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Resumo
O meu interesse pelo CQC como telespectadora — e, depois, como
pesquisadora — foi despertado pela combinação aparentemente nova entre
jornalismo e humor.

Tendo por objetivo analisar o programa sob o ponto de vista da comunicação
política e da sociologia, procurei no primeiro capítulo descrever o que é o CQC,
qual o perfil da sua audiência e, utilizando o aporte teórico de autores como
Bourdieu, Azevedo e Porto, levantar algumas questões sobre a comunicação
de massa, o que é notícia e quais os critérios utilizados pelo jornalismo para
definir uma pauta.

No segundo capítulo, procurei trazer um histórico do humor político no Brasil,
de forma a contextualizar o CQC nesse histórico; e, também, agregar as
contribuições na Teoria Semântica do Humor (de Raskin) e da Análise
Dialógica do Discurso (de Bakhtin) para começar a configurar um panorama da
combinação entre humor, política e jornalismo.

No terceiro capítulo, realizei a análise da cobertura que o CQC fez das Eleições
Presidenciais de 2010, trazendo exemplos de como o programa abordou as
pautas do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral, os perfis e propostas dos
candidatos. Cheguei, posteriormente, à conclusão de que a combinação entre
humor, política e jornalismo resulta efetivamente em pouca informação para o
eleitor — e no reforço de alguns estereótipos.

Palavras-chave: comunicação política, humor, eleições 2010, jornalismo
político, sátira política.
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Apresentação

Ao propor o CQC como objeto de estudo para a minha dissertação de
mestrado, minha principal curiosidade era tentar identificar se o uso do humor
combinado ao jornalismo para cobrir os fatos políticos informa o eleitorado —
por aproximar a política de um público que normalmente não se interessa pelo
noticiário especializado; ou se, ao contrário, a sátira alimentaria a alienação e
percepção de que a política no Brasil é um assunto digno de ridicularização.
Alguns problemas foram se impondo ao longo da pesquisa, como a
impossibilidade de avaliar a percepção da audiência sem uma ampla pesquisa
com grupos focais ou entrevistas individuais, o que exigiria um grande
investimento — bem como o emprego de técnicas para identificar o que
realmente pensa o espectador do CQC. Além disso, seria necessária uma boa
amostra para representar de forma fidedigna essa audiência (diversas faixas
etárias, sexo, classe social, escolaridade, renda e etc.).
Optei então pela metodologia da análise do discurso considerando
princípios da Análise Dialógica do Discurso focada no quadro “Eleições 2010”,
que cobriu as notícias da campanha para a eleição presidencial daquele ano e
as atividades dos seus quatro principais candidatos: Marina Silva (PV); Dilma
Roussef (PT); José Serra (PSDB) e Plínio de Arruda Sampaio (PSOL). Fiz a
comparação do mencionado quadro com o Horário Gratuito de Propaganda
Eleitoral — que pautou os principais temas da agenda eleitoral, como a
legalização do aborto e a união civil homoafetiva; as reformas tributária,
previdenciária e eleitoral; e a continuidade das políticas social e econômica do
governo Lula.
Voltando à questão inicial: o CQC informa sobre a política ou distrai?
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CAPÍTULO 1
1.1 — Objetivo

O objetivo desta dissertação de mestrado é analisar sob a ótica da
Comunicação Política o programa televisivo CQC — Custe o que Custar — da
Rede Bandeirantes; exclusivamente, o quadro “Eleições 2010”, veiculado de 15
de julho a 9 de novembro de 2010, e avaliar de que forma ele abordou a
agenda dos principais candidatos à eleição presidencial de 2010: José Serra
(PSDB), Dilma Roussef (PT), Marina Silva (PV) e Plínio de Arruda Sampaio
(PSOL). Para isso, foi também utilizado como apoio o próprio Horário Gratuito
de Propaganda Eleitoral e os temas nele abordados.
Sendo o CQC um programa que se autodefine como “de variedades”,
mas que usa a credencial de imprensa para satirizar a classe política, este
trabalho se propôs a 1) fazer a análise de discurso do programa — tomando
como referência princípios da Análise Dialógica do Discurso (Mikhail Bakhtin) e
2) identificar se a combinação de jornalismo e humor ajuda a disseminar a
informação sobre a política ou se, ao contrário, o uso do humor para abordar a
política a desqualifica, tornando o assunto e seus atores ainda menos
interessantes para a audiência, fixando estereótipos.
1.2 — Aporte teórico

Foram utilizados como base na construção desse trabalho quatro
autores principais:
a) BOURDIEU, P. “Sobre a Televisão: seguido de A influência do
jornalismo; e Os jogos olímpicos, 1997”, onde o autor analisa as
propriedades e tensões inerentes ao campo jornalístico e como elas
determinam as pautas da mídia;
b) WOLF, M. “Teoria das Comunicações de Massa”, 2008. Nesta obra, o
autor desenvolve o conceito de “agendamento” — como se dá a
definição do que é notícia, como o jornalismo é pautado e
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c) PORTO, M. e AZEVEDO, F., em “Agendamento da Política”, 2004, em
que os autores abordam, respectivamente, as teorias de “recorte”,
“enquadramento” e “agendamento” — de que forma a abordagem e a
ênfase dada à notícia também afetam a maneira como esta será
percebida pelo público.

O CQC é difícil de classificar de forma rígida por ter um formato híbrido;
ele não pode ser analisado isoladamente como programa de humor ou como
telejornalismo, pois concilia características do discurso de ambos.
Por esta razão, procurei trazer conceitos de ambas as linguagens para
exemplificar como esse produto híbrido esvazia o conteúdo informativo —
papel do jornalismo — e reforça a sátira ou a desqualificação da política —
papel do humor.
No artigo “O jornalismo como gênero discursivo”, a pesquisadora Márcia
Benetti cita a definição de Charaudeau para o “contrato de comunicação“,
“acordo” entre o emissor e o receptor da mensagem jornalística, que pressupõe
quatro propriedades: “quem diz e para quem”, “para quê se diz”, “o que se diz”
e “em que condições se diz”.
Ao identificarmos as propriedades do jornalismo como gênero discursivo,
devemos, segundo ela, considerar que o
’como se diz’ se institui num espaço de locução, em que o sujeito
que enuncia se impõe como falante a partir de legitimidade e
autoridade; (há) um espaço de relação em que o sujeito falante, ao
estabelecer sua própria identidade e a do destinatário, constrói
relações (de inclusão ou exclusão, de agressão ou convivência etc); e
(há) um espaço de tematização, no qual são tratados os domínios do
saber, por meio de um modo de organização discursivo particular, e
aqui caberiam os modos descritivo, narrativo e argumentativo, por
exemplo. (BENETTI, 2008, p. 6)

Ora, se os princípios do jornalismo são reconstruir a realidade e narrá-la
a partir de “um papel social específico, não executado por outras instituições,
de reconstrução discursiva do mundo com base em um sentido de fidelidade
entre o relato e o cotidiano” (FRANCISCATO, 2005, p. 167), ao narrar um fato
do cotidiano (verídico) fazendo uso do humor para ridicularizá-lo ou criticá-lo, o
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CQC está quebrando o contrato de comunicação do jornalismo — ser
informativo e imparcial — e/ou criando uma linguagem híbrida.
Devemos levar em conta que o CQC, por ser uma revista semanal de
notícias, irá recontar aquilo que já foi abordado pela imprensa ao longo da
semana. Logo, o programa não tem a pretensão nem a possibilidade de trazer
pautas “quentes” — atuais, ou furos, na linguagem jornalística. Ele faz uso da
sátira para abordar uma pauta que já foi coberta pela imprensa, por meio de
uma abordagem diferenciada: a ridicularização, o questionamento dos
entrevistados de uma forma inesperada, agressiva ou inusitada, só possível ao
próprio CQC.
É importante diferenciarmos aqui o papel do jornalismo e do humor. O
CQC parte de um fato já abordado pela mídia para fazer humor, como tantos
outros programas. Porém, ele não faz a paródia dos candidatos, que seria uma
ridicularização por meio da imitação, da criação de um personagem com traços
de semelhança ao político real acrescida do exagero de características
“risíveis”, deformando-o.
Exemplo: o que fez o programa Casseta e Planeta, da Rede Globo, com
o quadro “os Suplisimpsons”, em que o ruidoso divórcio dos senadores Marta e
Eduardo Suplicy foi retratado tomando como referência “Os Simpsons”,
desenho animado para adultos produzido nos EUA e apresentado no Brasil.
Outra referência é o Programa “Zorra Total”, no quadro em que uma atriz
vestida e maquiada à imagem e semelhança da presidente Dilma Roussef
aparece, semanalmente, conduzindo um trem do metrô. Ou, ainda, a
caracterização que a atriz Sabina Guzzanti faz do premier Silvio Berlusconi,
retratada em seu documentário “Viva Zapatero!”.
O CQC intitula-se “imprensa” para ter acesso aos políticos e
personalidades em entrevistas coletivas, eventos e compartilhar com a
imprensa ”séria” o direito da abordagem. O programa assume a postura do
registro jornalístico — papel que nenhum programa de sátira faz — mas,
depois, subverte essa lógica fazendo expediente de práticas não convencionais
ao jornalismo político, como invadir a área reservada para militantes do partido
para provocá-los com questões sobre a troca de partido da candidata Dilma
(Roussef, de PDT para PT), gerando tumulto (vide programa exibido em 15 de
julho de 2010, cuja decupagem faz parte dos anexos deste trabalho).
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A mescla entre jornalismo político e humor também gera estranheza e
críticas por parte dos pares do CQC — como num episódio exibido no
programa de 23 de abril de 2012, quando a interferência do jornalista do CQC
durante uma coletiva da Secretária das Relações Exteriores dos EUA, Hillary
Clinton, em Brasília, fez com que esta encerrasse a coletiva, causando
descontentamento entre os jornalistas presentes. O sindicato dos jornalistas de
Brasília entrou com uma ação reivindicando que não fosse mais concedida
credencial de imprensa à equipe do CQC, pois, no seu entendimento, o CQC
não faz jornalismo, mas humor; e, portanto, não teria direito a essa
prerrogativa.
Uma terceira via para analisar parcialmente o CQC — do ponto de vista
do jornalismo — seria o conceito americano de “soft news” (notícias leves,
numa tradução literal), ou seja, uma nova linguagem do jornalismo que procura
informar de forma menos convencional e mais amigável para o espectador.
“Soft news são ao mesmo tempo informações úteis ao sujeito mas também
entretenimento.” (BAUM, 2006, p. 115)
O conceito se refere aos “talk shows” — programas de entrevistas e
variedades — que vem sendo usados cada vez mais nos EUA pelos políticos
para se comunicarem com os espectadores menos participativos, transmitindolhes uma imagem mais amigável e acessível. Num artigo intitulado “Soft News
and Foreign Policy: How Expanding the Audiences Changes the Policies”,
Matthew Baum demonstra que nos programas de soft news o político fala não
apenas de política, mas da família, dos seus gostos pessoais: mostra-se mais
“humano” e acessível (Barack Obama até dançou em programa da
entrevistadora Ellen de Generes na fase pré-eleitoral para o primeiro mandato
à presidência americana), convertendo essa exposição “simpática” na mídia
num importante instrumento de sedução e convencimento de espectadores até
então distantes do cenário político. Devemos lembrar que, nos EUA, o voto é
facultativo; mas, tanto nos EUA quanto no Brasil, a imagem é um importante
componente para a formação da opinião pública.
Para Baum, a transformação do noticiário político em entretenimento é
consequência do processo de avanço tecnológico pelo qual passou a TV e a
mídia em geral a partir da década de 80, e que abalou o oligopólio dos grandes
grupos de comunicação. Para ele, o aumento da concorrência trazido pelo
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advento da TV a cabo, da internet e das tecnologias de interação e
comunicação com o conteúdo da TV (edição, gravação, capacidade de assistir
a múltiplos canais ao mesmo tempo) obrigou a TV aberta a ser mais criativa e
atraente — principalmente para o público pouco politizado e fidelizado ao
telejornalismo convencional.
O aumento da concorrência também obrigou as TVs abertas a mudarem
seus formatos de produção e transmissão, diminuindo custos para manter
margens de lucro. O CQC é um exemplo claro disso, por ser um programa
produzido

por

uma

produtora

independente

—

Cuatro

Cabezas

—

comercializado para um canal de TV aberta — TV Bandeirantes —, mas que
representa, para essa TV, a segunda audiência da sua grade (atrás do Jornal
da Band — fonte IBOPE, 2010–2011), atraindo tanto patrocinadores de peso
(Pepsi, Banco Santander, GM, Gilette) quando visibilidade midiática para seus
apresentadores e credibilidade para o seu quadro (O CQC ganhou os prêmios
da Associação Paulista de Críticos de Arte, APCA, como “Melhor Programa de
Humor” (2008); prêmio Qualidade Brasil daInternational Quality Service, IQS,
de “Melhor Programa Humorístico” (2008);

