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TO

Aqui, sua felicidade
está acima de tudo.
ELEIÇÕES 2012
EDUARDO NUNES
Leia o blog da coluna em www.zerohora.com/urnadotempo e
3218-4390

siga @ZHpolitica no Twitter

O voto nulo
já foi criativo
FOTOS GILNEI CORREA, BD, 4/10/1992

Em 1992, em Alvorada, eleitores votaram no diabo e em Jesus
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Infraestrutura completa
de lazer na cobertura.

2 e 3 dorms. c/ suíte
2 DORMITÓRIOS C/ SUÍTE
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R$

269.790,00*

Ref. apto. 606, 2D, box 21
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de candidatos fictícios que
resultaram em anulação de
votos em massa e repercussão
nacional. O caso mais famoso é
de 1959, quando um jornalista
lançou candidato a vereador o
rinoceronte Cacareco, um animal
do zoo de São Paulo que acabou
recebendo cerca de 100 mil votos,
segundo estimativas. No começo
dos anos 1990, foi a vez de o
chimpanzé Tião se tornar um
fenômeno nas urnas do Rio.
O destino de todas essas
manifestações era o mesmo nas
estatísticas eleitorais: fosse por
engano ou por protesto, fosse
poético ou chulo, esses votos
desaguavam sempre na impessoal
rubrica “votos nulos”. Uma
definição que irmanava até rivais
históricos como Jesus Cristo e o
diabo (fotos acima), candidatos
escolhidos por eleitores anônimos
de Alvorada em 1992.

Tempo de lentidão
Já estamos tão acostumados
à apuração quase instantânea
de votos,uma das vantagens da
informatização das eleições,que
soam absurdos os trechos abaixo,
tirados da lei eleitoral de 1892,
assinada pelo então presidente da
República,o Marechal Floriano
Peixoto (a grafia é a da época):
Art. 44 - Trinta dias depois de

finda a eleição (...), proceder-se-ha á
apuração geral dos votos da eleição.
(...)
§ 2º A apuração deverá terminar
dentro de 20 dias da data do começo
dos trabalhos.
E atualmente,viciados pelos
avanços tecnológicos,reclamamos
quando a divulgação dos nomes
dos eleitos fica para o dia seguinte...

www.dhz.com.br/joy

Rua Andaraí, 721 - Boa Vista - 3341.6421
Comercialização:

voto nulo sempre foi
uma opção do eleitor.
Em tempos de urna
eletrônica, invalida-se o voto
digitando uma combinação de
números que não tenha sido
registrada por nenhum candidato
ou partido.
No passado, das canetas e
cédulas de papel, o gesto tinha
um quê de pitoresco e podia
manifestar a indignação ou
a irreverência do eleitor com
muito mais precisão e riqueza de
detalhes.
Na privacidade da cabine de
votação, milhares de eleitores
escreviam xingamentos,
palavrões ou nomes de
personagens conhecidos, num
protesto silencioso que só seria
notado pelos escrutinadores nas
mesas de apuração.
Houve, entretanto, grandes
campanhas paralelas em nome

Incorporação e construção:

*Preço base Setembro/2012 (valor à vista ref. apto. 606, 2D, box 21 duplo coberto com
armário.)¹. Em caso de parcelamento os valores serão corrigidos pelo INCC durante as
obras e IGP-M mais 1% a.m após habite-se. Valor sujeito a alteração sem aviso prévio e
válido conforme disponibilidade Imagens meramente ilustrativas. Áreas comuns decoradas
e entregues conforme memorial descritivo. Incorporação registrada sob n.º 163.364
do Registro de Imóveis da 4ª Zona de Porto Alegre. Projeto Arquitetônico Ivo Nedeff,
CREA 20.946 e Susana Nedeff CREA 21.930. Projeto paisagístico Landscape Jardins.

CAMPANHA RELIGIOSA

Russomanno terá encontro com cardeal
Após uma semana de críticas
da Arquidiocese de São Paulo,o
candidato do PRB à prefeitura,Celso
Russomanno,será recebido neste
sábado pelo cardeal arcebispo dom
Odilo Scherer.A solicitação para o
encontro partiu do PTB.
A Arquidiocese reagiu a um

texto do presidente do PRB e
coordenador da campanha de
Russomanno,Marcos Pereira,
bispo licenciado da Igreja Universal
do Reino de Deus.Uma nota
foi divulgada pela Arquidiocese
acusando Pereira de“fomentar a
discórdia”.

