SEMANA INTENSA SOB TORPOR CÍVICO
Semana intensa entre 11 e 15 de junho, mas
com pouco entusiasmo, mesmo para a COPA
DO MUNDO.
No plano internacional, o encontro, mais
cenográfico do que consequente, entre o
Presidente Trump e o líder norte-coreano Kim
Jung-On em Cingapura. Do feito, um estímulo
a todos aqueles – militaristas principalmente
- que apostam no domínio da bomba atômica
como fator de poder e persuasão
globais. Mau sinal.
No plano nacional, segue a tropelia sucessória
à Presidência, hoje em frangalhos, sob o
pestilento Michel Temer, de quem todos
tomam distância. O torpor cívico deverá fazer
do “não-voto”- soma dos que não irão às
urnas mais nulos e brancos – o grande
vencedor. Em contrapartida, Lula é o grande
perdedor, pois, preso, dificilmente conseguirá
consagrar sua indiscutível liderança. Bolsonaro
e Marina surpreendem sendo que “Ela” ou
mesmo Ciro Gomes o bateriam no segundo
turno. Relembro, aliás, aos leais leitores desta
coluna que há tempos venho chamando a
atenção para o fato de que todos insistiam em
desconhecer a Rainha Inca. Aí está ela,
impávida e enigmática. Silva. Mulher, cabocla,
vencedora. Bolsonaro, ameaçador, na frente
,inclusive no politizado Rio Grande do Sul,

podendo arrastar consigo um ultradireitista
para o Piratini, já conquistando apoios
importantes na alta finança. Vejamos esta
seleções último DATAFOLHA:
Cenário 2 (Se o PT lançar Fernando
Haddad no lugar de Lula)
·

·

Jair Bolsonaro (PSL): 19% .
Marina Silva (Rede): 15% - Ciro Gomes
(PDT): 10%
Geraldo Alckmin (PSDB): 7% .
Alvaro Dias (Podemos): 4% - Fernando
Haddad (PT): 1%
·

Sem candidato: 33%

Cenários pesquisados para o 2º turno:
Cenário 10 (sem Lula)
·

Marina (Rede): 42% - Bolsonaro
(PSL): 32% ·

Em branco/Nulo: 24% - Não
sabe: 2%

Cenário 11 (sem Lula)
·

Ciro (PDT): 36% - Bolsonaro
(PSL): 34%

·

Em branco/Nulo: 28% - Não
sabe: 3%

Observações importantes:
Lula perdeu 1/3 da preferência espontânea
em um ano, mas 30% dizem que votariam em
candidato indicado por ele e 17% ,
apenas, "talvez"
51% rejeitariam em candidato indicado por
Lula
Em 2014 a incerteza estava abaixo de
10%. Hoje é de cerca de 25%. Chegará perto
de 50%
No plano estadual, enfim, também a corrida
eleitoral, revelada pela Paraná Pesquisas,
embora com candidaturas ainda indefinidas:
Sartori na frente, em torno de 28% , seguido
por Eduardo Leite, ex Prefeito de
Pelotas, Miguel Rosseto, braço direito de
Dilma Roussef , Jairo Jorge, ex-Prefeito de
Canoas e Heinze num bloco entre 6% e 10%.
Hermes Zaneti, do PSB, ainda não é candidato
oficial, mas a se confirmar sua candidatura
pelo PSB, isso retiraria a sigla do conluio com
Sartori e poderia vir a crescer. Tudo
dependerá, sobretudo, da companhia de cada
um à Presidencia. Quero ver Sartori
carregando nas costas o legado de Temer…

Intenção de voto para Governador cenário 1
https://www.poder360.com.br/pesquisa
s/sartori-lidera-disputa-para-o-governodo-rio-grande-do-sul-diz-pesquisa/
José Ivo Sartori (MDB) -

28,3%

Eduardo Leite (PSDB) -

10,8%

Miguel Rossetto (PT) -

9,8%

Jairo Jorge (PDT) -

8,20%

Luis Carlos Heinze (PP) -

6,0%

Hermes Zaneti (PSB) Abigail Pereira (PCdoB)

2,90%
- 2,7%

Roberto Robaina (Psol)Mateus Bandeira (Novo) .
Nenhum- 21,20% . Não sabe -

2,40%
1,0%
6,60%

OPÇÕES: Política ou Arte?
Especial para REPORTER INDEPENDENTE , BSB jun 13
Alguém já disse que há dias que parecem anos. Eu digo que a semana em
curso parece uma eternidade. Eternidade, não como tempo ou espaço, mas
como incriado sem fim. Jorge Luiz Borges assim a tratou em sua BREVE
HISTÓRIA DA ETERNIDADE: Mistério, erudição, trivialidade e poesia. Tudo sem
começo nem fim, ou finalidade. Tal aconteceu nestes dias no Brasil: Publicação
da Pesquisa DATAFOLHA no domingo, com lançamento de LULA PRESIDENTE,
misturado ao Dia da Língua Portuguesa – 10 de junho, dia dos Namorados,
logo do amor, no dia 12, simultâneo ao beijo am-bi-quo de Trump & Kim Jong
Un; maus dias, todos os dias, para o Presidente Temer, acossado pela Polícia

Federal, com respingos sobre ex Ministro da Fazenda, além de buscas
indesejáveis no aconchego de uma dezena de políticos na ativa. E tem ainda a
COPA (Fria), na gelada terra de Gogol, Tolstoi, Dostoieviski, Pasternak e
Vassily Grossman, autor do grande romance crítico do mundo soviético – VIDA
E DESTINO. De tudo um pouco, dormindo em apoese.. Atacado e varejo.
Secos, molhados e cata-plasmas. E o que puder ter sido jamais será, plagiando
Bandeira.
Diante de tudo isso, repilo a crônica, muito passageira e lhes ofereço à reflexão
ou mero gosto dois temas: Política e Poesia. Façam suas escolhas. Afinal v.
precisa saber tanto da piscina, como da Carolina…

PESQUISA DATAFOLHA 10 junho
Cenário 2 – 1º. Turno (Se o PT lançar Fernando Haddad no lugar de
Lula)
·

Jair Bolsonaro (PSL): 19% Marina Silva (Rede): 15%
Gomes (PDT): 10%
·

Ciro

Geraldo Alckmin (PSDB): 7% Alvaro Dias (Podemos):
4% Fernando Haddad (PT): 1%
·

Sem candidato: 33%

Cenários pesquisados para o 2º turno:
Cenário 10 (sem Lula)
·

Marina (Rede): 42%

·

Bolsonaro (PSL): 32% Em branco/Nulo:
24%
Não sabe: 2%

Cenário 11 (sem Lula)
·

Ciro (PDT): 36%
·

Bolsonaro (PSL): 34%

Em branco/Nulo: 28% Não sabe: 3%

Cenário 12 (sem Lula)
·

Marina (Rede): 41%

Ciro (PDT): 29%

·

Em branco/Nulo: 28% Não sabe: 2%