APCA (2008); Prêmio Contigo

(2008); Troféu Imprensa (2008); Prêmio About Mídia (2008); Prêmio Tudo de
Bom! Jornal O Dia (2008); Prêmio Extra de Melhor Humorístico (2009), entre
outros).
Um aspecto bastante destacado por Baum em seu artigo, mas ao qual
podemos traçar um paralelo na TV brasileira, é de que o aumento da
concorrência gerou dois fenômenos pertinentes ao conteúdo da TV: um é que o
jornalismo convencional, para fidelizar espectadores, alterou sua linguagem
para algo como “mais espetáculo, menos informação”. Não que a notícia tenha
perdido sua importância, mas a forma de mostrá-la tornou-se espetacular, com
mais recursos narrativos destinados a provocar emoção, transformar um fato
numa história em capítulos, capaz de envolver a audiência e, principalmente,
retê-la por mais tempo. Esse recurso é exemplificado pela cobertura da CNN à
Guerra do Golfo, apresentada em capítulos com música, edição, cortes e
enquadramentos comparáveis a um “drama épico”. Sobre o ambiente midiático
pós-Guerra do Golfo, o jornalista Steven Brill define: “o que temos é uma nova
cultura midiática com a mesma dinâmica (...) seja para noticiar um escândalo
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sexual ou uma história de vida e morte sobre a Guerra” (BRILL em BAUM, p.
120).
Outro fenômeno pertinente ao conteúdo foi a adoção de uma linguagem
diferenciada, por parte dos políticos, quando estes são abordados pelos
programas de soft news. Nos EUA, Baum cita a primeira eleição de Obama e
seu bom relacionamento com esse tipo de mídia como exemplo. Lá, a
audiência de programas como Oprah Winfrey e David Letterman atinge 70% do
eleitorado, enquanto aqui o CQC concentrava 54% da audiência nas classes
AB em 2010, 52,4% em 2009 e 51,6% em 2008 (fonte: IBOPE, 2010–2011).
Aqui no Brasil, podemos exemplificar que o candidato à presidência José
Serra “driblou” a abordagem crítica e potencialmente ridicularizadora da
jornalista Monica Iozzi, do CQC, fazendo com ela um “joguinho de sedução”.
Podemos afirmar que a linguagem do CQC motivou a alteração da sua
postura/forma de comunicação, como candidato.
Outro exemplo a ser citado é o caso do candidato a deputado federal
João Dado , do PDT, que no HPG de 17 de agosto, nos 30 segundos da sua
propaganda exclama: “Fui aprovado duas vezes pelo CQC!”, ou seja, cita o
programa como capaz de atestar suas qualificações políticas.
Os candidatos mencionados reconhecem a capacidade do programa de
influenciar o eleitorado, e por isso interagem com o CQC — e com a mídia, no
caso do horário político gratuito — de forma nova, seja citando o CQC como
fonte para atestar sua credibilidade, seja se relacionando com os jornalistas do
programa de forma a se beneficiar da abordagem irreverente para mostrar sua
face “simpática”.
A receptividade e aderência do público a modismos de abordagem,
linguagem, especialmente quando esse público possui pouca informação ou
mobilização dentro do processo histórico político é, para David Harvey, uma
característica da pós-modernidade. A partir de Harvey (1992, p. 312), temos:
A identidade política desse estrato social (a classe média) sempre foi
notoriamente frágil, variando dos funcionários que formaram a medula
do nazismo alemão (ver Speier, 1986) aos que tiveram um papel
muito importante na reformulação da vida cultural e política de Paris
do final do século XIX. Embora seja perigoso formular regras gerais a
esse respeito, esses estratos tendem a carecer do ’apoio
tranquilizador de uma tradição moral que possam chamar de sua’
(Speier). Eles ou se tornam ‘parasitas de valores’ – extraindo sua
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consciência da associação com uma ou outra classe dominante da
sociedade – ou cultivam todo tipo de marcas fictícias de sua própria
identidade. É nesses estratos que a busca do capital simbólico é mais
marcada. E é para eles que os movimentos de moda, de localismo,
de nacionalismo, de língua ou mesmo de religião e de mito podem ter
maior importância. (...) as novas camadas sociais que passaram a
existir com a formação da massa cultural e com a emergência de
novas ocupações médias (...) forneceram uma poderosa fonte de
demanda de novas formas culturais baseadas na moda, na nostalgia,
no pastiche e no kitsch – em suma, tudo o que podemos associar
com o pós-modernismo.

No Brasil, a maior audiência do CQC está concentrada nas classes AB,
na faixa etária acima dos 30 anos, que cresceu sob a ditadura militar, mas era
bastante jovem no período de abertura política ou impeachment. Ou seja, uma
população com pouco envolvimento com o cenário político e os movimentos
sociais que antecederam as eleições diretas e o restabelecimento da
democracia.
Para esse público, o conceito de soft news — política e outros temas
considerados “‘áridos”, apresentados numa linguagem de “entretenimento”,
usando o humor e recursos tecnológicos como vinhetas e caricaturas —
funciona como um veículo de propagação das informações jornalísticas; porém,
com um recorte e enquadramento que ridicularizam a classe política.
Exemplo: o programa de 15 de julho de 2010 informa que os partidos
iniciaram suas campanhas eleitorais (notícia); o jornalista Danilo Gentili
comparece a um comício do PT para “cobrir” o evento; mas, durante o evento,
procura criar conflito entre os integrantes do próprio partido, questionando o
candidato ao governo (Aloizio Mercadante) se este foi escolhido porque “tinha
mais chance de ganhar do que sua adversária” (nas prévias do partido), Marta
Suplicy; que, por sua vez, está próxima do candidato e é questionada se não
está ”sentida” de ter sido preterida em favor de Aloizio (!).
A linguagem utilizada pelo programa, alternando comentários dos três
âncoras na bancada, no estúdio com inserções das matérias gravadas, repete
a fórmula dos telejornais convencionais (matérias externas X estúdio). No
entanto, numa edição mais veloz, pontuada por vinhetas (imagens lúdicas
como martelos que batem na cabeça dos entrevistados, anjinhos e diabinhos,
por exemplo), onomatopeias (uma sonoplastia que simula som de socos,
gemidos, risos, palmas, remetendo aos desenhos animados) e propaganda.
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As vinhetas e onomatopeias, por sua característica de interferência e
valoração do que está sendo mostrado, merecem atenção. São reconhecidas
pelo Diretor de Conteúdo do programa, Diego Barredo, como um “recurso de
linguagem para atrair o público jovem”, algo como caricaturas digitais.
No CQC, além do conteúdo da entrevista — o que se diz — as imagens
animadas sobre a tela e as onomatopeias satirizam os entrevistados — com
inserções como substituição de partes do corpo ou do rosto por “sósias”,
destaque para erros de português por meio da exposição da palavra em
destaque na tela (como a de um entrevistado que mencionou a palavra
“pobrema”). Além do discurso, esses recursos representam mais um
enunciado, pois podem tanto endossar o que está sendo dito e mostrado — por
exemplo, uma mulher bonita que tem a imagem dos seus seios artificialmente
aumentada, enfatizando os seus “predicados” — quanto contradizê-lo — um
popular que comenta que “Serra (José Serra, candidato à presidência) precisa
de Deus”, enquanto a imagem mostra uma imagem de Serra miniaturizado e
vermelho, com chifres de diabo.
As vinhetas e onomatopeias, portanto, pontuam o discurso, enfatizando
ou contradizendo o que está sendo enunciado por ele, representando um
enunciado próprio que atribui uma valoração positiva ou negativa sobre o fato
que está sendo mostrado/comentado; e, principalmente, criando ambiguidade
na percepção do espectador.
Sob o ponto de vista da Análise Dialógica do Discurso, elas representam
um discurso visual que pode endossar o discurso verbal (a entrevista) ou
contradizê-lo.
O CQC não possui uma linguagem reverente ou respeitosa, ao abordar
a política e sua classe. Muitas vezes, os jornalistas “jogam” com os políticos,
fazendo um questionamento para colocá-los em situação embaraçosa — o
que, dependendo do entrevistado, pode resultar em reações como:
agressividade, indiferença fingida (o entrevistado deixa de responder),
indignação ou continuidade do ”jogo” — quando o entrevistado entra na
brincadeira e tenta desestabilizar o entrevistador.
Quando o político “entra no jogo”, responde à altura aos gracejos ou
ironias do jornalista, o resultado parece ser uma autoironia da política: a figura
pública como espetáculo, personagem. A falsidade e hipocrisia do jogo político
14

parece evidenciada, como se o entrevistado demonstrasse que ”sabe que tudo
não passa de encenação”.
A sucessão rápida de imagens, a descontinuidade das matérias entre si
numa mesma edição do programa — e das coberturas dadas a um mesmo
personagem político, entre um programa e outro, como ocorreu com os
candidatos presidenciais, por exemplo — ilustram a definição de Jameson
citada por Harvey:
(Na pós-modernidade) a imagem, a aparência, o espetáculo podem
ser experimentados com uma intensidade (júbilo ou terror)
possibilitada apenas pela sua apreciação como presentes puros e
não relacionadas no tempo. Por isso, o que importa ‘se o mundo
perde assim, momentaneamente, sua profundidade e ameaça tornarse uma pele lisa, uma ilusão estereoscópica, uma sucessão de
imagens fílmicas sem densidade’ (Jameson, 1984). O caráter
imediato dos eventos, o sensacionalismo do espetáculo (...) se
tornam a matéria de que a consciência é forjada. (p. 57)

Uma questão é se a abordagem do soft news ajuda a informar ou
esvazia o papel informativo, reforçando aspectos negativos da pauta abordada.
A ridicularização constante da classe política reforça questões como o
preconceito, a generalização (“todo político é ignorante”, “os políticos quando
confrontados se tornam agressivos”, “todo político é corrupto”).
Benetti cita, em outro trecho do seu artigo:
(...) sendo o jornalista responsável pela verdade, a objetividade, como
intenção na ordem dos fatos, não pode ser simplesmente expulsa a
favor de uma honestidade definida muito vagamente. Se tivéssemos
de exprimir a sua exigência por meio de um só critério prático, esse
critério seria o do rigor do método. O rigor é ir ao fundo das
investigações materialmente realizáveis (...). Perante o objeto fugaz
que é o acontecimento (...), o jornalista não está dispensado de
recorrer aos instrumentos elementares de sua deontologia, a fim de
adquirir uma correta descrição dos fatos: publicar unicamente
informações cuja origem conhece, ou senão acompanhá-las das
reservas necessárias; não suprimir informações essenciais; não
alterar nem textos, nem documentos; retificar uma informação
publicada que se revela inexata. (citando CRONU, 1999, p. 131)

O efeito de uma abordagem que combina apuração jornalística,
improvisação e irreverência humorística “quebra” o rigor jornalístico e a isenção
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tanto perante o entrevistado quando perante o espectador, gerando um novo
resultado que não é nem puramente jornalismo nem puramente humor.
Uma possível “chave” para entender os efeitos de uma linguagem
híbrida (em gênero e função) sobre o espectador é dada por Bauman na
Introdução de “Modernidade e Ambivalência”: “A busca da ordem”.
A ambivalência, possibilidade de conferir a um objeto ou evento mais
de uma categoria (humor e jornalismo, no caso), é uma desordem
específica da linguagem, uma falha da função nomeadora
(segregadora) que a linguagem deve desempenhar. O principal
sintoma de desordem é o agudo desconforto que sentimos quando
somos incapazes de ler adequadamente a situação e optar por ações
alternativas. (BAUMAN, 1999, p. 9)
A linguagem esforça-se em sustentar a ordem e negar ou suprimir o
acaso e a contingência. (...) Uma situação torna-se ambivalente
quando recai em várias classes ao mesmo tempo. (...) O resultado é
uma sensação de indecisão, irresolução e, portanto, de perda do
controle. (BAUMAN, 1999, p. 10)

O CQC informa ou distrai? Será que a “perda de controle” gerada pelo
humor e improvisação afetam a qualidade da informação verídica que está
sendo prestada? Como esta dissertação não se propôs a medir os efeitos da
linguagem híbrida sobre a percepção da audiência — o que requereria
pesquisas por amostragem ou com grupos focais —, procuro demonstrar, pela
análise do discurso, como um fato é abordado de forma a, como define
Bauman, confundir a percepção do espectador, podendo prestar-se a múltiplas
interpretações.
1.3 — Metodologia

Trazendo a contribuição de outros autores da sociologia e da
comunicação, fiz a análise de discurso considerando conceitos da Análise
Dialógica do Discurso (Bakthin) do programa buscando:

Definir as diferenças entre os campos do jornalismo e do humor e, a
partir da intersecção desses dois campos — missão a que o CQC se
propõe — demonstrar de que forma se dá a cobertura de campo
político e suas implicações;
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Considerar o discurso verbal, o discurso visual (vinhetas) e os
elementos sonoros (onomatopeias) como parte do conjunto que
constitui a cobertura das eleições 2010 pelo CQC.
Para isso, foram gravados e decupados os quadros “Eleições 2010”
exibidos pelo CQC de julho a novembro de 2010; nessa decupagem, foram
considerados literalmente o conteúdo das entrevistas com os candidatos e
outros atores abordados na pauta: populares, membros dos partidos, etc.; as
falas dos repórteres e da bancada (os âncoras) para abrir/encerrar a matéria —
que muitas vezes caracteriza um discurso emoldurador, que atribui um sentido
próprio à matéria exibida — ou interações com o câmera.
Para análise das manifestações da equipe do CQC relacionadas à
política, durante o mesmo período, foram utilizadas pesquisas dos textos e
notícias publicados no blog “Mundo CQC”, bem como notícias publicadas na
internet em geral — blogdotas, R7 e Folha de São Paulo.

Como os

apresentadores do CQC tem muitos seguidores no Twitter e do próprio blog, a
análise dessa mídia também contribui para a formação de um quadro sobre o
que o CQC e seus membros veicularam na época da eleição.
Também foi considerada uma entrevista presencial realizada com o
diretor de conteúdo do programa, Diego Barredo, realizada em dezembro de
2009.
Por último, foi utilizada a gravação do Horário Gratuito de Propaganda
Eleitoral de 2010 e a leitura da tese de doutorado de Katia Saisi, “Campanhas
presidenciais na América Latina: Convergências e divergências no discurso
midiático”, para selecionar os temas-chave do cenário eleitoral de 2010 —
escândalos, debates, projetos — e relacioná-los às pautas abordadas pelo
programa.
1.4 — O Programa Custe o que Custar (CQC): descrição

O Programa CQC (Custe o que Custar) é uma revista semanal de 2
horas de duração, exibida pela Rede Bandeirantes (canal 22 em São Paulo)
todas as segundas-feiras, a partir das 22h, desde março de 2008.

