senador.
No rastro de Tuma, Orestes
Quércia (PMDB) também in
veste na segurança. “Vou me
dedicar à diminuição da sensa
ção de impunidade”, promete o
ex-govemador. Ele propõe re
duzir a maioridade penal de 18
para 16 ou 15 anos. Além disso,
fala em corrigir os rumos do
partido e defender o municipalismo, centralizando as verbas
de saúde nas prefeituras.
Para Aloizio Mercadante
(PT), a palavra-chave será o
emprego, com a proposta de
um plano nacional de trabalho.
“Toda a política económica do
próximo governo deve ser mon
tada para viabilizar um cresci
mento de 5%”, diz. Embora so
nhe com a Casa do tapete azul,
Mercadante diz que vai lutar pe
la limitação dos poderes do Se
nado, como tie votai tudo o
que passa pela Câmara. “O Se
nado deve centrar-se nos pro
blemas do pacto federativo.”
Já para José Aníbal (PSDB),
a prioridade será a educação pa
ra o trabalho. “Temos um enor
me déficit na oferta de ensino
técnico, porque o mercado e a
nova agenda exigem cada vez
mais uma formação específi
ca”, explica. Defensor das refor
mas previdenciária e trabalhis
ta, o tucano diz que o País preci
sa continuar mudando. “Preci
samos diminuir o custo Brasil e
a voracidade do Estado”, defen
de. “Sem reformas o País não
cresce.” Cunha Bueno (PPB)
também quer reformas, como a
tributária, mas, por enquanto,
ele continua sendo mais conhe
cido pela defesa do parlamenta
rismo monárquico. (Flávio
Mello, Mariana Barbosa, Mariana Caetano e Vera Rosa)

no apoio do PMDB paulista.
Mais distantes estão Aníbal
e Cunha Bueno, que também
guardam seus trunfos. O tuca
no, presidente do PSDB, apos
ta na ligação com o presidente

Fernando Henrique Cardoso e
o governador Geraldo Alckmin. Já Cunha Bueno joga
suas fichas na candidatura
Paulo Maluf (PPB), líder nas
pesquisas para governador,

Entre suas atribuições
está o julgamento do
presidente por crimes de
responsabilidade

Seu desafio, similar ao dos concorrentes, é saltar dos 103 mil
votos em 1998 para 6 milhões
em 2002. Numa disputa tão
desprezada pelo eleitor, não será nada fácil.

DISPUTA SECUNDARIA

ALEXANDRE ROCHA

Senado é o órgão de re
Presidente
presentação dos Esta
dos, e garante o equilí
brio entre eles no Legislativo, di Governador
ferentemente da Câmara, que
reúne os representantes do po ► Deputado federal
vo. Ambos formam o Congres
so Nacional, onde os projetos ►Deputado estadual
de lei aprovados em uma Casa
têm de ser revistos pela outra.
Senador
De acordo com o constitucionalista José Afonso da Silva, o
Senado tem, “em princípio”, as ► Dois senadores i 1 ,5
mesmas funções legislativas da
Fonte: Pesquisa Dakmexm
Câmara. No entanto, textos de
iniciativa do presidente da Re
pública começam a tramitar e os ministros por crimes de res
sempre pela Câmara e, segun ponsabilidade. Nesses casos, o
do Silva, constituem a maioria presidente do STF comanda os
dos projetos. “O que faz o Sena trabalhos, como ocorreu no imdo funcionar mais como revi peachment do ex-presidente
sor”, explica. “A Câmara tem Fernando Collor de Mello.
alguma predominância nesse
Silva diz que o julgamento
processo.”
no Senado é político: os parla
Mas é no âmbito das atribui mentares decidem somente so
ções exclusivas que a Constitui bre a perda de mandato e direi
ção dá um papel de destaque ao tos políticos. Para tanto, são ne
Senado. Cabe aos senadores, cessários os votos de dois terços
por exemplo, processar autori dos 81 senadores.
Cabe também ao Senado
dades como o presidente, o vice

O

Quatro
ou mais

Nenhum
Não sabe/
não respondeu
ArtEstado/Leandro-' M arfins

aprovar a indicação de autori
dades, como os membros dos
tribunais superiores, o presiden
te do Banco Central e “chefes
de missões diplomáticas perma
nentes”. A Casa pode ainda sus
pender a execução de lei decla
rada inconstitucional pelo STF.
Os senadores têm também
atribuições na área de finanças
públicas, como dispor sobre os
limites de endividamento da
União, dos Estados e dos Muni
cípios, e baixar resoluções sobre

alíquotas do ICMS, um tributo
estadual.
Cada Estado e o Distrito Fe
deral tem três senadores, eleitos
com dois suplentes para oito
anos de mandato. A cada qua
tro anos o quadro é renovado,
alternadamente, em um e dois
terços. Podem se candidatar
brasileiros com mais de 35
anos. Este ano, o Tribunal Supe
rior Eleitoral definiu que o no
me dos suplentes tem de cons
tar da propaganda eleitoral.

