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Campanha high-tech  

Candidatos a deputado intensificam 
propaganda eleitoral nas redes 
sociais 
A Internet, em especial o Twitter, ganhou fôlego nestas eleições, 
sendo utilizada para divulgar ações de campanha e alfinetar a 
oposição 

Jamile Santana 
Da reportagem local 

Além de bandeiras e passeatas, o destaque para as candidaturas regionais aos cargos 

de deputados federal e estadual neste ano são as páginas na Internet, que incluem 

desde blogs até perfis em redes sociais. Um dos mais adotados é o Twitter, o 

microblog em que se postam mensagens de até 140 caracteres. No caso de 

candidatos aos cargos políticos, o perfil é usado para divulgar ações de campanha, 

além de alfinetar a oposição. Neste sentido, inclusive, a Internet torna-se o vale-tudo 

eleitoral, em que as críticas mais árduas ganham espaço após serem ignoradas nas 

campanhas da TV.  

O candidato a deputado federal pelo DEM, Junji Abe, é o preferido entre os 

internautas. Junji conectou-se às novas tendências e atualiza seu perfil no Twitter 

(http://twitter.com/junjiabe) diariamente. O mais interessante é que, aos 70 anos, a 

afinidade com a nova mídia é tanta que o candidato é quem atualiza seu perfil, sem a 

ajuda de assessores.  

A prova de que a ferramenta tem se tornado um forte aliado de campanha são seus 

2.551 "seguidores" no site. O candidato também está conectado a outras redes 

sociais, como Orkut (relacionamentos), YouTube (vídeos), Facebook 

(relacionamentos) e Flickr (fotos).  

Em Suzano, a situação é diferente. O Twitter dos candidatos a deputado federal Israel 

Sampaio de Lacerda Filho (PTB) e deputado estadual Estevam Galvão (DEM) é 

repleto de críticas à oposição e à atual administração do município. Os candidatos 

possuem 551 e 761 seguidores, respectivamente.  

A jornalista especialista em política, Agnes Arruda, da agência RP Propaganda, 

explicou que esta é a primeira eleição em que as campanhas ganharam fôlego na 

Internet. "Por conta disso, é difícil dizer se a postura do candidato sendo mais 

agressiva ou não na Internet influencia na votação. Pode ser que nas próximas 

eleições a ferramenta seja mais decisiva", disse.  

Além disso, o candidato que cultiva suas redes sociais possui mais chances de 

conquistar os chamados "militantes virtuais". "No Twitter, por exemplo, o seguidor de 



um candidato passa a ser seu cabo eleitoral on-line quando acredita no trabalho que 

ele faz".  
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Confira alguns "tweets" polêmicos 

"Será que é preciso chegar a este extremo para a administração municipal tomar 

providências? CQC em Suzano..." 

@estevamgalvao, candidato a deputado estadual pelo DEM 

 

"Estou atendendo representantes do esporte de Suzano, o Judô, esporte que trouxe 

tantas glórias para o Brasil, está abandonado aqui na cidade" 

@israellacerda, candidato a deputado federal pelo PTB 

 

"Andei bastante de carro e vi como é cansativo, precisamos de mais estradas na 

região para facilitar mais a vida dos motoristas" 

@Doutora_elaine, candidata a deputada federal pelo PSB 

 

"Diante da vergonhosa situação criada pelo STF, entendo q (sic)só resta ao civismo da 

população rejeitar nas urnas os candidatos FICHAS SUJAS" 

@junjiabe, candidato a deputado federal pelo DEM 

 