17

Criado por uma produtora argentina — Cuatro Cabezas — mas
franqueado para uma produtora brasileira — Eyeworks — esta última responde
pelo conteúdo exibido no Brasil. Na Argentina, o programa já existe há 17 anos,
e em outros países de língua latina foi sendo franqueado na medida em que foi
se tornando mais e mais bem-sucedido — Chile, México, Espanha, Itália.
Sua proposta é repassar as notícias mais relevantes da semana num
formato de revista de variedades que combine política, esportes, cultura,
sociedade, utilidade pública; usando a linguagem do humor como principal
diferencial em relação a outros programas de notícias ou variedades ou
telejornalismo convencional. Por esta razão, o CQC repete pautas de outros
programas, mas com sua linguagem irreverente. Os quadros e pautas são prégravados, enquanto as intervenções da bancada acontecem ao vivo.
Como o CQC, por ser um programa semanal, repassa pautas já
abordadas por outros programas, é um pressuposto que a sua audiência já
tenha algum conhecimento dos fatos da semana. Esses fatos constituem o
enunciado extraverbal da pauta do CQC. Sem ele, fica difícil entender o tipo de
humor que o CQC faz, já que ele parte de uma referência do jornalismo
convencional para enunciar o seu discurso. Ex.: quando o jornalista do CQC
questiona uma militante durante uma convenção do partido, “se a candidata
Dilma é petista mesmo” — querendo fazer uma provocação — e esta retruca
irritada “desde sempre, está no sangue”, é necessário saber que Dilma era do
PDT e filiou-se ao PT após tornar-se Ministra das Minas e Energia no Governo
Lula para entender o fundamento da provocação.
Apesar de desde o seu início o CQC ter alterado alguns de seus
quadros, esta dissertação se propõe a analisar exclusivamente o quadro
“Eleições 2010”, que foi veiculado de 15 de julho a 9 de novembro de 2010, e
que se dedicou à cobertura da campanha eleitoral dos quatro principais
candidatos à presidência: José Serra (PSDB), Dilma Roussef (PT), Marina
Silva (PV) e Plínio de Arruda Sampaio (PSOL).
Desde o início do programa se mantém uma bancada com um âncora e
dois apresentadores secundários que fazem intervenções ao vivo. Essa
bancada era composta em 2010 por Marcelo Tas, jornalista com histórico de
mais de 20 anos de atuação em TV, mídia impressa e internet — com uma
breve passagem como ator em programa infantil (castelo Rá-Tim-Bum, da TV
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Cultura) — e dois atores de comédia stand-up (técnica de improvisação
baseada em fatos do cotidiano): Rafael Bastos — ator e jornalista, que
permaneceu na bancada do início do programa até meados de setembro de
2011, quando foi afastado — e Marco Luque, ator. Marcelo exerce uma clara
função de mediador, dando ritmo de ”corte” às matérias, enquanto os dois
apresentadores “secundários” comentam as notícias exibidas e fazem as
intervenções humorísticas.
Cinco repórteres complementavam a equipe do CQC e foram
responsáveis pela cobertura das eleições, em matérias pré-gravadas com
duração variada: Rafael Cortez (jornalista), Danilo Gentili (publicitário e
humorista), Monica Iozzi (jornalista), Oscar Filho (ator) e Felipe Andreoli
(jornalista).
O programa ainda possuía, naquele período, os seguintes quadros fixos:
Proteste Já — Nele, denúncias encaminhadas pelos espectadores
referentes a falhas no serviço público e direito do consumidor são
tratadas, e o repórter cobra providências do responsável ”in loco”.
Posteriormente, é apresentada/cobrada a solução definitiva para o
problema. O objetivo do quadro é apresentar a ineficiência dos
serviços/empresas criticados;
CQTeste — Teste de conhecimentos gerais com 5 perguntas em que
um convidado de qualquer área de atuação responde sobre os mais
variados assuntos: ciências, cultura, história, etc. Ao final, é composto
um ranking com a pontuação de todos os participantes;
Top 5 — Ranking de erros ou situações ridículas/absurdas coletadas
em outros programas de televisão. O trecho em questão é
apresentado e comentado, numa ordem decrescente “do melhor para
o pior”.

Bourdieu critica o conceito de “notícia de variedades” como notícias “que
distraem do que é importante”. Para o diretor de conteúdo do programa, Diego
Barredo, “o maior mérito da revista de variedades é tornar acessível assuntos
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áridos como a política, informando, provocando reflexão e não somente
entretendo”. Ainda não foi avaliado se o CQC contribui para a reflexão dos
seus espectadores.
Acredito que a linguagem amigável (o conceito de “soft news”) contribui
para levar ao conhecimento do espectador notícias que foram ignoradas devido
à rejeição de parte da audiência ao telejornalismo convencional. O formato de
“variedades”

leva

o

conteúdo

político

para

um

público

que

não

necessariamente o estava buscando, ou que o rejeita quando recebe esse
conteúdo por meio do telejornalismo convencional — telejornais diários das
grandes redes de TV, cadernos especializados dos jornais impressos, agências
de notícias e sites.
A audiência do CQC é nacional, composta em 51% por um público
acima de 35 anos; mas, em comparação com os demais telejornais da Band, é
líder de audiência na faixa entre 25 e 34 anos, com 23% de espectadores nesta
faixa (contra 21% do Jornal da Noite, ancorado por Boris Casoy, e 12% do
Jornal da Band, por Ricardo Boechat). Todos os três programas tem sua maior
faixa de espectadores entre os acima de 35 anos, sendo que o Jornal da Band
é o líder — com 77%.
Tanto o CQC quanto o Jornal da Noite são mais assistidos por homens
— 51 e 63%, respectivamente; mas, na avaliação por classe social, o CQC é
líder na classe AB, com 54%, enquanto o Jornal da Noite é mais assistido pela
classe C — 45% — e o da Band, pela A, mas em menor proporção: 48%.
Assim, o espectador majoritário do CQC é homem, da classe média alta,
maior de 35 anos e provavelmente assiste a outros telejornais.
Na comparação com os três, o CQC é o programa da maior audiência
absoluta da Band, atingindo até 6 pontos, enquanto o Jornal da Band se
manteve entre 4,4 e 5,5 e o Jornal da Noite de 0,9 a 1,7 (IBOPE — Audiência
domiciliar 2010).
Diego Barredo, Diretor de Conteúdo do CQC, explicou na entrevista que
a função do Diretor de Jornalismo — exercida por outro profissional — é deixar
os jornalistas livres para atuarem, e só depois limitar essa atuação na edição
do programa. Função delicada, pois abrange definir qual o tom do programa,
seu posicionamento, sua linguagem particular — em sintonia com a emissora
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Bandeirantes — mas também quais os atritos que o CQC quer sustentar em
função da sua proposta “ousada e inovadora”.
Algumas vezes o CQC causou atritos, sendo o mais importante deles a
proibição de entrar no Congresso Nacional.

Sobre este episódio, Barredo

comentou que foi um momento importante de afirmação do programa, já que
ele era recente na TV brasileira e não havia embasamento legal para que o
Congresso impedisse o acesso de um órgão da imprensa. Nessa ocasião, o
CQC disponibilizou um “abaixo-assinado” on-line, mobilizando a audiência em
torno da questão da liberdade de imprensa e, logo depois, recuperou o acesso
ao Congresso.
Para Barredo, “a tensão entre a imprensa e a classe política é
constante”; o programa “mede forças” para afirmar o seu campo, isto é, ele
tanto exerce pressão no campo jornalístico para assegurar sua legitimidade e a
da sua linguagem frente à concorrência, quanto, no campo político e social,
exerce pressão para se impor como programa de credibilidade, audiência e,
portanto, que merece a atenção dos entrevistados.
O CQC mantém uma cobertura constante de Brasília, além de
acompanhar políticos em solenidades locais — governadores, prefeitos,
candidatos em período eleitoral. O programa é muito criticado novamente em
relação à sua isenção, no sentido do recorte — abordar de forma positiva ou
negativa determinado político ou partido. Essa influência não foi medida.
Porém, podemos afirmar que há, na abordagem dos repórteres, uma
certa generalização da classe política brasileira como corrupta ou alienada.
Independentemente da veracidade dessa constatação, o que está em questão
é se essa abordagem contribui ou não para a formação da opinião pública e de
que forma. Barredo ressalta que, na adaptação do programa ao público
nacional, percebeu-se “que o brasileiro aceita melhor a brincadeira/humor ao
se tratar de política, enquanto que em outros países como o Chile a mesma
temática seria tratada com seriedade”.
A estratégia do programa seria “enfatizar o absurdo, sem induzir a
percepção do espectador nem emitir julgamento”, isto é, o programa não
deveria emitir opinião negativa ou positiva sobre os fatos ou os personagens
abordados. Mas, por outro lado, como não evitar uma percepção de
abordagem positiva ou negativa em perguntas como a do repórter Danilo
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Gentili ao senador Garibaldi Alves (PMDB-RN): “Quem é o maior estrategista
em mutreta do Congresso Nacional?” (programa de 14/12/2009)? Barredo
argumenta que “da mesma forma que o programa satiriza, dessacraliza a
política, o político habilidoso poderia utilizá-lo para veicular uma imagem
positiva, simpática, sedutora para o público”. Retorna ao conceito das “soft
news” como instrumento para a conquista de públicos que rejeitam a
abordagem conservadora da política ou a classe política em si.
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CAPÍTULO 2
2.1 — Tipos de humor
Para analisar o tipo de humor utilizado pelo CQC farei uso da “Teoria
Semântica de Raskin”, citada na tese “A Construção Linguística do Riso nas
Crônicas de José Simão” (colunista do jornal Folha de São Paulo) de FRANÇA,
M. T. R. Esta teoria aplica-se à analise do discurso do CQC por abranger
outras teorias classificatórias do humor — como a psicológica, a sociológica e a
pragmática.
A fórmula da Teoria Semântica preocupa-se em demonstrar como o
humor é construído, independentemente da sua temática — se sexual, étnica
ou política.
Para Raskin, o humor é resultado da soma de: falante + ouvinte +
estímulo + experiência + psicologia + situação + sociedade, resultando
em = graça OU sem-graça. Segundo França, esta fórmula
privilegia três premissas básicas do humor, (apresentadas por
Raskin), a saber: o ato humorístico é uma competência estritamente
humana (...) e requer minimamente dois participantes: um falante e
um ouvinte; a existência de um estímulo é condição essencial para
que a interação humorística ocorra; todo ato de humor ocorre dentro
de uma certa cultura, própria de certa sociedade. (p. 134)

Segundo Raskin, um texto (ou discurso) produz humor quando “é
compatível, em parte ou na totalidade, com dois scripts diferentes, ou seja, há
uma sobreposição de scripts; estes dois scripts sobrepostos apresentam algum
tipo de oposição e desta oposição que decorre o humor”. (p. 136, p2; RASKIN,
Victor. Semantic mechanisms of humour Dordrecht, D. Reidel Publishing
Company).
O modo do humor na Teoria Semântica pressupõe que, numa
comunicação formal — de boa fé —, o falante e o ouvinte estão comprometidos
com a verdade e a relevância da informação que está sendo veiculada; no
modo do humor, essa comunicação é alterada para um modo “de má fé”, com
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uma intencionalidade que gera ambiguidade ou contradição em relação à
comunicação anterior (ou esperada), produzindo o humor.
Por exemplo: com o encerramento da eleição é esperado que o
candidato derrotado faça um discurso reconhecendo a derrota, agradecendo
aos eleitores que votaram nele e comentando o que fará em seguida —
descansar, compor a oposição, aguardar a próxima eleição, etc.
No caso do CQC, quando da derrota do candidato José Serra na eleição
presidencial de 2010, a jornalista Monica Iozzi lhe entregou um “kit
aposentadoria”. A brincadeira dá margem ao entendimento de que Serra seria
“muito velho” para uma nova candidatura a presidente, ou que sua imagem
estaria desgastada após sucessivas tentativas de eleição.
Para que haja a percepção dessa sobreposição de scripts (textos) pelo
espectador, é necessário um gatilho, uma “chave” no discurso que altere o
entendimento do que era esperado. No caso do CQC, esse gatilho pode ser
uma pergunta “inadequada” ou impertinente, ou uma atitude inesperada —
como abandonar a área reservada à imprensa e misturar-se à multidão num
evento.
O próprio Raskin afirma que os gatilhos encerram ou uma
ambiguidade ou uma contradição e que o efeito do gatilho é
justamente esse: ”ao introduzir o segundo script ele cria uma sombra
no primeiro e na parte do texto que o introduziu (o gatilho), impondolhes uma nova interpretação, diferente daquela que parecia a mais
óbvia”. (Raskin, op. cit., p. 114-144)

Na teoria de Raskin, para que o humor se realize, são necessárias as
seguintes condições:

