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Por muito tempo, a grande preocupação do brasileiro 
foi a saúde pública. O assunto disputava o ranking com 
geração de emprego e segurança. Para surpresa do IBGE, 
a preocupação do homem médio mudou a partir de 2015. 
A corrupção entrou na pauta e se tornou uma das princi-
pais angústias. Nas eleições de 2018, o tema foi o número 
um – citado por 62% dos cidadãos. 

A política entrou na casa da família e passou a ser 
consumida como produto de entretenimento. Com o 
medo da má conduta, a sociedade refuta a maioria dos 
políticos: 84% das pessoas acham que os atores públicos 
enriquecem de forma ilícita, 73% pensam que a corrupção 
aumentará e 40% desconfiam da lei e veem a impunidade 
como desfecho. E mais: apenas 9% acreditam na eficiência 
do processo democrático. “Se eu pudesse, não votaria nes-
ta eleição” disseram 64% dos brasileiros no ano passado. 

O cenário era de frustração, mas a esperança sobrevi-
veu. Com apenas 11% do Brasil se sentindo representado 
e o desejo de 77% da opinião pública pela renovação, 
vivemos a maior reviravolta dos últimos 20 anos. 

O poder mudou de lado no país, e mais de 50% do 
Congresso Nacional é composto por deputados de pri-
meira viagem. Mudou a política. A comunicação ajudou 
nessa mutação. Vivemos a era da informação fluída – não 
mais verticalizada.

Hoje, são 149 milhões de usuários de internet no Brasil. 
Temos um palanque virtual e gratuito na mão. É diálogo 
e interação. Aliás, o discurso de que campanhas políticas 
precisam de investimentos na casa dos milhares não para 
mais de pé. A prática suja do rancho, da conta paga e do 
gás não é mais moeda de troca. As velhas práticas afas-
tavam os honestos da boa luta. Quem diz isso são 64% 
dos brasileiros. A fonte é novamente o IBGE. 

Não é a política que muda a sociedade, mas sociedade 
que tem a missão de melhorar a política. Nessa lógica so-
cial, de oxigenação e avanço da maturidade do processo, 
o país renasce com ideários mais conscientes e menos 
populistas. A mudança coletiva não virá de uma mão só. 
Não é um nome, um sobrenome, um partido ou um líder 
apenas. É obra de todos e precisa de você.
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De quem a política precisa?
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PRIORIDADES

Definida a cédula da Consulta Popular
O Conselho Regional de 

Desenvolvimento do Vale 
do Rio Pardo (Corede/VRP) 
realizou nesta segunda-feira, 
dia 19, a assembleia regional 
ampliada para definir os últi-
mos detalhes do processo de 
Consulta Popular na região. 
No encontro, ocorrido na 
Unisc, foram definidos os 

A CÉDULA

1 - Fortalecer e 
fomentar a produção, 
industrialização e 
comercialização da 
agricultura familiar

2 - Qualificação e 
Desenvolvimento do 
Turismo do Vale do Rio 
Pardo

3 - Desenvolvimento e 
inovação tecnológica da 
região

4 - Fomento a 
agroecologia e a 
produção orgânica

5 - Educação ambiental

projetos que irão para a cédula 
de votação (veja no quadro) e 
os critérios de distribuição de 
recursos entre os municípios.

A Consulta Popular será 
nos dias 4, 5 e 6 de setembro, 
em todo o Estado, e, a exem-
plo de anos anteriores, a vota-
ção será em três modalidades: 
on-line, pelo site; através do 
aplicativo off-line (forma de 
voto coletada por dispositivos 
móveis sem acesso à internet); 
e por SMS (mensagem de 
texto / torpedo). Para votar, 
o cidadão precisa ter título de 
eleitor, podendo votar somen-
te uma vez. 

O valor da Consulta Popu-
lar para o Vale do Rio Pardo 
este ano será de R$ 742.857,14, 
sendo este valor dividido 
igualmente entre os dois pro-

jetos mais votados, cabendo 
R$ 371.428,57 para cada.Votação pode ser pelo site
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