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Extrato de Edital de Leilão Extrajudicial Conforme Lei 9.514/1997

Ás credoras fiduciárias ELGLOBAL CONSTRUTORA LTDA, e MIRAMONTES EMPRE-
ENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, tornam público, que levará á LEILÃO ONLINE E 
PRESENCIAL (SIMULTANEO), através do SITE WWW.RAFAELLEILOEIRO.COM.BR 
e no escritório do leiloeiro na Rua Abdalla Haddad, nº 222, Bairro Nossa Senhora 
Aparecida Uberlândia-MG, em 1º Leilão dia 19/08/2019 as 10:00 horas, lance inicial R$ 
90.000,00, caso não exitoso o primeiro leilão, fica desde já marcado a data para o 2º 
Leilão 22/08/2019 ás 10:00 horas, lance inicial R$ 100.105,20. OBJETO DE LEILÃO: 
Um terreno situado em Uberlândia, no Bairro Shopping Park, designado por lote nº 18A 
da quadra G, do Loteamento Park dos Ypês II, medindo (11,90) metros de frente e aos 
fundos, por (21,90) metros de extensão dos lados, com a área de 260,61 m2, confron-
tando pela frente com a Rua PYII-04. Matriculado no CRI 1º Ofício da Comarca de 
Uberlândia sob o nº 167.576 do L° 2-RG. DEVEDOR: MIRIAN IZABELA SILVA RIQUIE-
RI. O imóvel é ofertado no estado de ocupação e conservação que se encontra. 
Informações e edital completo disponível no site: www.rafaelleiloeiro.com.br. (34)9116-
-3933 Rafael Araújo Gomes - Leiloeiro Publico Oficial - JUCEMG N°941.
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CANAL DIRETO PARA FALAR 
COM O ELEITOR MODERNO

 | REDES SOCIAIS SÃO CADA 
VEZ MAIS UTILIZADAS POR 
AGENTES POLÍTICOS, QUE 
TÊM DE TOMAR CUIDADO 
COM REGRAS E DECORO

 � VINÍCIUS LEMOS

Ainda em março, o pre-
sidente Jair Bolsona-
ro (PSL) fez sua pos-

tagem mais controversa em 
sua ativa conta no Twitter: 
o vídeo em que um homem 
urina na cabeça de outro 
homem durante o Carnaval. 
O objetivo do mandatário era 
criticar a prática, ao mesmo 
tempo em que associava a 
festa ao comportamento eró-
tico. À época, o jurista Miguel 
Reale Jr., um dos autores 
do pedido de impeachment 
contra a ex-presidente Dil-
ma Rousseff, fez críticas a 
Bolsonaro e lembrou que Lei 
prevê crime de responsabili-
dade se o chefe de Estado 
“proceder de modo incom-
patível com a dignidade, a 
honra e o decoro do cargo”.

A possibilidade de afasta-
mento não foi à frente, o que 
não diminuiu o bate-boca 
político nas redes sociais, 
nem as polêmicas do próprio 
Bolsonaro, cujas postagens 
feitas nas redes sociais têm 
sido cada vez mais esmiuça-
das. Fato é que o uso dessas 
ferramentas no mundo políti-
co se tornou obrigatório, seja 
como um diário de mandato 
ou, a exemplo do que recen-
temente se viu, como canal 
de comunicação para viabi-
lizar uma eleição.

Neste segundo exemplo, 
a eleição de Bolsonaro e 

do atual governador de Mi-
nas Gerais, Romeu Zema 
(Novo), são exemplos do que 
o especialista em marketing 
polít ico Leandro Grôppo 
explica como a junção certa 
de mensagem e conjuntura. 
Ele esteve à frente da equipe 
do então candidato Zema, 
vencedor no segundo turno, 
com 71,8% dos votos, contra 
Antônio Anastasia (PSDB).

