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Bolsonaro põe políticos de volta no armário
Onda conservadora detonada pelo presidenciável desbotou camisas e recuperou gravata com nó sisudo de outrora
-

Pedro Diniz

São Paulo Esperava-se uma

fresta de modernidade, tons
iluminados pela variedade de
ideias do espectro político e
silhuetas ajustadas aos ideais
democráticos.
Em vez disso, o que se vê no
vestuáriodospolíticoséauniformização, um retorno aos
looks caretas, com cheiro de
naftalina. É fruto de uma onda conservadora, traduzida
em gravatas, costumes folgados, camisa branca e ombreiras de antigamente.
À medida que as pesquisas
apontavamaascensãodocandidato Jair Bolsonaro (PSL),
uma sombra cinza chumbo
tingiu a alfaiataria, desbotou
o azul-celeste das camisas soltas do corpo e colou a escala
gris nas gravatas enlaçadas
com nó de Windsor, proeminente e sisudo como o guarda-roupa político do passado.
Fernando Haddad (PT) segue a regra básica da equalização do discurso, um padrão
das corridas eleitorais. Para
atingir a parcela conservadora do eleitorado, avesso à sua
candidatura, ele assumiu o armário tradicional.
O petista alinhou os cabelos, com um visual diferente do engomadinho relaxadovendidoquandotentavase
reeleger na Prefeitura de São

Paulo. Na TV, adota o vestuário da elite econômica; nas
ruas do Sudeste, despe o blazer para rivalizar com o uniforme tucano; e no Nordeste, acaricia sua principal base eleitoral com garrafal “Lula livre” estampado e combinado aos detalhes vermelhos.
Assim como fez Geraldo
Alckmin (PSDB) em peregrinação pelo Nordeste, Haddad
foi fotografado com chapéu
de vaqueiro, lançando mão
de um tipo de “marketing da
identiﬁcação” que aproxima
o eleitor por meio dos signos
da cultura local.
Em entrevista coletiva na
quarta (10), Bolsonaro, que
agora tenta ganhar o voto dos
nordestinos, usou o mesmo
acessório para sorrir na foto.
Consultora de imagem responsável pelas produções do
governador reeleito Rui Costa
(PT-BA) e de quase 300 candidatos ao Legislativo, Bruna di
Paolo traça um paralelo entre
a escalada do conservadorismo no país e o velho rompante político presente nas campanhas destas eleições.
“Há uma tendência de formalizar o guarda-roupa dos
candidatos para tentar transmitir seriedade.Issopartiuda
cobrança dos eleitores descrentes com a política, uma
parcela que está inﬂuenciando diretamente as diretrizes

A OSS-SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA - HOSPITAL DE CLINICAS LUZIA DE PINHO MELO, convida as
empresas interessadas em participar da Tomada de Preço nº SE-09/2018 para
Contratação de Empresa de Prestação de Serviços para Administração e Operação de
Área Destinada ao Estacionamento o Edital estará à disposição dos interessados no dia
18/10/2018 das 9h às 16h, no Hospital de Transplantes “Dr. Euryclides de Jesus Zerbini”, na
Av. Brigadeiro Luís Antonio nº 2.651, 2º andar - Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170.6111.

enviadas pelas agências de
marketing”, aﬁrma a stylist.
Assim, tenta-se vender uma
aparentesimplicidadenaroupa, mas visivelmente engessada nos códigos da costura
masculina clássica.
Melhorilustraçãodessaguinada tradicionalista foi a escolha de João Doria (PSDBSP) no último debate com os
candidatosaogovernopaulista, no qual apareceu com uma
gravata, item até pouco tempoproibidodesairdoarmário
de sua equipe na prefeitura.
Os pescoços desatados de
nós vendidos por João Amôedo(Novo)eÁlvaroDias(Pode)
sinalizavam a adoção do “lookDoria”,uminíciodecampanhadiversoqueaindamostrava Guilherme Boulos (PSOL)
encarnadonumLuladosanos
1980, em barba, cabelo, bigode e camiseta.
Até Marina Silva (Rede) se
empenhou em reconstruir
seu visual minimalista de raiz com cortes relaxados. Ninguém parecia prever a escalada conservadora.
Ciro Gomes (PDT) foi atrás
da ex-stylist de Haddad, Tata
Nicoletti, para imprimir um
visual similar ao do homem
sério com mangas arregaçadas, que o petista imprimiu e
convenceu os paulistanos nas
eleições municipais de 2012.
“Se olharmos para Ciro,

