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Derrotado, Cunha Perde a majestade
Reforma política: entenda o 'distritão'

Hoje, a eleição de deputados estaduais e
federais e vereadores é proporcional. Os
candidatos podem ser eleitos apenas com seus
votos ou com a soma destes mais a parcela
que lhe cabe dos votos recebidos pelo partido.

SEMANA 26 DE MAIO A 01 DE JUNHO

O distritão é defendido por caciques do PMDB, entre eles o vice-
presidente da República, Michel Temer (PMDB-SP), e o
presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), mas sofre
resistências do PT, do PSDB e de cientistas políticos, que avaliam
o modelo como danoso para o sistema político brasileiro por
agravar problemas já existentes.

Entenda o debate a respeito do distritão:

Como funciona a eleição para o Legislativo hoje?

Por que é preciso mudar?
Não há obrigatoriedade de mudar o sistema, mas, diante das
constantes críticas, há décadas o País debate uma reforma
política. Uma das principais deficiências do sistema atual é o
chamado "efeito Tiririca", no qual os chamados puxadores de votos
podem levar ao Legislativo candidatos que receberam poucos
votos. O nome do fenômeno é uma referência ao deputado federal
Tiririca (PP-SP), reeleito em 2014 com 1,35 milhão de votos,
suficientes para eleger não apenas ele próprio como outros três
deputados federais.

Como ocorre o "efeito Tiririca"?
O "efeito Tiririca" ocorre devido ao quociente eleitoral, um cálculo
que estipula o número de votos mínimos que um partido deve obter
para alcançar uma vaga no parlamento. No caso de Tiririca, os
votos obtidos pelo deputado ajudaram seu partido a superar em
3,5 vezes o quociente eleitoral de seu estado, elegendo assim
outros três candidatos com menor votação.
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E como funciona o distritão?
No distritão, acaba o quociente eleitoral, e as votações para
deputados e vereadores migrariam do sistema proporcional para o
majoritário. Assim, apenas os mais votados em cada estado ou
município seriam eleitos --e a "sobra" dos votos individuais não
iriam para outro candidato.

O que há de positivo nesse sistema?
Os defensores alegam que o sistema ficaria mais simples para
eleitor entender. Além disso, o distritão acabaria tanto com o "efeito
Tiririca" como com a não eleição de candidatos com altas votações
por não alcançar o quociente, como ocorreu com Luciana Genro
(PSOL-RS), que obteve quase 130 mil votos quando foi candidata a
deputada federal em 2010.
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E o que há de negativo?

A principal crítica ao distritão é o fato de ele enfraquecer os partidos
políticos. Ainda que haja inúmeras críticas às siglas brasileiras, elas
são necessárias para o sistema democrático funcionar. Com o
distritão, os candidatos obrigatoriamente precisarão de muitos
votos para ser eleitos e aumentará a tendência dos partidos de
lançar figuras populares. Isso pode diluir o espírito coletivo dos
partidos, dificultando ainda mais a formação de maiorias no
Congresso, fazendo com que o chefe do Executivo, seja ele
prefeito, governador ou presidente, precise realizar ainda mais
concessões em nome da chamada governabilidade.

SEMANA 26 DE MAIO A 01 DE JUNHO

Av. São Luís, 86 - 2° andar - São Paulo - SP - Tel. 11-3129-4356 ou 11-3231-0029 www.neafconcursos.com.br



E as campanhas, terão alguma alteração?

O distritão também tende a tornar as campanhas mais caras, uma
vez que só serão eleitos os candidatos mais votados. Com esse
sistema, candidatos de um mesmo partido estarão disputando votos
uns contra os outros, o que deve tornar menos importante o esforço
coletivo do partido para eleger candidatos. Assim, caberá a cada
candidato maximizar sua exposição, o que demandará mais
investimento na campanha.
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Há mais algum aspecto negativo?

SEMANA 26 DE MAIO A 01 DE JUNHO

O distritão tende a diminuir a
representatividade do eleitorado na
Câmara Municipal, na Assembleia
Legislativa e na Câmara dos
Deputados. Isso porque os votos
dados a um candidato não eleito
no sistema atual servem ao menos
para eleger outros do mesmo
partido ou da mesma coligação,
que, em tese, representam ideais
semelhantes. Com o distritão,
todos os votos dados a candidatos
não eleitos são desperdiçados.