A troca, comutação de um discurso positivo (bem intencionado)
para um negativo (mal intencionado, malicioso);
O texto da piada;
Dois scripts sobrepostos compatíveis com o texto;
Uma relação de oposição entre estes scripts;
Um gatilho — óbvio ou implícito — que realiza esta oposição.
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O CQC utiliza uma estrutura jornalística para fazer humor. Sua equipe
de repórteres aborda os candidatos políticos como jornalistas o fariam, mas
subverte a lógica da reportagem fazendo perguntas desconcertantes ou
tomando atitudes inesperadas.
O tratamento informal e desrespeitoso aos políticos está ligado, até certo
ponto, a algumas características da paródia. Etimologicamente, a palavra
paródia significa “ode do lado de outra ode”, o que significa um discurso à
margem do discurso oficial, ou formal. A paródia tem origem nas festas
medievais, quando a população vestia-se como personagens nobres — reis,
rainhas e papas. Ou como os bufões das cortes, usando roupas pelo avesso ou
de forma “errada” — partes de baixo na parte de cima e vice-versa.
Simbolicamente, essa brincadeira representava a inversão da ordem, a
liberação dos costumes e usos do cotidiano, o rebaixamento do que era nobre
e, principalmente, a catarse. A paródia representa também uma deformação do
discurso original ao qual ela se refere (no caso, a cobertura jornalística
convencional das eleições).
O CQC parece parodiar o papel do jornalismo sério, convencional,
assumindo para si as perguntas que os jornalistas deveriam fazer, mas não
podem. De certa forma, essa abordagem se investe do papel de “perguntar o
que todos querem saber, mas não ousam”, embora nem sempre a resposta
obtida seja reveladora.
Isto porque, por ser uma paródia, a abordagem do CQC também é
entendida pelos políticos como um “jogo de cena” em que eles, para
contornarem a surpresa e o aspecto agressivo ou “revelador” das perguntas
dos “repórteres”, também jogam, usando de frases feitas, irreverência ou
tornando-se paródias de si mesmos.
É importante diferenciar a paródia realizada pelo CQC da paródia
realizada pela maior parte dos programas de humor. Muitos deles caracterizam
um ator como o personagem político, fazendo da “ode à margem da ode” uma
forma de crítica indireta. Esse formato pode ser observado em programas
como “Zorra Total” — no qual uma personagem semelhante à presidenta Dilma
conduz um trem chamado Brasil; e nos antigos programas de Jô Soares ou
Chico Anísio.
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Outro exemplo seria o trabalho da atriz e diretora italiana Sabina
Guzzanti, que em seu documentário “Viva Zapatero!” apresenta uma paródia
do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi devidamente caracterizada como tal.
Guzzanti teve seu programa de humor da RAE (TV estatal italiana) inviabilizado
pelos dirigentes do canal, numa forma velada de censura, por entenderem sua
paródia como ofensiva à imagem do premier italiano. Além da caracterização,
Guzzanti repetia alguns pronunciamentos de Berlusconi enfatizando, de forma
realista, o absurdo de suas atitudes — como sua manobra para conseguir a
aprovação pelo parlamento de uma lei que permitiu que ele detivesse o
monopólio dos canais de TV e jornais antes que se reelegesse.
A paródia, por sua utilização das características físicas, da fala e dos
gestos do parodiado, é um tipo de humor mais sujeito à crítica e à censura,
mesmo que veladas. No caso do CQC, esse tipo de caracterização não é
utilizado, mas os políticos são ridicularizados pelo discurso, pelo confronto
entre o que dizem espontaneamente (numa abordagem jornalística). e as
informações que são pesquisadas fora do campo do programa. É o que
acontece, por exemplo, quando o repórter do CQC pergunta a um parlamentar
“o que o Sr. tem a dizer sobre o fato de ter sido reeleito e não ter comparecido
em nenhuma votação de lei ao longo do ano?”. O confronto causa o
constrangimento, e o constrangimento leva à ridicularização.
2.2 — Particularidades do humor político

Dentro do estudo de França, destaca-se que o humor político é
fortemente dependente do contexto, pois, em muitos momentos, ele vai se
utilizar da paródia sobre um discurso ou situação dinâmicos — que mudam a
todo momento.
Outra característica é que, a fim de ter graça, o humor político depende
do envolvimento do espectador e que este entenda o sentido da paródia ou da
crítica apresentada. Isso é bastante pertinente no caso do CQC, pois, além de
pretender-se um resumo semanal de notícias, ele sempre faz referência aos
fatos cobertos ao longo da semana pela imprensa convencional. Portanto, é
necessário conhecê-los para achar graça do tipo de humor que o CQC faz.
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Há, porém, uma característica universal no humor político, apontada por
França: ele está baseado no binômio real x ideal. O ideal é a comunicação de
boa fé, aquilo que se espera pela população de seus representantes, as
expectativas de solução, a atuação em prol dos direitos e necessidades do
povo. E o real é “revelado” pela comunicação de má fé, as denúncias de
omissão, corrupção, a ignorância e o desinteresse pelo bem público.
O humor político também reforça preconceitos e estereótipos na crítica
às figuras públicas. Quando, por exemplo, o jornalista Felipe Andreoli
comentou no ar “o Suplicy (Eduardo Matarazzo, senador) é tão legal, como ele
pôde ter se casado com a Marta? (Suplicy, sua ex-esposa e senadora)”, o
comentário denota uma opinião pessoal em relação à Marta (tida como “difícil”
e “antipática” pela imprensa). Ou quando a jornalista Monica Iozzi pergunta à
candidata Marina Silva se os apoiadores poderiam contribuir à sua campanha
com uma cadernetinha, como no pagamento de dízimo, a jornalista está
tentando ironizar o fato de a candidata ser evangélica — quando poderia
enfatizar que ela abriu uma nova forma de participação e contribuição às
campanhas políticas (exibido em 16/8/2010).
Em outros quadros, o CQC procura destacar a ignorância e
incompetência dos políticos, questionando-os sobre conhecimentos gerais ou
notícias da semana — sobre as quais, na sua maioria, eles demonstram
desconhecimento. Em pautas específicas, os políticos (do legislativo) são
confrontados

com

informações

que

procuram

enfatizar

a

falta

de

representatividade, a atuação em causa própria, os comportamentos
impróprios para o cargo que ocupam, como faltas às sessões do plenário da
Câmara de Deputados ou Senado, votações para aumento dos próprios
salários, etc.
No caso da cobertura das Eleições 2010, o CQC procurou enfatizar as
“falhas” da campanha de cada candidato à presidência, baseando-se em
características pessoais. Muitas pautas fizeram referência a Plínio de Arruda
Sampaio (PSOL) como velho demais para o cargo — caso do programa de 12
de julho transcrito parcialmente a seguir; Marina Silva (PV) era caracterizada
como ingênua ou suas convicções religiosas (ela é evangélica) eram usadas
para evidenciar contradição em seu discurso; sobre Dilma Roussef (PT), era
enfatizada a dificuldade de acesso a ela — denotando certa arrogância,
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superioridade; José Serra (PSDB), fazendo um certo “jogo” nas entrevistas,
mostrava-se ora galanteador e ora irritado. Seu candidato à vice, Índio da
Costa (DEM), era sempre qualificado como insignificante, sublinhando as
divisões internas do PSDB (que demorou muito a definir o vice de Serra,
optando por um político da coligação, desconhecido, fora do seu Estado de
origem, o Rio de Janeiro).
Como foi mencionado, o CQC não apresenta pautas novas, mas faz
referência a uma pauta que já foi apresentada pelos telejornais diários, criando
um enunciado próprio. Por exemplo: quando o repórter aborda o candidato
José Serra e lhe pergunta “O Sr. conhece o Paulo Preto?” (programa exibido
em 25/10/10), já se sabe que, durante a semana, foi noticiado suposto
envolvimento do ex-diretor do DER com empreiteiras que também doaram
dinheiro à campanha do candidato, como a construtora Delta. Estas empresas,
durante seu governo, participaram da construção do trecho sul do Rodoanel.
Questionado, o então governador Serra respondeu que não conhecia Preto. O
humor está em confrontar o candidato Serra com a sua negação, causando
constrangimento e levando-o a justificar-se ou a rever as declarações dadas,
como se o CQC quisesse, por meio da abordagem inusitada e agressiva,
“revelar a verdade”. O foco não é a verdade do escândalo — “conheço/não
conheço Paulo Preto” —, mas a verdade de que os candidatos mentem sobre o
seu passado político.
Segundo França, “A paródia possui uma natureza intertextual que
implica, necessariamente, a existência do texto parodiado para que haja o texto
parodiante. Outra característica envolve a sua natureza parasitária, uma vez
que que “a paródia desfigura os textos ou obras que tomou (‘roubou’) para alvo
do seu discurso derrisório, alimentando-se, textofagicamente, de textos
originais anteriores que manipula, reescreve, degrada”. (p. 104) (França, M. T.
R. sobre Martins, J. C., p. 104). Visualmente, o CQC não realiza a paródia
convencional — a imitação — mas seu enunciado usa o discurso de uma
notícia para parodiá-la — enunciar um discurso ridicularizador.
Sant’Anna (Afonso Romano de) também concorda quando afirma:
É curioso e sintomático que os jornais parodísticos não sejam diários.
Eles carecem que o texto a ser parodiado tenha sido publicado
anteriormente ou tenha se acumulado na memória do leitor durante
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uma semana ou mais. Ele vive da notícia consumida. Ele não dá o
‘furo’, ele debocha do ‘furo’ ou valoriza um aspecto só do todo.

Já Sant’Anna defende que, embora de origem literária, a paródia não se
restringe a este gênero, porque sua função de debochar de um fato dado pode
se manifestar em outros campos. O deboche seria dessacralizar, carnavalizar,
subverter a ordem de um dado fazendo seu deslocamento de contexto ou de
lugar.
O CQC dá às suas pautas um tom de ironia e do deboche, conforme
trechos transcritos a seguir.

Programa de 16 de agosto de 2010
José Serra aparece falando para o assessor “preciso falar com a minha
família” e a repórter Monica Iozzi retruca: “que desespero é esse candidato? É
porque eu falei que o Sr. é chavequeiro e causou problema com a sua família?”
José Serra: “Eu falei para a minha mulher que te paquerava e ela disse: quer
saber? Você tem muito bom gosto!”
Monica Iozzi: “O Sr. sempre leva para esse lado mas não é isso que eu quero
falar, e assisti todo o seu debate e fiquei surpresa que o Sr. defendeu uma
campanha eleitoral mais barata. Mas a do Sr. é uma das mais caras, está
previsto que vai gastar R$ 180 milhões.”
JS: “Não, esse é um orçamento possível.”
MI: “Mas está no TSE, R$ 180 milhões!”
JS: “O que eu propus foi um horário político mais barato.”
MI: “Mas parece que o Sr. faz uma coisa e fala outra.” — A jornalista tenta
colocar o candidato em contradição.
JS: “Não parece não, parece para você.” (corte)
MI: “O Eike Batista doou R$ 1 milhão para o Sr. e R$ 1 milhão para a Dilma,
não é estranho?” — A jornalista insinua que a contribuição privada à
campanha está relacionada ao interesse do empresariado, que, no dito
popular, “acende uma vela para Deus e outra para o Diabo”, apoiando dois
opositores; e, desta forma, não apoia ideologia nenhuma.
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JS: “Eu estou menos preocupado com isso do que com o dinheiro que não
aparece, por fora, o financiamento público que sai dos impostos e você não fica
vendo.”
MI: “E que teoricamente fica mais fácil de roubar?” — A jornalista faz referência
ao “caixa dois” das campanhas, aos recursos não declarados que, originados
por doações ou uso do dinheiro público, vinculam o candidato a “interesses”
setoriais.
JS: Fica. (corte)

Programa de 12 de julho de 2010

(corte)(discurso emoldurador, que introduz a pauta)
Monica Iozzi: “Pois é, Danilo. Enquanto você está aí, nessa confusão, pagando
seus pecados, eu estou aqui, na santa paz de Deus em frente a uma igreja
(imagem mostra a igreja, onde aparece desenho do Corcunda de Notre Dame,
da Disney) em Itaquera, para acompanhar uma missa que contará com o
candidato do PSOL à presidência da República, Plínio de Arruda Sampaio,
pouco conhecido pelo grande público. Vamos lá para saber mais um pouco da
história e da vida deste candidato.”(corte)
MI: “Achei estranho um político fazer uma campanha durante a missa. A
senhora acha que ele faz isso porque a igreja tem o costume de ajudar os mais
fracos?” — Enfatiza o baixo desempenho do candidato.
Popular: “Ele não veio fazer política na igreja (vinheta mostra um nariz de
Pinóquio crescendo sobre o rosto da mulher). Ele veio falar sobre um tema que
a nossa igreja quer esclarecer para a nossa população.”
MI: “Qual é o tema?”
P: (onomatopeia de um grilo — cri, cri, cri — como que para enfatizar o silêncio
da entrevistada, e vinheta de uma martelada na cara da mulher)
MI: “Acho que ele não esclareceu muito bem.” (corte)
MI: “Como vai? Prazer. O senhor está na vida política desde a década de 50.
Tem uma trajetória bastante longa, mas o senhor não está alcançando
números expressivos nas pesquisas. O senhor vai assim mesmo, insistir?
Confia na candidatura?” — Jornalista destaca a “longa trajetória” na política em
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oposição ao baixo desempenho do candidato nas pesquisas de intenção de
voto.
Plínio de Arruda Sampaio: “Confio porque agora vocês começaram a me por na
luzinha (da câmera).”
MI: “Nas últimas eleições o candidato do PSOL à presidência foi a Heloisa
Helena. A Heloísa gostaria de apoiar a Marina Silva do PV à presidência.
Porque houve esse racha no PSOL?”
PAS: “Porque partido é pra ter racha, minha gente!”
MI: “Quem o senhor acha que é mais de esquerda? O Lula, a Dilma, ou
nenhum dos dois?”
PAS: “Eles foram de esquerda, mas desistiram. Esse é o problema
(durante toda essa entrevista foram feitos minicortes de edição, quase a cada
piscar de olhos). Aqui, sobrou só eu.”
MI (fazendo careta) (corte): “Eu trouxe aqui um galhinho de arruda, que é pra
ajudar o “seu” Plínio Arruda na sua candidatura”
(O Plínio coloca o galho, que não é de arruda, mas de alecrim, atrás da
orelha)(corte)