Se o momento pedia “ter-
ceiras vias” longe das hege-
monias de grandes partidos, 
a mensagem precisava ser 
passada de forma simples. 
Tivemos então, por meio 
das redes sociais, a comu-
nicação política abraçando 
de vez velhos conhecidos 
da internet: os memes. É 
comum se definir o meme 
como qualquer informação 
que viralize, sendo copiada 
ou imitada por usuários na 
rede social. Essa “memefi-
cação” nada mais é do que 
resumir e simplificar o conte-
údo para que ele atinja mais 
pessoas de forma simples. 
Algo necessário e bem apro-
veitado no campo político. 
“Resumir é uma ferramenta. 
Se você resumir o conteúdo 
e a pessoa entender, você 
atingiu seu objetivo”, expli-
cou Grôppo.

Para ele, o campo de 
discussão nas redes sociais, 
no fim das contas, é um 
debate de convertidos. A 
política “pra valer” acontece 
no mundo real, na internet 

o que haveria é apenas um 
debate em que se multiplica 
essa ou outra ideia do campo 
político-partidário que mais 
interessa ao usuário. É aí 
que essa simplificação aju-
daria o candidato, pois seus 
vídeos mais simplificados ou 
um meme que passa uma 
mensagem atendem ao inte-
resse de seu público.

Da mesma forma, um 
candidato pode virar um 
meme que se volta contra 
ele, seja de maneira debo-
chada em um ataque direto. 
A dica do especialista é que 
ele dê sua versão para o fato, 
mostre que seu mandato tem 
outros pontos positivos e que 
a vida segue.

“A importância [das re-
des] é superestimada. Elas 
têm a mesma importância de 
outros meios. Mas é a men-
sagem que importa de ver-
dade. É mais barata, é cada 
vez mais acessada, mas 
não é de graça como muitos 
pensam”, pondera Lean-
dro Grôppo. Uma produção 
de vídeo para internet, por 
exemplo, exige menos que 
uma de TV, mas é preciso 
um mínimo de cuidado, além 
de investimento na própria 
rede social e na manutenção 
de ações com a militância. 

Outra lição é que se a 
internet te permite ser mais 
simples, ela não elimina a 
necessidade de militância, 
assim como ela deve existir 
na rua. Essa militância custa, 

no mínimo, o treinamen-
to dela. O especialista em 
marketing disse ao Diário 
que é ilusão qualquer polí-
tico imaginar que se tornará 
popular nas redes sem esse 
tipo de apoio.

 � EXPOSIÇÃO

Com um tempo exíguo 
de televisão e rádio, o en-
tão candidato Romeu Zema 
buscou refúgio nas redes 
sociais. Ele fazia parte dos 
candidatos com apenas 10% 
do tempo de tela e inserções 
radiofônicas. Ele teve pouco 
mais de 15 minutos semanais 
divididos entre outros concor-
rentes. O uso das redes su-
priu essa falta de espaço em 
veículos mais tradicionais. 

A grande questão no uso 
político das redes é saber 
que existe uma segmentação 
de regiões ou nichos. O po-
lítico pode falar diretamente 
com certo público, com gran-
de interação, o que, como 
todo meio de comunicação, 
tem prós e contras. A própria 
interação que traz respostas 
imediatas também pode ser 
canal para críticas diretas à 
mensagem passada. Segun-
do Grôppo, a mentira pode 
ter perna curta nesse sentido, 
principalmente se o agente 
político quiser mascarar algo 
que a população consegue 
provar com apenas uma foto 
ou um vídeo postado nos 
comentários.

Assim como a postagem 
de Bolsonaro sobre o Carna-
val gerou reação negativa, 
questionamento sobre sua 
manutenção na Presidência, 
determinadas postagens 
podem custar muito a legis-
ladores federais, estaduais e 
municipais. Mas a chamada 
quebra de decoro depen-
de das definições de cada 
uma das casas legislativas. 
Como lembrou o promotor 
eleitoral Genney Randro, se 
o mandatário tem imunidade 
na tribuna, ele deve ser mais 
comedido nas palavras nas 
redes. 

