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“D
evido o período
eleitoreiro, encon-
tra-se disponíveis

nesse site apenas as publicações
obrigatórias previstas em lei". Esta
é a mensagem, na íntegra, que o
internauta encontra ao acessar na
internet o site da Prefeitura de
São João de Iracema, município
com 1.780 habitantes a cerca de
100 quilômetros de Araçatuba.

Por causa do período eleito-
ral, com início das campanhas auto-
rizado a partir de 6 de julho, mui-
tas prefeituras da região deixaram
de abastecer os endereços na inter-
net com notícias, ficando os muní-
cipes sem informações sobre o dia
a dia da administração municipal.

Pesquisa feita pela reporta-
gem constatou que das 43 cida-
des da região administrativa de
Araçatuba, apenas a Prefeitura de
Barbosa ainda não tem site na in-
ternet. Entre as 42 prefeituras
que dispõem de endereço eletrôni-
co para publicação de notícias, 18
deixaram de atualizar os sites nor-
malmente.

Isso é o que ocorre com a
Prefeitura de Araçatuba, onde até
mesmo as notícias antigas foram
apagadas. Quem acessar o site en-
contrará, no espaço destinado a fo-
tos, apenas a bandeira da cidade.
O link onde são publicadas as no-
tícias está em branco.

O secretário municipal de
Comunicação, Valdevino Bitten-
court Dias, explica que todas as
notícias foram retiradas do ar por
precaução, apesar de outras cida-
des onde o prefeito também con-

corre à reeleição terem mantido
os sites abastecidos com notícias
normalmente. "Por sugestão dos
advogados, deixamos no site ape-
nas as informações institucio-
nais", explica. Até mesmo o blog
que pertencia ao prefeito foi reti-
rado do ar. A Prefeitura de Biri-
gui, cidade onde o prefeito está
concluindo seu segundo mandato
consecutivo, também deixou de
abastecer o site com notícias da
administração no início deste
mês. Porém, voltou a publicar in-
formações nos últimos dias. Ape-
sar de haver apenas sete releases
no espaço dedicado às notícias da
Prefeitura, é possível acessar o ar-
quivo normalmente.

CUIDADO
A Prefeitura de Penápolis,

terceira maior cidade da região,
continua publicando releases so-
bre os feitos da administração mu-
nicipal normalmente.

O secretário de Comunica-
ção da Prefeitura de Penápolis,
Carlos Netto, explica que nas elei-
ções anteriores, quando o prefeito

João Luís dos Santos (PT) tentava
a reeleição, as notícias sobre a ad-
ministração também continuaram
sendo publicadas no período elei-
toral. "No site da prefeitura são
publicadas informações de ações
do município, que apesar das elei-
ções, continuam sendo executa-
das", informa. Porém, esclarece
que existe o cuidado de não men-
cionar nomes e nem publicar ima-
gens de vereadores e de outros
candidatos que concorrem ao plei-
to neste ano nas notícias publica-
das no site.

Entre os demais municípios
com mais de 20 mil habitantes na
região, Andradina, Mirandópolis e
Ilha Solteira mantêm os sites abas-
tecidos, enquanto as Prefeituras
de Guararapes e Pereira Barreto
suspenderam a publicação de notí-
cias diárias.

O presidente do Conselho
de Estudos Eleitorais e Valoriza-
ção do Voto da OAB (Ordem dos
Advogados do Brasil) de São Pau-
lo, Silvio Salata, explica que a Lei
Eleitoral, n.º 9.504/97, em seu
artigo 73, trata das condutas ve-

dadas aos agentes públicos em
campanhas eleitorais, visando ga-
rantir a igualdade de oportunida-
des entre candidatos.

Um dos itens dessa lei é jus-
tamente a proibição de fazer pu-
blicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços e cam-
panhas dos órgãos públicos fede-
rais, estaduais ou municipais, ou
das respectivas entidades da ad-
ministração indireta nos três me-
ses que antecedem o pleito.

A exceção é somente para
propaganda de produtos e servi-
ços públicos que tenham concor-
rência no mercado, como a Pe-
trobras, por exemplo. Nos ou-
tros casos, é preciso autorização
da Justiça Eleitoral, de acordo
com ele. "Nossa experiência mos-
tra que nem mesmo símbolos da
administração municipal podem
ser utilizados neste período", co-

menta. O advogado explica que
essas medidas devem ser adota-
das principalmente pelos candi-
datos que tentam a reeleição,
pois dependendo do que for pu-
blicado, pode configurar propa-
ganda velada. "Já houve casos
em que o TRE entendeu a publi-
cação abusiva e cassou o registro
do candidato. Por isso, o ideal é
fazer a campanha preventiva, pa-
ra não correr risco", conclui.
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Eleição leva prefeituras a
deixarem de atualizar sites

PRECAUÇÃO Administradores temem infringir a legislação eleitoral com a divulgação de feitos
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>>Política

Dilador faz primeira carreata
e inaugura comitê central

DISPUTA EM ARAÇATUBA

CAMPANHA Dilador e Clarice Andorfato puxaram a fila de carreata ontem

Advogado lembra

de que já

houve caso de

cassação
de registro

Reprodução

A
inauguração do comitê
central e o lançamento
oficial da campanha da

coligação “Araçatuba Merece
uma Chance” - que tem como
candidatos a prefeito Dilador Bor-
ges (PSDB) e a vice Clarice An-
dorfato (DEM) - foi marcada por
uma carreata que percorreu as
principais avenidas da cidade, car-
regando faixas e bandeiras. Os
discursos de lideranças do PSDB
também foram aplaudidos por
presidentes dos partidos coliga-
dos, dos candidatos a vereador, lí-
deres de bairros, além dos correli-
gionários e militantes.

A campanha de Dilador é
apoiada pelos partidos DEM,
PDT, PRP, PSDB e PPS. A coliga-
ção tem 48 candidatos a verea-
dor. O evento contou com a pre-
sença do deputado estadual e pre-
sidente do diretório estadual do
PSDB, Pedro Tobias, do coorde-
nador de Políticas sobre Drogas
da Secretaria da Justiça e Defesa
da Cidade do governo de São
Paulo, Luiz Alberto Chaves de
Oliveira, e do prefeito de Bilac e
coordenador regional do partido,

José Roberto Rebelato. Em seus
discursos, os políticos defende-
ram o compromisso de Dilador e
Clarice com a área social e ges-
tão administrativa. Alguns ata-
ques à atual administração tam-
bém foram feitos.

Representando todos os
partidos coligados ao PSDB, o
presidente do diretório do PPS
em Araçatuba, José Geraldo Fo-
golin, destacou a competência
dos candidatos. “Araçatuba me-
rece uma chance de ter gente
que vai para trabalhar com cum-
plicidade e com o bem-estar da
administração dos bens do mu-
nicípio”, disse.

Para Pedro Tobias, o melhor
para Araçatuba, na sua opinião e
na do governador Geraldo Alck-
min, é Dilador. “A melhor forma
de o povo de Araçatuba resolver
tantos problemas é o voto. É nas
urnas e não no Ministério Públi-
co. O voto é igual para todos,
tem o mesmo peso", afirmou.

Em seu discurso, Dilador
afirmou que assumiu a responsa-
bilidade da candidatura com o ob-
jetivo de respeitar o dinheiro pú-
blico, valorizar a saúde e a educa-
ção. “Quero que as pessoas te-
nham inveja de Araçatuba e von-
tade de visitá-la.”

MENSAGEM Site da Prefeitura de São João de Iracema avisa internautas
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