EDITORIAL

Série Candidatos

Preocupados com as eleições de 2018, incomodados com a maneira que a
imprensa trata a história e os seus personagens, cansados de reclamar do Brasil sem
nada fazer (como a maioria dos brasileiros) e para mostrar e instigar a nação a fazer
sua parte e retomar o senso de consciência nacional, Guilherme Sousa e Thiago
Almeida decidiram aceitar o desafio de criar uma série documental sobre todos os
candidatos elegíveis para o pleito do cargo de presidente da República de 2018. Isso
tudo, dentro do formato atual do PodPá!, o podcast itinerante de São Paulo.

Como foi feito?
Durante o período de janeiro a julho de 2018, analisamos profundamente os 19
candidatos a presidente da República. Após o longo período de estudos, elaboramos
um documento contendo as principais informações da carreira e da vida pública de
cada candidato. Este documento será referenciado por nós como “Dossiê do
Candidato”

Quem são os Candidatos e como foram escolhidos?
A ideia desta série é documentar, em formato de podcast, todos os candidatos
à presidência de 2018. Entretanto, devido a algumas inconsistências no cenário
político do período de produção, tivemos que adotar algumas premissas. São elas:
1- A série candidatos tratará de todos os candidatos à República federativa do
Brasil;
2- São considerados candidatos todos aqueles que:
a- Anunciaram sua pré-candidatura no período de maio a julho de 2018;
b- Têm suas candidaturas aprovadas e aceitas por algum partido político;
c- São elegíveis segundo o código eleitoral;
3- Não haverá limite tempo, seja ele máximo ou mínimo, e nem distinção entre os
candidatos. Sendo eles de qualquer partido, de qualquer ideologia.
Definidas as premissas, foram selecionados os seguintes candidatos:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Alvaro Fernandes Dias;
Ciro Ferreira Gomes;
Fernando Affonso Collor de Mello;
Flavio Gurgel Rocha;
Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho;
Guilherme Afif domingos;
Guilherme Castro Boulos;
Henrique de Campos Meirelles;
Jair Messias Bolsonaro;
João Dionisio Filgueira Barreto Amoêdo;
João Goulart Filho;
José Aldo Rebelo Figueiredo;
José Levy Fidelix;
José Maria Eymael;
Manuela Pinto Vieira d'Ávila;
Maria Osmarina Marina Silva Vaz de Lima;
Paulo Rabello de Castro;
Rodrigo Felinto Ibarra Epitácio Maia;
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Vera Lúcia Pereira da Silva Salgado;

A metodologia
Tanto o dossiê quanto o programa (podcast) de cada candidato será dividido
em blocos e seguirá o seguinte formato:

1º Bloco: Breve descrição (bloco presente apenas no podcast)
Aqui fazemos uma breve introdução ao programa e ao candidato ou candidata.

2º Bloco: História
Neste bloco apresentamos a carreira profissional e educacional do candidato,
juntamente com detalhes públicos da vida de cada um, inclusive familiares, seguindo
um formato similar ao de um Curriculum Vitae

3º Bloco: Carreira Política
Em seguida, apresentamos a trajetória política de cada candidato, mostrando
as eleições que participou e os cargos públicos que ocupou. Aqui tentamos sempre
trazer o máximo de informações possíveis, junto com números de votos recebidos,
valores de campanha eleitoral e resumo da atuação política enquanto ocupava o cargo
em questão. Por vezes, encontramos problemas em obter estes dados, pois nem
sempre estão disponíveis (e, quando disponíveis, de difícil acesso; sem caminhos
claros), além de muitos não existirem.

4º Bloco: Propostas
Neste bloco são apresentadas algumas das propostas dos candidatos para à
presidência em 2018.