Programa de 25 de outubro de 2010

(...)
Oscar Filho: “Estou aqui, no Rio de Janeiro, para um ato pró-Dilma Rousseff
cheio de artistas e desportistas de todo o Brasil. Minha gente! Vamos ver o que
vai ser isso aqui, porque tá uma festa! O pessoal tá empolgado.” (corte)
OF: (Chico Buarque chegando ovacionado, com confetes virtuais do CQC
caindo) “Olha só o Chico Buarque aplaudido de pé. Foi mais aplaudido que a
Dilma.”
Popular (maquiada feito travesti): “ele mais que a Dilma. É o Chico!”
OF: “Se o Chico se candidatasse a presidente, ele ganhava.”
Popular: “Ganhava.” (vinheta mostra coroa de estrelinhas e passarinhos nela,
como nos desenhos animados, quando se quer dar a entender que o
personagem está “fora de si”, atordoado) (corte)
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OF: “Sabe quem vai ter mais trabalho aqui hoje? Aquele cara ali ó (aponta para
o tradutor de linguagem para surdos-mudos) para traduzir tudo que ele ouvir...
Político fala muito! Nossa, ele vai ficar com LER (Lesão de Esforço Repetitivo).”
(Um popular está fazendo caretas e mostrando a língua atrás do OF) (corte)
OF: “Olha lá. Esse é o Michel Temer, que é o vice da Dilma. Ele tá mais longe
do que o Chico. O Chico Buarque tá do lado da Dilma (brilho nos dentes do
Chico). Quer dizer... O Chico é mais forte né? Temer... (Oscar faz um sinal de
reprovação).” (corte)
OF: “Temer, você tá com ciúme do Chico? Porque ele é mais bonito que você e
tá do lado da Dilma?”
Michel Temer (PMDB Dep. Federal): “(risos) Nem um pouco. Ele engrandece a
chapa da Dilma.” (corte)
(ele pergunta para a Dilma, mas aparece uma legenda “Chico Buarque Cantor
Bengala”, sobre a imagem enquadrada de ambos)
OF: “Dilma, ele está há mais tempo que o Temer e ele está ’bem na fita’.
Dilma: “Ele tá mais perto de mim (risos).”
OF: “Ele daria um bom vice, o Chico?”
Dilma: “Vou te falar, ele daria um bom presidente também (vinheta mostra um
nariz de palhaço sobre o rosto dela).” (corte)

Nesse mesmo programa, o CQC enfatiza as contradições do jogo
político mostrando num Comitê do PV os membros deste partido que decidiram
apoiar José Serra no segundo turno — a despeito da abstenção da candidata
do PV, Marina Silva, de declarar seu apoio. Pouco depois da eleição, Marina e
outros membros importantes do partido se desligaram do PV.
Danilo Gentili: “Estou em frente ao comitê onde antes tinha a foto da Marina e
agora tem uma do Zé Serra. Apesar da Marina e do PV terem se declarado
neutros no 2º turno, tem um pessoal do partido que tá apoiando...” (corte)
DG: “O senhor tá apoiando quem?”
Ricardo Izar (PV-SP dep. est.): “O Serra. (pequeno corte) A gente falou de
imparcialidade é para que cada um tome o seu partido. (corte)
DG: “O Senhor é PV ainda?”
RI: “Sou PV, ainda.”
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DG: “O partido está neutro e você...”
RI: (vinheta mostra sua cabeça inchada e vermelha, enfatizando tensão) “Não
é que a gente tem de votar. Porque quando a gente não vota, não toma uma
decisão, não tem o direito de reclamar depois.”
DG: “A Marina não tem o direito de reclamar, então. Tem de ficar na dela.”
RI: “Mas ela vai votar em alguém. É que o voto é secreto...” (vinheta mostra
coroa de estrelas e pássaros sob a cabeça de Izar) (corte)

Danilo dá prosseguimento à matéria abordando os políticos do PSDB
sobre o escândalo de Paulo Preto (ex-diretor da Dersa na gestão de J. Serra
como governador, acusado de ser o gestor do seu “caixa dois” de campanha).
DG: “Paulo Vieira, ex-diretor da Dersa, conhecido como Paulo Preto, foi
acusado de desviar R$ 4 milhões da campanha deste (aponta para boneco de
plástico do Serra), que quer ser presidente do Brasil. O Serra, quando foi
interrogado, disse: ‘não sei, não conheço...’. Depois, provaram que conhece e
ele falou ’Ah, lembrei! Mas eu não sei o que aconteceu, não gosto dele’. Usou a
tática Lula do ‘não sabe quem é’. Vamos tentar falar com ele sobre o assunto.”
(corte)
DG: “Governador, o Senhor conhece o Paulo Preto?”
Alckmin (Governador eleito de SP): “Quem? (vinheta mostra sua cabeça
inchada e vermelha) Conheço. Foi presidente da Dersa.”
DG: “O senhor sabe onde estão os R$ 4 milhões que ele levou da campanha
do Serra?” (Alckmin sorri sem graça) (corte)
DG: “De um lado, tem a Erenice Guerra; do outro, tem o Paulo Preto. O senhor
acha que a Marina ficou neutra para não queimar o filme? (onomatopeia de um
“ai!”, como se a pergunta causasse dor ao entrevistado)
FHC (ex-presidente do Brasil): (após um corte) “Eu gosto muito da Marina, não
é de hoje. Eu respeito a posição da Marina, entendo as razões dela.” (corte)
DG: “É isso mesmo ou você está apoiando (o Serra) em troca de cargo?”
Fábio Feldmann (PV-SP): “Eu quero cargo no CQC (risos).”
FHC: “Isso aí eu também quero. Fosse isso, eu estava na frente. Eu tenho mais
competência pro CQC do que ele (murros virtuais no Feldmann).”
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DG: “O senhor está aparecendo mais na campanha, hein? Perdeu o medo de
perder para o PT, né? (Feldmann aparece na tela com um olho roxo, como se
tivesse apanhado).”
FHC: “Nunca tive medo de perder. Ganhei duas vezes do Lula no primeiro
turno e vou ter medo de perder?”
DG: “Falou o campeão! Aêêêê!” (corte)
DG: “Chegou de verde o candidato, que é a cor do seu time (José Serra torce
para o Palmeiras). Candidato: o senhor passou a campanha falando da Erenice
Guerra e agora não quer falar do Paulo Preto? (vinheta simula uma pedrada na
cabeça do Serra)”
José Serra (candidato à Presidência): (ignora o repórter e segue andando)
DG: “Não vai falar. (corte) O senhor tá em segundo na campanha. É bom o
senhor falar para aumentar a popularidade um pouquinho...” (onomatopeia com
o som de grilos enfatiza o silêncio) (corte)

(discurso emoldurador)
Monica Iozzi: “Como o Serra desprezou o Danilo Gentili lá em SP, a gente veio
ao Rio de Janeiro pra tentar falar com ele sobre o Paulo Preto. Mas parece que
a coisa ficou preta pra ele aqui hoje cedo (mostra cenas de campanha com
Serra tomando boladas de papel). Ou seja, Serra não vem. Mas esse monte de
militantes que está aqui ainda não sabe disso. O CQC vai ter o prazer de avisar
a eles.” (corte)
MI: “São 5h40 e você está aqui desde a uma hora. Quanto tempo mais você vai
esperar?”
Popular (aparece com máscara de Geisy Arruda, estudante da Uniban que
criou polêmica ao ir à aula com um vestido curtíssimo, causando tumulto e
sendo expulsa da universidade. Posteriormente, ela ganhou uma ação por
danos morais e tornou-se ”celebridade”): “Quanto tempo for necessário para
ver o meu presidente!” (corte)
MI: “Deixa te falar. O Serra não vem!”
(vários populares respondem)
Popular 1: “Vem.”
Popular 2: (dá de ombros)
Popular 3: (faz cara de triste)
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P1: “Vem meio arrebentado, enfaixado, mas vem.” (mostra Serra todo
enfaixado, feito múmia) (corte)
MI: “Não fica triste do Serra ter te abandonado hoje.”
P3: (vinheta mostra lágrimas virtuais sobre o rosto dela) “Não.” (corte)
P1: “Serra! Vem porque a Monica tá aqui, cara!”
MI: (vinheta mostra sua cara inchada e vermelha, indicando constrangimento)
“Não! Me inclui fora dessa.” (corte)
MI: “Você não ficou triste de vir aqui ver o Serra e ele não vem?”
Rosamaria Murtinho (atriz): “Pois é, mas ele foi pra SP de maca.” (corte)
Mauro Mendonça (ator): (vinheta de nariz de palhaço, ridicularizando sua fala)
“É lamentável essa agressão.”
MI: “Essa agressão a você?”
MM: “Não. A ele.” (corte)
MI: “Nem foi tão sério. Foi só um negócio de fita crepe.”
Rosamaria: “Não, não. Aí ele viria!” (corte)
MI: “O Serra tem evitado bastante falar sobre o Paulo Preto” (corte)
Índio da Costa (DEM, candidato a vice-presidente): “Porque essa é uma
história fantasiosa. (corte) O Caso da Erenice é roubo do dinheiro público. O
caso do Paulo não existe (disco riscado) E se existe, era dinheiro privado (nariz
de palhaço)”
MI: “É mas é dinheiro de empresa pra serviço público. Também é errado.”
IC: “Não! Isso é loucura! (diz, apontando para a própria cabeça)”
MI: “Esse foi o Índio que, pela 1ª vez, foi estrela da nossa matéria. O Serra não
veio, a gente encerra por aqui, e vou pegar uma praia que ainda está sol.”
(corte)
(volta para o estúdio)
Marcelo Tas: “Momentos de tensão! O pequeno pônei (Oscar Filho) sendo
assediado pelo Zé Celso! E FHC querendo trabalhar no CQC! E o Serra, eu
não tinha visto a bolinha na careca do Serra — e houve outras agressões. Foi
lamentável. Vou consultar meus analistas políticos que estão aqui ao lado.
Marco Luque: Dilma ou Serra?”
ML: “Eu tô sentindo cheiro de empate.”
(discurso emoldurador)
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Tas: “É bom que a gente lembre que a Dilma está na frente, nas pesquisas,
apesar do papelão das pesquisas no 1º turno, a Dilma está na frente em
todas.”
Rafinha: “Em compensação, a eleição é em dia de Halloween. Olha o
equilíbrio...” (risos)
2.3 — Caricaturas e vinhetas

O recurso da caricatura é usado para exagerar características ou
peculiaridades dos personagens em questão, ridicularizando-os ou atraindo o
foco do telespectador para esse elemento. No CQC, o recurso da caricatura
está presente nas vinhetas, que podem ressaltar características físicas, morais
ou comportamentais. Exemplos:
Serra com dentes e capa de vampiro — faz alusão ao fato de ser
ex-ministro da Saúde e também à sua aparência pálida, com
olheiras e uma testa proeminente.
Serra com chifres e tridente de diabo — faz alusão à fala de uma
entrevistada na Cidade de Aparecida do Norte, no dia da
Padroeira do Brasil (N. Sra. Aparecida) que afirmou que ele
“precisava muito de Deus” (no sentido de ser um homem de fé).
Plínio de Arruda Sampaio representado pelo Corcunda de Notre
Dame — enfatizando sua idade avançada para o cargo de
presidente.