Existe alguma alternativa ao distritão?

www.cartacapital.com.br/.../reforma-politica-entenda-o-distritao-2430.ht...
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Algum país adota o distritão?
Sim, três. O Afeganistão, a Jordânia e Vanuatu.

Uma possibilidade é o sistema
atual ser mantido. Outra é ser
aprovada uma mudança para o
sistema de voto distrital misto.
Neste sistema, metade dos eleitos
seria escolhida de forma
majoritária ou por voto em lista
partidária e a outra metade por
meio da votação em distritos, que
ainda precisariam ser
configurados.

Numa votação que dividiu as bancadas tanto da base governista 
como do bloco de oposição, o plenário da Câmara dos Deputados 
barrou a implantação do chamado "distritão", que mudaria o 
sistema eleitoral brasileiro para pior. Foi a maior derrota de Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), principal entusiasta da aprovação proposta, 
desde que ele chegou à presidência da Casa.

No total, foram 267 votos contra o "distritão", o primeiro ponto do 
pacote da minirreforma política em votação na Casa. Outros 210 
parlamentares votaram a favor. Houve cinco abstenções. Para ser 
aprovada, a matéria precisava de pelo menos 308 votos.

Câmara barra o 'distritão' na maior derrota de Cunha
Proposta para alterar o sistema eleitoral do país articulada
pelo presidente da Casa foi rejeitada em plenário com folga
de 57 votos
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China amplia ação militar para "proteção em mar aberto"
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Nova estratégia sugere que Pequim
elevará sua presença no Mar da
China Meridional, onde disputa
territórios com outros países da
região, e é divulgada em meio a
tensões com os EUA por causa de
aterros nas Ilhas Spratly.

A China divulgou nesta terça-feira (26/05) que vai adotar uma 
estratégia militar mais ofensiva, incluindo uma maior ênfase à 
"proteção em mar aberto" em vez, somente, da "defesa de águas 
territoriais". "Não atacaremos se não formos atacados, e contra-
atacaremos, com certeza, se formos atacados", afirma o 
documento do governo chinês, divulgado em Pequim, e que 
atualiza as normas de 2004.

DW, http://goo.gl/cnMjZn, 26/05/2015

- Influência política da China

- "China tenta superar atraso tecnológico militar"
http://goo.gl/gMIKuP
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Irlanda: Aprovação do casamento gay foi “derrota para 
humanidade”, diz Vaticano
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A aprovação do casamento gay na Irlanda não significa uma
derrota para os princípios cristãos, mas sim para a humanidade. É
isso que diz o secretário do Estado do Vaticano, cardeal Pietro
Parolin, durante comentários na Rádio Vaticano.
“Não foi uma derrota para os princípios cristãos, foi uma derrota
para a humanidade”, afirmou o religioso ao dizer que estava muito
triste com o resultado do referendo realizado no final de semana.

GOSPEL PRIME, http://goo.gl/qK1JmZ, 28/05/2015

- Direito LGBT

- Política e religião.

- Política da Ambiguidade
http://goo.gl/IwrW4d
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Inimigo da CBF, ex-jogador Romário comemora prisão de 
dirigente da FIFA
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Um dos principais críticos da Confederação Brasileira de Futebol, o ex-
jogador Romário de Souza Faria, hoje senador pelo PSB do Rio de
Janeiro, comemorou a prisão do vice-presidente da entidade e dirigente da
FIFA, José María Marin. Durante uma audiência no Senado, o ex-centro-
avante da seleção brasileira disse que lugar de ladrão é na cadeia.

“Muitos dos corruptos, ladrões e que fazem
mal ao futebol foram presos. Inclusive um
dos maiores do país, no que se refere ao
esporte, que se chama José María Marin”,
disse e completou: “Infelizmente não foi a
nossa polícia que prendeu, mas alguém
tinha de prender algum dia. Ladrão tem que
ir para a cadeia”.

El País, http://goo.gl/5rh5TU, 27/05/2015

- Esporte brasileiro.

- Política.

- Entenda o escândalo de corrupção na Fifa
http://goo.gl/tgEAZW

SEMANA 26 DE MAIO A 01 DE JUNHO
Inimigo da CBF, ex-jogador Romário comemora prisão de 

dirigente da FIFA

Top Atualidades Semanal

BRASIL
Política

Câmara dos Deputados aprova fim da reeleição
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O texto do fim da reeleição, de autoria do relator, deputado Rodrigo
Maia (DEM-RJ), não altera o tempo atual de mandato (quatro
anos), mas, nesta quinta-feira (28), o plenário analisará a
ampliação da duração do mandato para cinco anos. Antes de votar
o fim da reeleição, os deputados rejeitaram nesta quarta o
financiamento exclusivamente público das campanhas e aprovaram
a doação de empresas a partidos, mas não a candidatos.