1 Marcio França (PSB)
Candidato ao governo
de São Paulo equaliza o
discurso centrista, ora com
sobreposições, ora com
básicos terno e gravata
2 Wilson Witzel (PSC)
Candidato a governador do
RJ, aproxima-se do armário
dos líderes de seu partido
3 Fernando Haddad (PT)
Costume cinza e gravata
vermelha viram uniforme do
presidenciável para equalizar
discurso esquerdista
4 Romeu Zema (Novo)
Imagem da direita ‘outsider’,
candidato adere ao laranja
abadá do partido
5 Ciro Gomes(PDT)
Vestido com uniforme básico
de político, adotou camisa
sem blazer em comícios
inﬂamados e suados
6 João Doria (PSDB)
Responsável pela ‘renovação’
do guarda-roupa político, o
tucano usou gravata para
transmitir imagem séria
7 Jair Bolsonaro (PSL)
O candidato mimetiza ‘look
Doria’ com grife Ralph Lauren
ao mesmo tempo em que
tenta colar imagem simples

A OSS-SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA - HOSPITAL ESTADUAL DE DIADEMA GOVERNADOR ORESTES
QUERCIA, convida as empresas interessadas em participar da Tomada de Preço nº
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Operação de Área Destinada ao Estacionamento o Edital estará à disposição dos interessados
no dia 18/10/2018 das 9h às 16h, no Hospital de Transplantes “Dr. Euryclides de Jesus Zerbini”,
na Av. Brigadeiro Luís Antonio nº 2.651, 2º andar - Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170.6111.

HaddadeBolsonaro,ﬁcaclaro
que não há uma preocupação
de puxar as cores dos partidos e adotar imagens diferentes para cada um. Com Ciro,
nossa preocupação foi manter o estilo, porque não é uma
pessoa que pudesse ser descaracterizada”, diz Nicoletti.
Esta é, para ela, uma eleição
em que o uso da roupa como
ferramenta política foi posta
em segundo plano. Seu trabalho,insiste,foibasicamentefazerascombinaçõesdecamisa
e calça, blazer e gravata, para
não deixar que Ciro “andasse
amarrotado pela rua”.
Este segundo turno parece legitimar o tom conservador no guarda-roupa do poder também nas candidaturas estaduais. Marcio França
(PSB), por exemplo, adere ao
terno e à tradicional sobreposiçãodejaquetaecamisapara
minimizar a curva à esquerda
no discurso, se comparado ao
do concorrente tucano.
No Rio, o neófito Wilson
Witzel (PSC) se alinha à imagem dos líderes neopentecostais do partido, e abotoa até o
penúltimo botão o colarinho
francês, mais curto, que deixa evidente o pescoço longo.
Em carreatas, Witzel adere
ao guarda-roupa de micareta que identiﬁca os candidatos de primeira viagem, cujo
discurso prega o “novo”.

Show de Roger Waters
em Brasília vira disputa
entre ‘ele não’ e ‘ele sim’
-

Angela Boldrini
Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê – CONDEMAT. Proc.
Adm. nº 012/2018. Dispensa de Licitação nº 010/2018. “(...) RATIFICO a Dispensa de
Licitação do Processo Administrativo nº 012/2018 para contratação da Associação de
Assistência à Criança Deﬁciente - AACD”. Mogi das Cruzes, 11 de outubro de 2018.
Rodrigo Kenji de Souza Ashiuchi - Presidente.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
Walter Oti Shinomata, portador do RG nº 92433480, expedido pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF
nº 042.965.878-89. Declara, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 02 de
agosto de 2012, sua intenção em exercer cargo de administração no Banco Cooperativo Sicredi S.A., inscrito
no CNPJ/MF 01.181.521/0001-55. Esclarece que eventuais objeções à presente declaração devem ser
comunicadas diretamente ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados
da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, por meio formal em que os autores
estejam devidamente identificados, acompanhado da documentação comprobatória, observado que os
declarantes podem, na forma da legislação em vigor, terem direito a vistas do processo respectivo.
Banco Central do Brasil - Departamento de Organização do Sistema Financeiro - DEORF - Rua 7 de Setembro,
586 - Centro - 90010-190 - Porto Alegre - RS.

