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Ao mencionar e dar relevância ao papel que a oposição tem numa
democracia, Lula tentará reduzir o clima envenenado que dominou as
relações pós-eleitorais entre governistas e partidos anti-Dilma Rousseff.
 
Esse pronunciamento, gravado hoje cedo, não será o último que Lula fará
para se despedir dos brasileiros. Haverá algo bem mais formal no final do
ano.
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Nos EUA, Facebook se associa ao sucesso nas
urnas

na disputa pelo Senado, 82% dos vencedores têm mais fãs na rede
social que seus adversários

Eleitores americanos elegeram 34 novos senadores nas eleições de meio
de mandato, ocorridas na terça (2.nov.2010). Dos vencedores, 82% têm
mais fãs no Facebook (FB) do que seus adversários, informa levantamento
publicado pela equipe política da rede social.

O grupo também analisou 98 disputas por vagas na Câmara dos
Deputados (os EUA têm 435 distritos, cada um com eleição própria para
deputado). Nesse caso, 74% dos vencedores possuem mais fãs virtuais
que os concorrentes.

Dos campeões de fãs eleitos, o levantamento destacou o republicano
Marco Rubio, que será senador. Na terça à noite, Rubio postou no FB
mensagem de agradecimento pela eleição. Na quarta pela manhã, já tinha
recebido quase 8 mil respostas de fãs.

Dos não eleitos, o destaque foi para o democrata Alan Grayson, que
tentava vaga na Câmara contra o republicano Daniel Webster. Com 30 mil
fãs a mais, Grayson não postou nada depois da eleição e a maioria das
mensagens que recebeu eram de apoiadores do adversário. Já Webster
postou agradecimentos e foi respondido por seu próprio eleitorado.
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Dilma é a 9ª mulher que chega ao poder em 2010

após a 2ª Guerra, 65 mulheres se tornaram presidente ou primeira-
ministra

Com a eleição de Dilma Rousseff (PT), 9 mulheres chegaram ao poder em
2010. Mais: desde a 2ª Guerra Mundial (1939-1945), agora são 65
mulheres a chegar ao cargo de presidente ou primeira-ministra de seus
países, segundo estudo do jornalista venezuelano Carlos Subero –
disponível em seu blog.

A primeira mulher a atingir o poder foi Sirimavo Bandaranaike, em 1960,
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no Sri Lanka (ainda chamado Ceilão). Sirimavo, descreveu Subero, era
viúva de prestigioso político que foi assassinado. Candidatou-se, fez
campanha chorando por todo o país e saiu-se vitoriosa.

A segunda foi Indira Ghandi, na Índia. “Era filha de Jawaharlal Nehru,
amigo e braço direito de Mahatma Ghandi”, escreveu Carlos Subero.
Depois, Golda Meir, em Israel. “Apesar de ser mais uma ministra do chefe
David Ben-Gurion, era chamada por ele de ‘o homem mais forte do meu
governo’ ”, destacou o jornalista.

Nos anos 70 foi a vez de Isabel Perón, na Argentina, Elizabeth Domitien,
na República Centroafricana, e Margaret Thatcher, no Reino Unido.
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 11 COMENTÁRIOS  LINK PARA ESTA MENSAGEM

 ENVIAR ESTA MENSAGEM

 COMPARTILHAR 

Após a eleição de Dilma, as latino-americanas presidentes ou primeiras-
ministras são 9. Rosalía Arteaga (Equador), Isabel Perón (Argentina) e
Lidia Gueiler (Bolívia), no entanto, não foram eleitas, chegaram ao poder
por outros caminhos. 

Dessas 9 latino-americanas, 4 foram muito ligadas, antes de seus
mandatos, a algum homem mais famoso. “Isabel com o presidente e
general Juan Domingo Perón; Violeta Chamorro, viúva do assassinado
jornalista Pedro Joaquín Chamorro; Mireya Moscoso era casada com
Arnulfo Arias Madrid, que foi 3 vezes presidente da República do Panamá;
Cristina Fernández, esposa do presidente argentino Nestor Kirschner;  e
Laura Chinchilla, filha de quem foi controlador do Panamá durante 15
anos”, publicou o venezuelano.

“O caso mais surpreendente é o de Benazir Bhutto,  2 vezes primeira-
ministra do Paquistão. Filha do mandatário Alí Bhutto, que morreu
assassinado, foi eleita 2 vezes (1988 e 1993). Nas 2, saiu destituída pelo
presidente, acusada de corrupção”. Benazir foi assassinada, em dezembro
de 2007, depois de um evento de campanha.

Por continente, “há 24 mandatárias que governaram na Europa; 12 são
asiáticas; 11 governaram no Caribe; 9 são latino-americanas; 5 africanas;
3 são da Oceania e nenhuma é norte-americana”.

Quer seguir o blog no Twitter? Aqui
Por Fernando Rodrigues
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Pesquisas x resultado oficial

Ibope acertou todos os ganhadores do 2° turno

Comparação entre o resultado oficial do 2° turno e as pesquisas
divulgadas antes da oficialização dos resultados das eleições presidencial
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