A Câmara dos Deputados aprovou na
noite desta quarta-feira (27), por 452 a
favor, 19 contra e uma abstenção, o fim da
reeleição para presidente da República,
governador e prefeito. A votação foi parte
da série de sessões iniciada nesta
semana, destinada à apreciação das
propostas de reforma política.

MIDIA NEWS, http://goo.gl/qKStHp, 28/05/2015
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- Reforma Política.

- Câmara aprova três novas regras na primeira semana de reforma
política
http://goo.gl/w25TTT
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Brasil e México iniciarão tratativas para acordo 
comercial amplo
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A nossa corrente de comércio é formada
por produtos manufaturados, o que
garante maior renda e geração de
empregos a nossos povos, mas temos
também oportunidade pra avançar muito
mais tanto nas relações comerciais
como nos investimentos recíprocos que
podemos receber uns dos outros", disse
a presidente durante visita ao Palácio
Nacional, na Cidade do México.

Segundo Dilma, o acordo permitirá aos dois países dobrar suas
transações comerciais bilaterais "em poucos anos".

BBC, http://goo.gl/CWd0bN, 26/05/2015

- Economia.

- Relações Internacionais.

- Acordo entre Brasil e México abre nova fase comercial, diz Monteiro
http://goo.gl/oud3cf

SEMANA 26 DE MAIO A 01 DE JUNHO
Brasil e México iniciarão tratativas para acordo 

comercial amplo

Av. São Luís, 86 - 2° andar - São Paulo - SP - Tel. 11-3129-4356 ou 11-3231-0029 www.neafconcursos.com.br



Resultado do desafio: Alternativa c

A Venezuela é recordista em gravidez adolescente na América do
Sul. No ranking latino-americano, está em terceiro, mas o governo
disse recentemente que o país fica atrás só de Honduras. O
governo venezuelano, segundo as autoridades competentes, não
está fazendo a sua parte. Torram milhões de dólares para
promover o bolivarianismo mas não investe em campanhas sérias
de prevenção. Ao mesmo tempo um dado chama a atenção, os
métodos contraceptivos no país são conhecidos por 90% das
jovens, mas somente 10% usam.
O número de nascimentos a cada 1.000 mulheres de 15 a 19 anos,
na Venezuela, é de 82 nascimentos. No Brasil, é de 70. A cada 3
minutos uma adolescente fica grávida na Venezuela. Esse
problema causa uma grande evasão escolar de jovens no país, o
que é muito ruim para a economia e também para a sociedade.

A Venezuela, assim como o
Brasil, atravessa uma queda
brusca na taxa de fecundidade.
Hoje no país de Nicolás Maduro,
a fecundidade feminina é de 2,4
filhos (no Brasil é de 1,8 filhos
por mulher), ao mesmo tempo, a
taxa de gravidez entre as
adolescentes, como vimos, é a
maior do continente.

Dois dados culturais merecem destaques no país:
1. A maternidade é fator de sobrevivência no meio violento e pobre.
Busca-se a proteção de um homem capaz de prover recursos e
segurança.
2. O papel principal da mulher na cultura do país é ser mãe.

Desafio da semana
Leia com atenção a reportagem do portal R7 de 27/05
“O estudo indica que o desmatamento foi de 183 km² nos
remanescentes florestais dos 17 Estados abrangidos pelo bioma,
no período de 2013 a 2014. No período anterior, a devastação
havia chegado a cerca de 240 km². Os Estados que mais
desmataram foram o Piauí (56,2 km²), Minas Gerais (56 km²) e
Bahia (46 km²). Ainda assim, em relação ao período anterior, os
três Estados registraram redução de 15%, 34% e 2%,
respectivamente”.
A reportagem acima, comenta que houve redução de até 24% na
devastação dessa vegetação típica do Brasil, o que representa uma
ótima notícia. O bioma em questão é

a) Floresta Amazônica
b) Cerrado
c) Caatinga
d) Mata Atlântica
e) Floresta de Araucárias
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