Em alguns momentos, a caricatura também é usada no sentido de
contrariar o discurso falado, isto é, enfatizar a contradição da fala de um
entrevistado.
2.4 — Histórico do humor político no Brasil
O termo ”humor” como sinônimo do riso e do cômico passou a ser usado
somente a partir do século XVII, e é definido hora como “capacidade de
enxergar o contrário de uma situação, seu oposto, relativizar a ordem e a
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lógica”; hora como “instinto de jogo, lúdico, faculdade de perceber aspectos
insólitos e ridículos de uma realidade física e social” (SLAVUTZSKY, 2007).
Para o crítico de televisão Ricardo Kaufman, o uso do humor aliado ao
jornalismo pode ser uma ”faca de dois gumes” devido a, de um lado, fazer rir
da fragilidade de personagens sociais já fragilizados — negros, mulheres,
população marginalizada e empobrecida, etc. — servindo ao status quo. Por
outro, pode ser um aliado para trazer uma visão crítica e empática de
acontecimentos áridos — corrupção na política, por exemplo (KAUFMAN, R.
“A força do jornalismo de humor”, portal Terra.com.br, 28/3/2008).
Entretanto, devemos considerar que o uso do humor para abordar a
política de forma a driblar a censura (direta — quando exercida por alguma lei
— ou indireta — quando exercida por algum poder coercitivo, como a pressão
dos grupos de poder sobre um veículo de comunicação, indicando o que deve
ou não ser abordado) é tão antiga quanto o surgimento da imprensa no Brasil.
Citando Sodré (2002), “(...) o primeiro jornal publicado por um brasileiro
(...), foi o mensário Correio Brasiliense ou Armazém Literário, que surgiu em 1º
de junho de 1808 e funcionou até dezembro de 1822. (...) sua finalidade era
enfocar questões moralizadoras e éticas“ (AGUIAR O. A., 2006, p. 50).
Com o rompimento do Príncipe Regente D. Pedro I com Portugal, a
imprensa passou a criticar atos do governo, o que levou José Bonifácio a
convencer D. Pedro I a promulgar um decreto em 18 de junho de 1822 que
criava o tribunal de júri para crimes de imprensa no Brasil. A partir desse
momento, os próprios políticos passam a fazer uso da imprensa aliada ao
humor para atingirem seus adversários; já que todo jornalista deveria se
identificar e se responsabilizar pelo conteúdo publicado, o subterfúgio
encontrado foi a criação de paródias, ou personagens fictícios, cujas histórias
muito se assemelhavam à personalidade que se queria criticar.
Surgiram na sequência dois veículos que se dedicavam a informar e a
criticar a política de forma despersonalizada — sem tanta ênfase no ataque
difamatório entre políticos — fazendo uso de “animais falantes”: o bissemanário
Macaco Brasileiro e o semanário O Papagaio. De vida curta durante o ano de
1822 — 16 e 12 edições, respectivamente — eles se dedicaram a relatar os
fatos políticos para além do duelo oposição x situação.
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A partir de 1837, o advento da caricatura na imprensa brasileira veio a
incrementar a troca de ofensas e críticas no meio político, acrescentando o
recurso do exagero, da ênfase aos defeitos físicos, morais e aos vícios da
sexualidade entre adversários.
Podemos aqui fazer um paralelo com o uso de vinhetas e onomatopeias
pelo CQC como um recurso digital para fazer a caricatura do século XXI, ou
seja, enfatizar os defeitos dos personagens políticos por meio da sua
identificação com anjos, demônios, personagens de HQ ou outros exageros.
Por volta de 1830, havia no Brasil 53 jornais, sendo 11 destes aliados do
governo, o que impulsionou os ataques ao governo por meio da imprensa,
escudada no uso do humor.
Com a Proclamação da República no final do séc. XIX, a indústria
gráfica ganha espaço, e cresce o papel da imprensa como fiscalizadora e
denunciadora do exercício político. Os jornalistas passam a ser temidos,
enquanto os humoristas são considerados de menor prestígio e credibilidade.
A abrupta transição de Império para República em fins do sec. XIX criou
impasses sociais e políticos detectados e denunciados pelos humoristas da
época,

os

quais

puderam

fazer

o

registro

cultural

do

clima

de

descontentamento e incerteza reinantes numa sociedade rural, semiurbanizada
e dominada pelas elites econômicas que tentava se tornar nação aos
solavancos. Como descreve Elias Thomé Saliba em “As Raízes do Riso”:
Uma das maneiras de representação desses impasses e dessas
temporalidades diversas da história brasileira, no período inaugurado
pela abolição e pela República, foram os registros cômicos; eles
constituíram, talvez, não apenas mais uma das formas de representar
a República, mas uma forma privilegiada para representar as
condições, possibilidade e vivências da história do país. Uma das
formas de representação cultural, porquanto impalpável, da própria
sociedade e das suas formas de vida (...). (Saliba, E.T., p. 69)

Saliba também qualifica o humor como uma característica inerente da
cultura brasileira para lidar com o poder e os problemas do cotidiano, quando
afirma:
(...) deslocando ou alterando significados, o comportamento
humorístico (do fim do sec. XIX) parecia corresponder a uma atitude
geral do brasileiro no sentido de ajustar-se à vida na sua repetição
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cotidiana e àquela sobreposição de temporalidades, aparando ou,
pelo menos, sublimando os impasses, os conflitos sociais e as
perspectivas de futuro. Parecia mesmo que o humor ajudava os
brasileiros a viver, dando-lhes uma espécie de ética ilusória e
efêmera capaz de colimar, aos menos provisoriamente, os obstáculos
e as dificuldades que se esgarçavam naquele momento crítico de
transição de regime político. (p. 70)

A partir de 1926, o jornalista Aparício Torelly funda o jornal A Manha
(referência ao jornal A Manhã, de grande importância na época), e passa a
assinar artigos cômicos com seu nome verdadeiro ou o pseudônimo Aporelly.
Em 1930, a partir da parceria com o ilustrador Andes Guevara, cria o
personagem “Barão de Itararé”, que se tornará um marco na imprensa
brasileira não só pela longevidade — cerca de 20 anos — como pela
característica de abordar o nonsense na política, buscando provocar a reflexão
e a crítica.
O humor como crítica política e social sofrerá uma transformação com o
golpe de 64 e o advento da censura; cientes dos riscos representados pela
“subversão”, humoristas, escritores e chargistas procurarão, por meio das
analogias com animais, as metáforas e, eventualmente, alguma vulgaridade,
criticar subliminarmente o regime militar, o ambiente opressivo de censura e as
incertezas quanto ao futuro do País.
Autores como Rubem Fonseca, Carlos Heitor Cony, Luis Fernando
Veríssimo, Ziraldo, Millôr e muitos outros farão uso desse expediente em suas
crônicas, romances e contos, como em “A Revolução dos Caranguejos” (de
Cony):
Os caranguejos são honrados, de caráter ilibado, não roubam nem
subcrevem manifestos subversivos. Não há notícia, na crônica dos
caranguejos, de algum dia um desavisado membro da espécie tenha
lido Marx ou ido a Pequim. Caranguejo anda para trás — é uma
verdade. Mas há vantagens e se andar para trás. Além de mais fácil,
é mais seguro. (p. 151)

Nos idos das décadas de 1960 e 1970, até a abertura política, os
militares são retratados como ignorantes, brutos, toscos, prepotentes e
hipócritas.
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Outras metáforas animais são utilizadas para descrever os atos de
tortura, prisão, assassinato de militantes políticos e mesmo o futuro da nação.
Na crônica “O elefante”, o autor Sérgio Porto descreve o destino do animal,
batizado Brasil, que é confiscado por autoridades por não ter seu frete pago
pelo circo responsável por ele: “(...) parlamentavam lá dentro (...) sem se
importar com Brasil, que pastava lá fora”. Em outro trecho, “o Brasil chegou às
margens do Ipiranga num sete de setembro às 18h22, hora local. Prontamente
abandonado, ficou preso, quieto e muito conformado” (p. 164).
Outro tema insistentemente abordado pelos humoristas e cronistas desta
época é a relação da classe política brasileira com a corrupção, apontada pelo
brasilianista Malcom Silverman, em seu livro “A Moderna Sátira Brasileira”,
como um fator endêmico, quase institucionalizado, quando diz:
Última entre as características dos políticos dessa nação é a
corrupção ubíqua a que todos aderem. Os exemplos tendem a ser
mais anedotais do que simbólicos, e sempre infundidos com um tom
de leveza que beira o picaresco (uma qualidade irônica para os
políticos necessariamente sisudos). Mas, também, o deles é um
comportamento marginal, raramente condenado, tacitamente aceito,
às vezes até encorajado. Daí, portanto, um estadista poder rir quando
é taxado abertamente de “ministro 10%”, em deferência às suas já
conhecidas comissões sobre contratos governamentais; o pano de
fundo das decisões presidenciais ostentar um retrato do conde d’Eu,
cujo nome também é um trocadilho quanto ao entreguismo; e um
deputado em visita a Paris esquivar-se risonhamente: ”Isto lá é
cidade para trabalhar? Que tal irmos ao Lido?“ (p. 182)

A ligação da nossa classe política com a corrupção — o real — em
confronto com o ideal universal — a honestidade — foi demonstrada pelo CQC
em muitas pautas e quadros além da cobertura das eleições 2010.
A partir de 2011, o programa passou a submeter os membros do
Congresso a uma sabatina de conhecimentos gerais, perguntando-lhes, por
exemplo, qual o nome do dirigente da Líbia, qual o total de Estados brasileiros
ou mesmo requerendo assinatura para uma petição que incluiria a cachaça
como item da cesta básica. Muitos parlamentares assinaram o documento sem
lê-lo, dando sua anuência por pura indolência. No caso das perguntas, a
grande maioria demonstrou dificuldade em respondê-las, levando o espectador
a concluir que há uma grande quantidade de políticos ignorantes.
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Outro momento de forte crítica, no quadro “Proteste Já”, ocorreu quando
o programa colocou um GPS numa TV que foi doada a uma escola pública de
Barueri, e descobriu-se que a mesma estava na casa de uma servidora. O
embate entre a equipe do programa e o prefeito repercutiu em vários veículos
quando este chamou o jornalista de “babaca” e reiterou que a liberdade de
imprensa exercida por ele só se tornou possível por causa de militantes
políticos como o próprio prefeito (do PT).
No caso específico da cobertura das eleições, o programa buscou trazer
assuntos sensíveis aos candidatos (ver em “Os escândalos e as polêmicas da
eleição de 2010”, adiante); mas, com pouco resultado efetivo, em nível de
informação. Como as pautas já tinham sido divulgadas, a menção ao
escândalo ou assunto polêmico foi utilizada mais para causar desconforto, a
“saia justa”, do que agregar alguma revelação ou informação relevante aos
eleitores.
Outro fator que pode explicar a pouca contundência da cobertura às
eleições pode ser a Lei 9.504/97, que impediu, por algumas semanas, a
atuação dos humoristas. Comento mais sobre esse episódio no capítulo sobre
a Cobertura das Eleições.
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CAPÍTULO 3
3.1 — A cobertura das eleições presidenciais de 2010 pelo CQC
Voltando à questão inicial — o CQC informa sobre a política ou distrai?
— quero fazer algumas considerações antes de chegar às minhas conclusões.
À medida que o CQC foi ganhando audiência e consolidando-se como
um programa de jornalismo crítico em relação à política, foram sendo criados
blogs e twitters para que a audiência se manifestasse com mais agilidade e
interatividade com os integrantes do programa, e que esses também
manifestassem de forma mais livre suas opiniões. A possibilidade de
manifestar suas opiniões políticas de forma individual e mais explícita,
propiciada pelas redes sociais digitais, parece reforçar a face “espetacular” que
os apresentadores do programa adotaram; Marcelo Tas, o jornalista crítico, o
âncora que dá ritmo à atração; Rafinha Bastos, o humorista cínico e corrosivo;
e Marco Luque, o infantil e ”bobinho”.
O próprio programa estimulou o uso das redes sociais quando criou, no
início da terceira temporada (março de 2011) a possibilidade dos espectadores
continuarem mandando mensagens e discutindo as pautas do programa no
CQC 3.0 — cqc.band.com.br — 30 minutos após o mesmo sair do ar.
O jornalista Marcelo Tas, em seu blogdotas.terra.com.br, emitiu durante
as eleições de 2010 opiniões mais contundentes a respeito da política e dos
candidatos à presidência, conforme publicou na estreia, em 18/10/2010:

O apresentador, jornalista e humorista Marcelo Tas (...) aproveitou
para lançar sua candidatura à presidência nas eleições de 2038. ”Eu
terei a mesma idade de Plínio Arruda. A propósito, Plínio, se você
estiver nos vendo, vamos trazê-lo para o governo. (...) Eu não estou
interessado nem um pouco neste papinho furado de Serra ou Dilma,
PMDB ou DEM. O Brasil vive neste estado de urgência. A minha
candidatura é para fazer o Brasil pensar. Andei consultando
especialistas sobre o assunto. O Brasil acelerou o crescimento, e não
tem escola, professor, saneamento básico. Conversei com
engenheiros que constroem prédios milionários em Camboriú/SC e
você sabia que não existe estrutura de esgoto? O pessoal investe
literalmente R$ 2 milhões para viver na merda”, pontuou.
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Diretamente falando sobre os quatro candidatos, Tas demonstrou mais
simpatia por Marina Silva:
“Foi a candidata que eu mais respeitei no primeiro turno. Ela tentou um
discurso diferenciado e teve dificuldades. O Partido Verde (PV) é muito frágil.
Tem gente muito ruim no PV”.Ao falar de José Serra, atacou: “Para mim, ele é
um cara centralizador, que não vê ninguém que está do seu lado. Ele tomou
muita porrada na vida e por merecimento”.Sobre Dilma, Tas demonstrou
incômodo com a ”soberba” dela: “A Dilma e seus redcaps têm para eles que
são infalíveis. Acham que se pegarem a Petrobrás e o pré-sal para eles está
tudo ótimo. Eu sou contra isso”, concluiu. Coincidência ou não, em várias
pautas do CQC sobre Dilma, é mencionada a dificuldade de acesso à
candidata, e são feitas referências à sua postura altiva e orgulhosa. Notícia do
blog do CQC informava, em outubro de 2010, que o programa tinha mais
seguidores — 422 mil — no Twitter (twitter.com/cqc), naquela ocasião, do que
os 10 maiores jornais brasileiros — com 350 mil seguidores nas redes sociais.
Individualmente, os apresentadores já superavam em muito essa marca,
como Rafinha Bastos (então integrante da bancada) com 1.459.117 e Marcelo
Tas com 1.007.551. Juntos, todos os oito jornalistas/humoristas/atores
superavam os 6 milhões de seguidores.
Em contrapartida ao avanço da participação dos integrantes do CQC na
internet, uma resolução da Lei Eleitoral 9.504/97 restringia sua atuação na TV.
Ela determinava que programas de rádio e TV estavam proibidos de usar
"trucagem, montagem, ou outro recurso de áudio e vídeo que, de qualquer
forma, degradassem ou ridicularizassem candidato, partido ou coligação, ou
produzissem ou veiculassem programa com esse efeito".
A lei vigorou desde o primeiro dia da campanha — 6 de julho — até
meados de setembro de 2010, quando os programas humorísticos tiveram que
usar metáforas e outros artifícios para não deixar de falar das eleições.
Em entrevista, Tas declarou: "Essa lei é um retrocesso. Não prejudica a
nossa cobertura, e sim a democracia. Como na ditadura, vamos inventar
maneiras de falar de política com metáforas".
No CQC, os cartunistas do programa, encarregados de fazer montagens
sobre as figuras dos entrevistados (as vinhetas), foram afastados de todo o
material produzido para as eleições enquanto a lei vigorou.
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Em entrevistas aos veículos CNN, BBC e Revista Época, Tas comentou:
”O Brasil é um país exótico mesmo. Os políticos fazem humor e os
humoristas fazem passeata”. (referência à passeata Humor sem
Censura que reuniu os humoristas do CQC, Casseta & Planeta
(Globo) e Pânico (Rede TV) em ato público, na praia de Copacabana,
em agosto). ”Os cidadãos dessas democracias (EUA e Inglaterra) têm
muita dificuldade de entender. Um político que tem medo do ridículo
não pode ser candidato a presidente. O humor humaniza o candidato,
o aproxima do eleitor. Nós apostamos no erro, na casca de banana,
no nariz torto. Quando se tira o erro, apaga-se o humano. Nossos
candidatos se escondem deles mesmos”.