5° Bloco: Polêmicas
Neste bloco, apresentamos todas as polêmicas da carreira de cada candidato,
sejam acusações, processos, ou declarações que geraram repercussão negativa. Para
a formulação deste bloco, seguimos algumas diretrizes:
1- São considerados apenas casos que envolvem direta ou indiretamente a
carreira política do candidato;
2- Todas as polêmicas são apresentadas junto com a sua fonte de referência, a
mesma está disponível no dossiê de cada candidato;
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3- Realizar a checagem de todas as polêmicas para evitar a proliferação de
notícias falsas;
4- São desconsideradas, ou apenas referenciadas, acusações que já foram
julgadas ou investigações que já foram arquivadas pelos órgãos da justiça
brasileira;
5- Não manifestar opinião ou julgamento de valor, apenas o fato.

6º Bloco: Opiniões (bloco presente apenas no podcast)
Neste bloco, os participantes do programa ficam livres para manifestar a
opinião pessoal sobre tudo que foi apresentado.
A opinião é pessoal, pertencendo, portanto, a cada participante, e não reflete
na opinião do PodPá! ou do trabalho realizado. Também não é um ataque à ideologia
ou a partidos políticos. Apenas a opinião de quem também é eleitor. Reiteramos que a
opinião é pessoal de cada locutor e toda CRÍTICA, novamente, não é um ataque: é
apenas o exercício da liberdade de expressão.

7º Bloco: Finalização (bloco presente apenas no podcast)
Aqui, o programa é finalizado, são informados nossos dados para contato e
sobre o dossiê do candidato, ou candidata, do episódio. Além disso, é feito o convite
para o ouvinte expressar suas opiniões, enviando-as a nós.

Miscelânea
O que é o Dossiê?
O documento que criamos para utilizar como base e como pauta do programa
é chamado por nós do PodPá! de “Dossiê do Candidato”. Ao final de cada programa,
este dossiê é disponibilizado aos ouvintes, que podem consultar todas as informações
referenciadas no podcast.
Este documento foi criado e pertence ao PodPá! porém, nosso intuito é deixálo livre, para consultas e para a utilização como base de estudo e de até novos
conteúdos por terceiros. Incentivamos e encorajamos, inclusive, a atualização do
mesmo, desde que o responsável por tal mantenha o mesmo compromisso com os
fatos, o qual é a base para a criação tanto da série, quanto de cada um dos dossiês.

Abre Aspas
O Abre Aspas é um trecho do programa que divide os blocos. Neste trecho,
citamos uma frase que elucida ainda mais o pensamento ou posição do candidato
sobre cada assunto.
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Músicas
As músicas da Série Candidatos são sempre as mesmas durante o decorrer
da série. A força motriz da escolha das músicas está totalmente relacionada com
nosso gosto por música e nossa vontade de mostrar à população algumas obras
esquecidas e, quiçá, desconhecidas por boa parte da nação. Neste sentido,
procuramos por músicas clássicas brasileiras; músicas que também foram escolhidas
visando dar ritmo ao programa. Explicados os motivos, a lista das músicas, em ordem
de aparecimento, são:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hino Nacional Brasileiro (melodia de Francisco Manuel da Silva);
The frog - de Sérgio Mendes & Brasil ‘66;
Odeon - de Ernesto Nazareth (compositor e pianista);
Mourão - de César Guerra-Peixe (compositor, violinista e maestro);
Brasileirinho - de Waldir Azevedo (compositor e mestre do cavaquinho);
Travesso - de Ernesto Nazareth (compositor e pianista);

Felizmente, a diversidade musical brasileira é excelente, mas seria impossível
apresentar todas na Série Candidatos sem esquecer de alguma. Portanto, comecem
por estas aqui apresentadas e conheçam o quão rica nossa música é.

Não é possível querer a mudança sem fazer parte da mesma. Enquanto não
nos unirmos em prol de causas nacionais, comuns a TODOS os cidadãos, sem
distinção e privilégio, o brasileiro jamais terá orgulho de sua terra, jamais se
identificará como nação e, portanto, jamais haverá união - o que dá espaço para a
segregação e idolatria a ícones falsos e voláteis.

“Nós não vamos desistir do Brasil”

PodPá! - O podcast itinerante de São Paulo

De São Paulo/SP para o mundo: NON DVCOR DVCO
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