FENAPC - FEDERAÇÃO NACIONAL DOS PEQUENOS CONSTRUTORES
CNPJ Nº 30.805.027/0001-12
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Prezados Senhores Associados,
O Presidente da Federação Nacional dos Pequenos Construtores - FENAPC, Sr. Ezequiel Nuno Sousa, no uso
das suas atribuições, convoca todos os confederados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária
a ser realizada no dia 26 de Outubro de 2018, na Sala de reuniões do Hotel Vale Verde, localizada na
Avenida Afonso Pena, nº 106, Amambai, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, às 14:00 horas
em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação
às 14:15 horas, com a presença de metade dos associados mais um; em terceira e ultima convocação
às 14:30 horas, com a presença de qualquer número de associados para deliberarem sobre o seguinte:
ORDEM DO DIA: Eleição Geral da Diretoria Executiva, Eleição do Conselho Administrativo
Aparecida de Goiânia - GO, 15 de outubro de 2018.
Ezequiel Nuno Sousa - Presidente - FENAPC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Extraordinária
A Associação Brasileira de Odontologia - Seção São Paulo (ABO-SP), CNPJ: 04.536.296/0001-10, convoca todos
os seus associados, em pleno gozo de seus direitos , conforme o Artigo 30 § Único do Estatuto Social, a participarem
da Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia primeiro de novembro de dois mil e dezoito, em nossa Sede, na
Rua Duarte de Azevedo, 191 – Santana – São Paulo-SP, às 12:00 horas em primeira convocação, ou nas convocações
seguintes a cada meia hora com numero mínimo de 50 (cinqüenta) associados da ABO-SP aptos a votar,a ﬁm de deliberarem
exclusivamente sobre a ordem do dia abaixo:
Ordem do Dia:
- Alteração do endereço da ﬁlial da ABO – Seção São Paulo para Rua dos Chanés, 111 – Moema – São Paulo-SP CEP:
04087-030
São Paulo, 11 de Outubro de 2018.
Mario Cappellette Junior
Presidente ABO-SP

Mas é no “laranja cheguei”
do Novo, o partido, que esse
modelito de ativista tingido
com tons elétricos para subir
no trio ganhou mais adeptos.
Romeu Zema, candidato do
partido ao governo de Minas
Gerais, adota o tom de néon
festivo para puxar eleitores
em comícios, enquanto desmonta a roupa para debates,
nos quais aparece de camisa ensacada no jeans escuro.
Olookimprimedistânciada
direita tradicional, mas mantém o viés conservador para pular essa onda direitista.
Curiosamente, Bolsonaro,
pivô da mudança imagética
nestas eleições, pode mudar
as regras se continuar tentando vender a foto de cara descontraído, trajado de preto e
desnudado da política após o
ataque em Juiz de Fora (MG).
Como se imitasse o novo
melhoramigo,JoãoDoria,sua
grife predileta virou a Ralph
Lauren, impressa no jogador
de polo gravado no peito.
Escancara-seaestratégiade
desenhar uma imagem de homemdopovocomtrânsitopelo empresariado para, dessa
forma, criar a embalagem de
cordeiro ferido, enlutado pela barbárie. A partir dela, Bolsonaro quer converter eleitores indecisos que acreditam
ter de escolher entre a cruz e
a espada no dia 28.

BRaSÍlIa O show do roqueiro

britânico Roger Waters, exPinkFloyd,virouumabatalha
degritosdeapoiadoreseopositoresdeJairBolsonaro(PSL).
Na noite de sábado (13), o
músico exibiu novamente a
tela em que lista o político como neofascista. No lugar onde o nome de Bolsonaro apareceu na primeira apresentação de Waters em São Paulo,
na terça (9), uma tarja com os
dizeres: “ponto de vista político censurado”.
A insinuação, também exibida no segundo show da capital paulista, foi o suﬁciente
para iniciar uma batalha de
gritos “ele não” e “ele sim” no
estádio Mané Garrincha, junto de vaias e aplausos.
Nasarquibancadas,reinouo
“ele não”. Uma faixa trazia os

dizeres“wewillresist”(vamos
resistir). Cartazes de “ele não”
também pulularam no público. Alguns poucos frequentadores foram ao show com camisetas da seleção brasileira.
Na pista, o público se dividiu. Na premium, em frente
ao palco, onde os ingressos
chegam a custar R$ 720, ouviram-se gritos de “mito, mito!”.
Em “Mother”, do álbum
“The Wall”, um coro de “não”
sefezouvirdasarquibancadas
apósoverso“mother,shouldI
trust thegovernment?”(mãe,
eu deveria conﬁar no governo?). Em seguida, o telão exibiuosdizeres:“nemfudendo”.
Nas redes sociais, eleitores
de Bolsonaro se mostravam
indignados durante a semana. Um homem chegou a dizerqueregistrariaboletimde
ocorrênciacontraoinglês,que
estaria“incitandoaviolência”.