O repórter dessa matéria (Blog do CQC) ainda comenta que políticos
como Nicolas Sarkozy e Barack Obama foram beneficiados com aumentos nas
intenções de voto depois de participarem ou serem satirizados em programas
que os caricaturaram.
O receio em descumprir a nova norma eleitoral foi justificado nas multas
previstas na lei — até R$ 106 mil, dobrando em caso de reincidência.

A

questão levantou polêmicas sobre a sua constitucionalidade, pois a lei era de
1997 e foi atualizada em 2009 pelo Tribunal Superior Eleitoral, que a tornou
mais rigorosa com o propósito de assegurar que "as emissoras deem
tratamento igualitário entre os candidatos, para garantir o equilíbrio na disputa".
No entendimento do advogado José Ribas Vieira, professor de Direito da
PUC-Rio e da Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ, "a aplicação
da multa prevista pelo TSE implica, automaticamente, em poder de censura e
fere a Constituição, que garante a livre expressão independentemente de
censura ou licença".
A Lei 9.504/97 foi suspensa pelo ministro do Supremo Tribunal Federal
Carlos Ayres Britto por meio de liminar concedida à Associação Brasileira de
Emissoras de Rádio e TV (Abert), permitindo que fossem veiculados programas
de humor com sátiras a candidatos que disputavam as eleições. Em sua
decisão, Britto suspendeu parte do artigo 45 da Lei Eleitoral. O julgamento em
plenário ocorreu em setembro e foi favorável à Abert.
Além da ”cautela” em abordar a eleição durante os meses de agosto e
setembro, a lei teve como efeito uma espécie de autocensura dos programas
humorísticos e do CQC em particular.
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Depois de algumas semanas de reportagens jornalísticas especiais
(como a que discutiu a legalização do aborto, com a participação do pastor
Silas Malafaia, da igreja Assembleia de Deus), as vinhetas satirizando os
candidatos reapareceram somente em setembro.
É inegável que o campo da comunicação foi rápida e radicalmente
transformado pelos avanços tecnológicos da segunda metade do século XX,
que transformaram a televisão, em poucas décadas, de um veículo de
comunicação de massa em um veículo segmentado.
Sabemos que no Brasil a televisão ainda tem uma grande penetração
em todas as classes sociais, sendo em alguns lugares o principal acesso a
notícias e informações. Mas não podemos deixar de considerar que o advento
da internet, a convergência das mídias — telefones celulares, computadores,
televisão, rádio, jornal impresso — e o acesso à TV a cabo impactaram a forma
como a TV aberta produz seu conteúdo. O CQC é um produto da TV aberta.
Em seu artigo “Soft News and Foreign Policy: How Expanding the
Audiences Changes the Policies”, o pesquisador de Harvard Matthew Baum
demonstra como a transformação do noticiário político em entretenimento é
consequência do processo de avanço tecnológico pelo qual passou a TV e a
mídia em geral.
Quero aqui introduzir outra argumentação mais ampla e que fortalece a
teoria de Baum. Em seu artigo “O que é a política”, a filósofa Marilena Chauí
demonstra como a transformação da política (e o noticiário sobre a política) em
espetáculo é um fenômeno próprio do nosso tempo, fundamentado em
mudanças sociais externas ao campo da comunicação de massa, quais sejam:

A

privatização

enfraquecimento

do

espaço

das

público

”vozes

—

e

dissonantes”

o
—

consequente
lideranças

comunitárias, minoritárias, sindicatos, associações de classe que
tem cada vez menos representatividade, exposição e participação
política;
A destruição da esfera da opinião pública — espaço de
manifestação livre de todos os grupos, independente das suas
dimensões — e do debate público sobre projetos, programas de
governo e leis. Para Chauí, vivemos “sob os efeitos da ideologia
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pós-moderna,

que

aceita

a

submissão

da

política

aos

procedimentos da sociedade do consumo e do espetáculo,
criando o marketing político”. Na lógica no marketing político, o
político é produto e o cidadão, consumidor. Para buscar a
identificação do consumidor com o produto, a imagem do político
é convertida em pessoa privada: suas preferências sexuais,
culturais, a vida em família, hobbies e hábitos se tornam
instrumentos para criação de uma imagem, uma identidade que
atrairá eleitores com as mesmas afinidades.

Muito da abordagem que o CQC faz das figuras públicas se centra sobre
suas opiniões “pessoais”, e não sobre projetos políticos (vide a polêmica com o
senador Bolsonaro, em 2011, e suas afirmações preconceituosas sobre
relacionamento inter-racial, homossexualismo e outros).
Citando Guy Debord (Cap. 1, parágrafo 16): “O espetáculo domina os
homens vivos quando a economia já os dominou totalmente. Ele nada mais é
do que a economia desenvolvendo-se por si mesma. É o reflexo fiel da
produção das coisas, e a objetivação infiel dos produtores”.
3.2 — O Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral

O horário gratuito de propaganda eleitoral (HGPE) tem a função de
mobilizar o eleitor e prepará-lo para a votação, lembrando-o de que aquele é
um momento de exercício da cidadania.
É também o momento em que os candidatos são apresentados
oficialmente aos eleitores e tem a oportunidade de apresentar suas propostas
(quando as tem), ou veicular a imagem construída pelo seu marketing político
que, acreditam, melhor convencerá o eleitorado a votar nele por afinidade com
seus valores, seu discurso ou sua ideologia.
As grandes polêmicas e pautas da eleição de 2010 compuseram o
discurso extraverbal que apoiou a construção dos enunciados do CQC nas
abordagens e entrevistas realizadas com os candidatos à presidência.
O candidato José Serra dedicou-se, em grande parte, a promover
ataques à idoneidade da candidata Dilma, tentando associá-la a escândalos
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como o de tráfico de influência (que provocou a queda) da então Ministra da
Casa Civil, Erenice Guerra.
Ou procurou denegrir a imagem de Dilma, insinuando que ela seria a
favor da legalização do aborto, enquanto ele (Serra) adicionou o pastor Silas
Malafaia, da Assembleia de Deus, à sua propaganda no segundo turno. Silas,
coincidentemente ou não, participou antes do primeiro turno de uma
reportagem especial do CQC onde defendia sua posição contrária à
legalização do aborto.
Outro aspecto da propaganda de Serra que parece ter sido reproduzido
pelo CQC foi uma imagem simpática, popular, acessível. Serra criou vínculo
com o programa, particularmente com a repórter Monica Iozzi.
O CQC utilizou algumas das pautas levantadas por Serra para tentar
confrontar Dilma, nas poucas vezes em que teve a oportunidade de entrevistála; já a propaganda de Dilma, por ser bastante afirmativa no sentido de dar
continuidade aos ganhos sociais e econômicos do governo Lula, raramente
pautou o programa.
Marina, por sua vez, teve sua estratégia de campanha várias vezes
ridicularizada — como na abordagem que foi dada à contribuição do eleitor via
internet; e, depois, foi insistentemente abordada sobre a questão de quem
apoiaria no segundo turno. Como se sabe, Marina se absteve de apoiar Serra
ou Dilma, mas o Partido Verde dividiu-se, com alguns integrantes como Fabio
Feldmann (PV-SP) declarando apoio a Serra e outros — a exemplo de
Fernando Gabeira (PV-RJ) — a Dilma. As contradições internas foram um
pouco exploradas pelo Programa.
Já Plínio de Arruda Sampaio, por seu posicionamento contra o
capitalismo no HGPE, foi sempre questionado pelo CQC sobre questões como
“financiamento de campanha”, “como um candidato tão rico pode criticar o
capital” ou mesmo se iria distribuir sua fortuna quando eleito. As abordagens a
ele sempre foram caricatas e deram pouco espaço para que se conhecesse o
candidato de fato.
Num artigo intitulado “As consequências políticas do jornalismo de
entretenimento: a eleição municipal de São Paulo em 2008 e a cobertura do
CQC” (MUNDIM, P. Líbero. São Paulo, v. 13, n. 25, p. 131-142, junho de 2010),
o pesquisador Pedro Mundim cita um exemplo de como o programa CQC criou
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vínculos com um candidato e atrito com outro, sendo posteriormente usado
como ferramenta de marketing político.
Mundim menciona que Gilberto Kassab (candidato à reeleição para a
prefeitura de São Paulo, pelo DEM) mostrou em sua campanha do segundo
turno cenas de entrevistas suas ao CQC, “brincando” com os repórteres, como
forma de reforçar uma imagem simpática e acessível, num momento em que a
candidata Marta Suplicy já tinha configurado com o CQC uma relação de
tensão e ódio — inclusive com episódios nos quais os repórteres do programa
foram agredidos por seus seguranças e simpatizantes com empurrões e
cotoveladas, devidamente filmados e veiculados.
Outro episódio que ilustra o fenômeno da espetacularização da política
foi constatado por mim ao rever o horário político gratuito de 2010; no
programa de 17 de agosto, o candidato a deputado federal pelo PDT João
Dado brada em seus 30 segundos de propaganda: “fui aprovado duas vezes
pelo Programa CQC, defendo a assistência social e os trabalhadores”.
Ora, o que significa “ser aprovado pelo CQC”? Provavelmente o
candidato estava fazendo referência ao quadro em que o programa aborda os
políticos do Congresso com perguntas de conhecimentos gerais, para
demonstrar (na maioria das vezes) seu desconhecimento e ignorância.
Posteriormente, em nota ao Jornal Noroeste.com, Dado esclareceu que,
na primeira aparição no Programa CQC, ele informou corretamente o valor do
salário mínimo e que, na segunda, se negou a assinar a falsa Emenda
Constitucional que previa inclusão da cachaça na cesta básica.
Rafinha Bastos e Marcelo Tas, em entrevistas aos veículos portal
Terra/TV Press e Almanaque Brasil respectivamente, reconhecem o uso do
programa como ferramenta de marketing político quando dizem: "Hoje as
pessoas entendem que, por trás das brincadeiras, existe cobrança, informação.
A comunicação melhorou. E os políticos veem que o humor também pode ser
uma forma de fazer propaganda", argumentou Rafinha.
Para Tas: “Aos poucos, o CQC foi ganhando relevância porque com a
gente, eles (os políticos) falam de outro jeito. O primeiro a sacar isso
foi o Lula. Depois, o Maluf, que é muito esperto. Ele sabe que, por
mais que apanhe ao se aproximar do microfone do CQC, vai interagir
com pessoas que não se importavam mais com ele. E pode até ser
que ganhe novos simpatizantes”.
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A transformação da notícia em espetáculo, mais do que transformar a
cobertura política em um entretenimento, em alguns casos se torna uma
linguagem da qual os próprios políticos se aproveitam para veicular uma
imagem de simpatia, bom humor e acessibilidade.
Voltando a Baum, ele exemplifica a eleição de Obama (Barack,
presidente dos EUA, em 2008) e seu bom relacionamento com os programas
de entretenimento da TV americana. Lá, a audiência de programas de soft
news (jornalismo + entretenimento) como Oprah Winfrey e David Letterman
atingem 70% do eleitorado; enquanto, aqui no Brasil, o CQC concentrou 54%
da sua audiência nas classes AB em 2010, 52,4% em 2009 e 51,6% em 2008.
Analisando o programa que foi ao ar em 11 de outubro de 2010, fazendo
referência ao primeiro debate entre os candidatos à presidência realizado pela
TV Bandeirantes, temos diferentes posicionamentos de José Serra — PSDB;
Dilma Roussef — PT; e Marina Silva — PV frente à abordagem do CQC.
Revendo o quadro “Eleições 2010”, podemos afirmar que o candidato à
presidência José Serra “driblou” a abordagem crítica e potencialmente
ridicularizadora da jornalista Mônica Iozzi, do CQC, fazendo com ela um
“joguinho de sedução”; a cada abordagem durante o período pré-eleitoral,
Mônica era saudada com sorrisos e elogios à sua beleza, respostas como
“Falei para a minha mulher (Mônica Serra) que te paquerava, e ela disse que
eu tenho muito bom gosto”, desarmando a jornalista. Em que outro programa
— ou com qual outra jornalista — o candidato Serra arriscaria “brincar” sem
medo de parecer antiético, inconveniente ou ridículo? Podemos afirmar que a
linguagem do CQC motivou a alteração da sua postura/forma de comunicação,
como candidato.
Já Dilma Roussef, talvez em função da dificuldade que os repórteres
tiveram de chegar a ela, foi sempre mencionada, ao longo da cobertura, como
uma candidata distante, difícil e séria. Nos poucos diálogos estabelecidos entre
os repórteres do CQC e a candidata, as brincadeiras não foram tão
contundentes e a candidata demonstrou pouca disposição de “entrar no jogo”,
respondendo com seriedade e dando pouca margem à continuidade da
conversa.
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Como diria Debord: “No espetáculo, imagem da economia reinante, o fim
não é nada, o desenrolar é tudo. O espetáculo não deseja chegar a nada que
não seja ele mesmo”.
Quando o político ”entra no jogo”, responde à altura aos gracejos ou
ironias do jornalista, o resultado parece ser uma autoironia da política — a
figura pública como espetáculo, personagem. A falsidade e hipocrisia do jogo
político parece evidenciada, como se o entrevistado demonstrasse que ”sabe
que tudo não passa de encenação”.
A seguir, cito como os candidatos foram apresentados pelo CQC e quais
pautas foram relacionadas a eles:
3.3 — Exemplos de inserção por candidato
3.3.1 — Dilma Roussef (PT)

A jornalista Mônica Iozzi questiona Dilma diretamente se o que a fez
perder mais votos no primeiro turno foi ser favorável à legalização do aborto ou
ser amiga de Erenice Guerra. Dilma afirma que “estas questões estão mal
colocadas para uma candidata que ganhou 47 milhões de votos” — e não
responde diretamente às perguntas.