“Ele não pode se valer 
da condição de ocupar um 
cargo eletivo para atacar 
pessoas. É uma ferramen-
ta barata de prestação de 
conta, mas tem que haver 
dosagem. Para além disso, 
temos ainda o Código Penal, 
que pode definir injúrias, ca-
lúnias ou difamações. E há 
sempre o agravante que ele 
[o político em rede social] 
tem alcance em massa”, 
afirmou.

O artigo 55 da Constitui-
ção Federal diz que perderá 
o mandato o deputado ou 
senador cujo procedimento 
for declarado incompatível 
com o decoro parlamentar. 
A questão, porém, ultra-
passa a Lei, uma vez que 
são os próprios colegas de 
Casa que devem definir se 
o legislador vai sofrer um 
processo de cassação. “In-
felizmente é uma questão 

extremamente politizada”, 
comentou Randro.

 � ELEIÇÕES

A principal vedação das 
últimas eleições foi o impul-
sionamento de campanhas 
por terceiros nas redes so-
ciais, algo que não aconte-
ceu em Uberlândia, segundo 
as fiscalizações da Justiça 
Eleitoral.

Foi uma eleição consi-
derada tranquila no uso das 
redes sociais, segundo o 
promotor Genney Randro. 
As notificações sobre uso 
abusivo do meio para ele 
não passaram de cinco, 
sendo todas com o mesmo 
tipo de problema: o exagero 
em críticas e ataques. 

“Existe subjetividade na 
avaliação do que nos é re-
passado. Cabe ao juiz e ao 
promotor mediar e ter bom 
senso para interferirmos o 
mínimo possível. Foi a dose 
que passou um pouco, mas 
nada que tenha sido criminal 
e nada que pudesse configu-
rar violação administrativa 
ou criminal da legislação 
eleitoral”, disse.

Randro vê com bons 
olhos o uso das redes so-
ciais com o intuito de bara-
tear e nivelar as campanhas, 
mas para o pleito de 2020, 
com eleições locais, disse 
que a experiência pode 
ser diferente e com maior 
demanda à Justiça Eleitoral 
que em anos anteriores.

CONSEQUÊNCIAS

Mesmo com imunidade, 
político deve ter controle

O já repetido, mas forte 
termo “fake news” ganhou o 
Twitter do presidente estadu-
nidense Donald Trump quan-
do ele se referia a matérias 
de órgãos de imprensa que 
o questionavam. A história 
se repete no Brasil na conta 
da mesma rede social mais 
comentada do País, a do pre-
sidente Jair Bolsonaro.

Para pessoas ligadas ao 
meio político, as tais notícias 
falsas amplamente divulga-
das em uma série de contas, 
páginas, grupos ou canais 
são versões online da velha 
e tradicional boataria, como 
mentiras espalhas ao pé do 
ouvido ou panfletos políticos 
caluniosos distribuídos na 
madrugada. As diferenças 

são o alcance e a rapidez. 
Com a internet, a prolifera-

ção da mentira é mais rápida 
e mais barata, contando jus-
tamente com o mesmo tipo de 
credulidade que fazia a boa-
taria boca a boca acontecer. 

“Quanto mais chocante, há 
mais repercussão e o clima 
de polarização que vivemos 
hoje ajuda. Há uma inflama-

ção maior. Um clima de paz 
reduziria isso, pois a pessoa 
pensaria melhor sobre o que 
está lendo. Estudos mostram 
que mesmo quando a pessoa 
desconfia que é mentira, ela 
repassa determinadas notí-
cias absurdas, pois pensa ‘vai 
que é verdade mesmo’”, disse 
o especialista em marketing 
político Leandro Grôppo.

FAKE NEWS

Boataria antiga ganha versão 2.0 na internet
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