20

Política

ZERO HORA SÁBADO, 15 DE SETEMBRO DE 2012

ELEIÇÕES 2012
EDUARDO NUNES
3218-4390

Leia o blog da coluna em www.zerohora.com/urnadotempo e siga @ZHpolitica no Twitter

O balanço do Jair nas urnas
RUBENS BORGES, BD, 29/03/1982

J

air Rodrigues é de um tempo
em que as músicas falavam de
“mãozinhas”e“beijinhos”.E elas
não saíam da cabeça das pessoas em
todo o país.Pois em 1982,o sucesso
do cantor paulista apareceu até na
eleição para governador do RS.
Em uma época em que votos
ambíguos motivavam acalorados
debates nas mesas de escrutínio,
o jornalista Antônio Goulart,
convocado para a apuração,
examinou milhares de cédulas em
um salão paroquial da Capital e
deparou com a fama do artista.
Como naquele pleito o eleitor
precisava escrever o nome do
candidato em vez de marcar um X,
os apuradores tiveram ainda mais
trabalho.
Quando surgiram alguns votos
em nome de Jair Rodrigues, os
escrutinadores decidiram considerálos nulos.Afinal, era natural que
nomes de celebridades fossem

Na disputa com Olívio e Simon, Jair contou com a fama de um xará

usados para anular o voto. Mas a
repetição em diversas urnas suscitou
a dúvida: e se aqueles votos fossem
para Jair Soares? Não estariam os
eleitores se confundindo ao tentar
votar no candidato do PDS?
A regra dizia que se devia
respeitar a intenção do eleitor, e

foi assim que dezenas de votos
em nome de Rodrigues foram
computadas para Soares, e nem os
fiscais das siglas ousaram protestar.
Jair Soares se elegeu com
quase 1,3 milhão de votos, mas
se desconhece a estatística de
votação do seu xará cantor.

O gravador que ajudou Brizola
Aos 77 anos,Jayme
enquetes realizadas pela
Keunecke,o JK,se apresenta
Rádio Canoas,criando a
como“o jornalista de Porto
seção Prévia Eleitoral.
Alegre há mais tempo em
Quem ouvia os eleitores
atividade”.Acompanhando
era JK,que trabalhava
eleições há 54 anos,JK cobriu
na emissora e percorria
seu primeiro pleito em 1958
a Capital com um
– e ajudou,indiretamente,a Keunecke
gravador Geloso,ouvindo
introduzir uma novidade nas
eleitores,sem qualquer
campanhas no Estado.
metodologia estatística.
Numa época em que o jornal
Como as enquetes geralmente
impresso era a mídia mais usada
apontavam vantagem de Brizola
pelos candidatos,só Leonel
sobre Peracchi Barcellos,o uso dos
Brizola usava o rádio.Em seu
resultados nos programas,estratégia
programa semanal de uma hora na pioneira,ajudou a consolidar a
Farroupilha, o trabalhista passou
vantagem do petebista,que se
a reproduzir os resultados das
traduziu em vitória nas urnas.
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