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 Nunca na história do Brasil 
vivemos tão intensamente um 
processo eleitoral como esse ano, e 
isso é sensacional, porque demons-
tra o amadurecimento da sociedade. 
Ainda que tenhamos brigas e desen-
tendimentos, o fato é que estamos 
nos abrindo para discutir a política, 
o que, por muitos anos, foi um tabu. 
 Quem nunca ouviu amigos 
e familiares dizendo que não 
gostam de política? Mas a vida é 
política e nossos governantes, 
eleitos democraticamente, nos 

conduzem politicamente.   
 O que ainda precisamos 
amadurecer é como debater a políti-
ca sem agressões, discutindo proje-
tos, propostas e ideias. 
 Tem sido difícil, porque 
quando o brasileiro defende uma 
posição, costuma ser aguerrido, e a 
inexperiência nos torna agressivos, 
tendentes a rechaçar com força os 
argumentos contrários. Da mesma 
forma, também é compreensiva 
essa revolta da sociedade, frente aos 
desmandos que os políticos têm 

adotado quase que unânime.
 Vamos seguir a vida 
qualquer que seja o resultado das 
eleições, mas essa sequência de vida 
pode ser melhor ou pior, dependen-
do da nossa escolha. Por isso, o 
caminho da democracia não é fácil, 
mas, certamente, é o melhor. 
 Que tenhamos paz para 
eleger nossos representantes, e 
sabedoria para reconhecer o resulta-
do das urnas. 
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A IMPORTÂNCIA DA DEMOCRACIA
 NOS TEMPOS DE ÓDIO

ESTAMOS CAMINHANDO PARA O SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES 2018, E DE ACORDO 
COM ESPECIALISTAS E JORNAIS DO MUNDO INTEIRO, NOSSA DEMOCRACIA

RESPIRA POR APARELHOS

 O editorial do The Guar-
dian relatou que “chamá-lo de 
Donald Trump latino-americano, 
como fazem alguns, é bondade. Ele 
é um misógino e homofóbico”.ssss 
 Thomas Piketty, economis-
ta e autor do livro “O Capital no 
século XXI”, publicou um texto 
a�rmando que a democracia no 
Brasil está em risco. “Ele surfa na 
nostalgia da ordem do homem 
branco, em um país onde os bran-
cos não são mais maioria”. As 
críticas ao candidato são inúmeras, 
mas algumas pessoas não perce-
bem - ou �nge não perceber. sss

O VALOR DE UM SISTEMA DEMOCRÁTICO
 A Datafolha divulgou uma 
pesquisa sobre o nível de apreço da 
população pela democracia: 69% 
dos brasileiros responderam acredi-
tar no sistema democrático (em 
junho deste ano eram 57%), 12% 
responderam que em certas circuns-
tâncias é melhor viver sob uma 

ditadura, 13% responderam que 
tanto faz e 5% não opinaram. A 
democracia permite que a popula-
ção participe da vida pública; os 
métodos do governo representativo 
(fundamental em sociedades hete-
rogêneas) têm como intuito a garan-
tia dos direitos e da liberdade.

 Os principais jornais da 
imprensa internacional vêm publi-
cando reportagens com teor crítico 
a um dos candidatos à presidência, 
frisando declarações racistas, 
homofóbicas, xenofóbicas e 
machistas - além de destacarem, 
também, os possíveis danos à 
economia e à segurança pública do 
país. O jornal francês Libération 
trouxe a manchete “Racista, homo-
fóbico, misógino e pró-ditadura” 
sobre o candidato na capa. Já a 
revista inglesa Economist o classi�-
cou como “uma ameaça para a 
América Latina”. sssssssssssssssssss

O RISCO QUE PERSEGUE A DEMOCRACIA
 Segundo o jornal The 
Economist, “além de suas visões não 
liberais, Bolsonaro tem uma admira-
ção preocupante pela ditadura”, 
relembrando o fato de que o candi-
dato dedicou seu voto favorável ao 
impeachment de Dilma Rousse�, 

em 2016, ao militar Carlos Alberto 
Brilhante Ustra, “comandante de 
uma unidade responsável por 500 
casos de tortura e 40 assassinatos 
sob o regime militar”.
 Mesmo com todas as atroci-
dades ditas, Jair Bolsonaro segue 

liderando as intenções de votos no 
segundo turno. 
 Diante desse atual cenário 
político, o voto consciente e crítico 
se torna mais necessário ainda, já 
que o resultado dessas eleições 
ameaça a liberdade dos brasileiros. 
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CAMPANHA “OUTUBRO ROSA” ALERTA 
SOBRE OS RISCOS DO CÂNCER DE MAMA
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 Outubro é o mês de cons-
cientização sobre o câncer de 
mama - um dos tumores mais 
comuns entre mulheres no mundo, 
segundo o INCA (Instituto Nacional 
de Câncer José Alencar Gomes da 
Silva). O movimento é conhecido 
nacionalmente como Outubro 
Rosa, e surgiu na década de 1990 
com o intuito de estimular a parti-
cipação da sociedade no controle 
do câncer e compartilhar informa-
ções sobre a doença, promovendo 
a conscientização sobre os riscos, 
as medidas preventivas e os 
exames de diagnóstico. ssssssssss 
 O diretor do SEAAC, Lázaro 

Eugênio, conta que é muito impor-
tante compartilhar informações 
para que a mulher consiga um 
diagnóstico precoce, aumentando 
as chances de cura. “Há muito anos, 
nós apoiamos esse movimento 
para mostrar à sociedade a impor-
tância da prevenção e as chances 
de cura com o diagnóstico cedo. 
Preparamos materiais informativos 
no site e nas redes sociais para os 
nossos associados”.ssssssssssssssss 
 Lázaro também comenta 
que não deve se limitar apenas ao 
mês de outubro, tem que ser feito 
continuamente. “A ideia é promo-
ver e divulgar para que as pessoas 

O SEAAC APOIA ESSA CAUSA E INCENTIVA A PREVENÇÃO DA DOENÇA
tenham noção do tamanho que é o 
problema; essa promoção também 
gera uma cobrança ao poder público 
do que precisa ser feito para comba-
ter essa doença, como os exames 
preventivos”, a�rma o presidente.
 Para aumentar ainda mais 
essa conscientização, o SEAAC vai 
além dos materiais digitais, e 
também faz parcerias para oferecer 
descontos nos exames de rastrea-
mento, incentivando os conveniados 
a se prevenir. sssssssssssssssssss 
 O SEAAC veste essa causa! 
s s s 

 A Datafolha divulgou uma 
pesquisa sobre o nível de apreço da 
população pela democracia: 69% 
dos brasileiros responderam acredi-
tar no sistema democrático (em 
junho deste ano eram 57%), 12% 
responderam que em certas circuns-
tâncias é melhor viver sob uma 

ditadura, 13% responderam que 
tanto faz e 5% não opinaram. A 
democracia permite que a popula-
ção participe da vida pública; os 
métodos do governo representativo 
(fundamental em sociedades hete-
rogêneas) têm como intuito a garan-
tia dos direitos e da liberdade.
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