(a jornalista fez referência a Erenice

Guerra, que deixou em 16/9/2010 o comando do ministério da Casa Civil, após
denúncias apontarem envolvimento de seu filho, Israel Guerra, com um
suposto esquema de lobby entre empresas interessadas em firmar contratos
com o governo).

Programa de 11/10/2010
Mônica Iozzi aborda Dilma no intervalo do debate da Band: “Dilma, pela
primeira vez consigo falar com você tranquilamente, sem estar no meio de um
bando de gente, um monte de segurança. Tô até feliz. O que você acha que te
fez perder mais votos nesse primeiro turno? Ser amiga da Erenice Guerra? Ou
ter afirmado que você era a favor da descriminalização do aborto?” (Mônica
provoca o confronto com duas questões polêmicas, cujo discurso extratextual
era a campanha de José Serra no HGPE, mas a candidata não as responde
diretamente):
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Dilma Roussef: “Acho que todas essas questões estão muito mal colocadas.
Primeiro porque eu ganhei 47 milhões de votos.”
Mônica Iozzi: “Mas você teve menos votos do que as pesquisas estavam
mostrando. Você não acha que tem relação com isso?”
DR: “Cansei de dizer que pesquisa só se vê mesmo é na urna. Queria dizer
apenas que eu sou a segunda mulher mais votada do mundo (talvez).” (corte)

Em outro trecho do mesmo programa, o repórter Danilo Gentili dirige-se
a Marta Suplicy logo após o resultado do primeiro turno e tenta causar-lhe
constrangimento também falando da legalização do aborto:
Danilo Gentili: “Senadora eleita. Parabéns. Gostou de me ver, né? Está feliz?”
Marta Suplicy (senadora PT-SP): “Ah, é você. Não estava lembrando (risos)
(vinheta de uma martelada na cara da Marta)
DG: “O que essa mulher moderna, que você representa, pensa do aborto?”
MS: “Eu não vou entrar nessa discussão porque esta questão está sendo muito
manipulada.” (corte)

A questão da legalização do aborto provocou controvérsias entre todos
os candidatos. Dilma, que antes de tornar-se candidata havia dados
declarações favoráveis à legalização, mudou de ideia em funções das pressões
de grupos religiosos como a bancada evangélica. O candidato José Serra, em
dada altura da sua campanha, passou a usar o slogan “Serra é do bem”,
insinuando que Dilma seria, portanto, “do mal”, por atacar valores caros à
família. Ocorre que a mídia sabia que sua esposa, Mônica Serra, durante os
anos de exílio no Chile e na Europa, praticou um aborto. Reforçando seu
posicionamento conservador, Serra conquistou o apoio do pastor Silas
Malafaia, que figurou em sua propaganda no segundo turno.
Apesar do posicionamento conservador, Serra não foi poupado da
tentativa de causar constrangimento por um repórter do CQC. No programa de
18/10, em meio a uma coletiva de imprensa, o repórter Felipe Andreoli lhe
pergunta:
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Felipe Andreoli: “Eu sei que não sou bonito como a Monica...”
José Serra (vinheta mostra o candidato jogando raios pelos olhos): “Com o
CQC, eu falo depois.”
FA: “É só uma perguntinha... É que hoje é Dia das Crianças (12 de outubro) e,
durante o debate, o tema aborto foi muito levantado, também. E nessa reta
final, o que é mais importante preservar? A vida, o verde (fazendo referência à
candidata adversária,do PV), ou o Índio? (fazendo referência ao vice de Serra,
Índio da Costa, que está ao seu lado na bancada. É inserida uma interrogação
sobre a sua na testa; ouve-se risos gerais do auditório)
JS: “Tem a, b e c. O verde da vegetação, o verde da política e do meu time (o
Palmeiras) que também é filho de Deus (risos).”
Durante o período de “suspensão” legal da sátira aos candidatos, o CQC
exibiu um “Documento da Semana” em 19 de outubro de 2010 sobre o debate
em torno da legalização do aborto, com opiniões favoráveis e contrárias que,
na edição, são intercaladas. Entre os contrários está Silas Malafaia, que
defende a qualificação do aborto como crime, com convicção. Até aquele
momento, Silas falava somente como pastor da igreja Assembleia de Deus; no
segundo turno, integrou a campanha de Serra, reforçando o discurso
conservador do candidato.

(discurso emoldurador)
Marcelo Tas (no estúdio): “Olha só, pessoal. Um assunto polêmico. Vamos
falar de aborto. É um assunto que virou tema da campanha presidencial. Mas é
claro que o CQC tinha que tocar no assunto, que é o tema do Documento da
Semana. (corte)
(discurso emoldurador)
Monica Iozzi: “CQC resolveu falar sério e abordar um dos principais tabus
brasileiros: o aborto, que é uma questão de saúde pública. Nas últimas
semanas, isso virou umas das principais polêmicas da corrida presidencial
(enquanto ela fala, as palavras dela vão sendo impressas na tela). Então,
chegou a hora de a gente abrir a discussão sem hipocrisia, nem preconceitos,
no Documento da Semana. (corte)
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MI: “A gente está na ONG Católicas pelo Direito de Decidir, qual é o trabalho
de vocês aqui?”
Regina Soares: “A gente defende o direito das mulheres de dirigir suas vidas,
baseadas em princípios do próprio catolicismo.” (corte)
Rafael Cortez: “Qual sua opinião sobre o aborto no Brasil?”
Silas Malafaia: “Sou contra e digo por quê: o feto não é prolongamento do
corpo da mãe.” (corte)
(em outro trecho) Silas Malafaia: “O ‘blá blá blá’ que é uma questão de saúde
pública, seja o aborto legal ou ilegal é depois...” (corte)
SM: “Aborto é 99% fruto de irresponsabilidade e promiscuidade.” (corte)
SM: “Sou contra o aborto. Agora, preservativos eu nunca fui contra.” (corte)
Felipe Andreoli: “Você acha que pode haver um plebiscito popular (sic) para
decidir se legaliza ou não?”
SM: “Eu não acho plebiscito viável num país onde não há igualdade na
instrução. Se você discutir em termos iguais, põe o plebiscito que vai perder.”
(corte)
No programa da sua vitória no segundo turno (8 de novembro de 2011),
Dilma chega a intervir diretamente para que seus partidários e seguranças
parem de agredir o jornalista Danilo Gentili. Danilo não seguiu o protocolo para
a imprensa e misturou-se aos correligionários do partido, em vez de ficar na
área reservada para jornalistas. Posteriormente, Marcelo Tas fez a ressalva de
que os seguranças que agrediram Danilo eram do hotel onde era realizada a
festa da vitória, e não do próprio partido.

Programa exibido em 8 de novembro de 2010
José Serra
Marcelo Tas: “Nós vamos começar a falar de eleições e começando pelo final.
Acabou a eleição e, evidentemente, os correligionários de Dilma Rousseff
comemoraram em Brasília, e o pessoal do Serra, chorando as pitangas no
comitê em São Paulo. Mandamos para lá Danilo Gentil, Monica Iozzi, na alegria
e na tristeza. Olha isso!” (corte)
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Monica Iozzi: “O CQC está aqui no comitê do PSDB em SP, não deu pro Serra
(vinheta mostra os cartazes de campanha ‘chorando’ atrás da repórter). Eu
acho que, depois de mais essa derrota, de repente é melhor o José Serra se
aposentar mesmo. E a gente vai dar pra ele o kit aposentadoria (repórter
ironiza as inúmeras candidaturas de Serra e o consequente desgaste da sua
imagem). Olha só que bonitinho: tem aqui uma revistinha de viagem, boné pra
ele cobrir a carequinha, pra não queimar. Também tem palavras cruzadas,
frescobol, e, principalmente, essa bandeirinha (com a foto e o número do Aécio
Neves, seu adversário nas prévias do partido, enfatizando que Serra foi
‘superado’), pra ele torcer bastante pro Aécio em 2014, já que dessa vez não
deu, né Serra? Então: boa aposentadoria pra você. (corte)
MI: “Senador Aloizio, uma palavrinha antes? Depois? Tá bom. O pessoal tá
bem triste. Ninguém tá querendo falar nada, nem os que ganharam.” (corte)
MI: “Chega José Serra! Ovacionado aqui pelo pessoal do PSDB. Vamos tentar
falar com ele. Tá difícil, viu? Tem um paredão aqui atrapalhando (de pessoas).
Olha ele lá, sendo abraçado pelas pessoas. Serraaaaaa! Candidato!!! Olha a
situação do CQC. Ele não está com uma carinha muito boa. Se bem que ele
nunca teve uma carinha muito boa mesmo... Tá lá o Sergio Guerra consolando
o Serra (aparece vinheta da cara do Serra inchando e ficando vermelha). Como
vocês podem ver, gente, o clima tá péssimo. Olha a cara desse pessoal. Dá
uma passada no rosto de todo o mundo aqui pra vocês terem uma ideia. Eu já
fui em velórios mais animados. Dá uma olhada na cara do Índio (candidato a
vice). Está chorando.”
(mostra Serra discursando após a derrota)
José Serra: “(...) O eleitorado escolheu e eles querem a candidata Dilma
Rousseff e só quero desejar o melhor para o nosso país. Nós apenas estamos
começando uma luta de verdade”. (corte)
MI: “Ele acabou de falar que agora eles estão começando a luta. Então espera
que vem coisa braba aí nos próximos quatro anos, minha gente.” (corte)
MI: “Sergio, uma palavra pra gente. O que o Serra vai fazer agora?”
Sergio Guerra: “Não tenho a menor ideia.” (corte)
MI: “Governador, o que o Serra vai fazer agora?”
Alberto Goldman (sob a legenda: ‘se saiu melhor’): “Vai liderar a oposição. Isso
é um grande homem. Importante pra esse país.”
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MI: “Antes de acabar a eleição, a gente conseguia falar com o Serra com uma
certa facilidade. Pelo menos eu. Olha a parede de segurança... Serraaa, um
presente pra você. Serra, presente do CQC, Serra. Como as coisas mudam,
né, gente? Acabou a campanha e, além dele não falar com o CQC, o
segurança me belisca.” (corte)
MI: “Índio. Porque o Serra falava com a gente até agora e parou? E, você,
também? Porque será, né?” (Mônica dá a entender que os políticos só falam
com a mídia quando é conveniente)
Índio da Costa: (deu as costas)
MI: “Aloizio. Você não ensinou o Serra a ganhar de virada?”
MI: “Alckmin, o que o Serra vai fazer agora?” (vinheta sobre a imagem de
Geraldo Alckmin “meu nome é carisma”)
MI: “Ninguém quer falar comigo (risos).”
MI: “Alckmin. Entrega meu presente pro Serra, por favor? É pra ele descansar.
Por favor. Entrega pra ele. É de coração. Tá tudo aí pra ele se aposentar.”
GA: “Ele não vai se aposentar!”
MI: “Ele precisa se aposentar. Entrega pra ele se divertir. Daqui a quatro anos a
gente volta a se conversar. É isso aí.” (corte)
Dilma Roussef
Danilo Gentili: “A movimentação em Brasília é muito grande. Um monte de
gente veio comemorar a vitória de Dilma Rousseff (se aproxima de um grupo).
Estão felizes, estão alegres?”
Popular com faixa da Dilma: “Muito feliz! Porque é a continuidade de um projeto
maravilhoso, que deu certo para o país...” (corte)
Moça acompanhada de outra cinegrafista: “A gente queria te perguntar qual o
recado que tu tem pra mandar para a nossa presidente.”
DG: “Presidente, se você fizer alguma coisa boa, você não está fazendo mais
que a sua obrigação. Então, cumpra o seu mandato.” (corte)
DG: “O que mudou agora?”
Populares: “O Brasil agora está muito mais vermelho.” (referência à cor do
partido, PT, e também do comunismo)
DG: “Então ela vai entrar ’no vermelho’.” (alusão a dívidas)
Populares: “Não...” (corte)
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DG: “Chegou o governador eleito pelo DF, que venceu a Weslian (esposa do
ex-governador Joaquim Roriz, que em campanha cometeu um ato falho,
declarando: ‘eu vou defender a corrupção’).” (corte)
DG: “Parabéns pela vitória, Agnelo. Tá feliz mais com a sua vitória ou com a da
Dilma?”
Agnelo Queiroz, governador eleito do DF: “Das duas.”
DG: “Também, perder pra Weslian é coisa do pré-primário.” (risos)(corte)
DG: “Governador da Bahia, está feliz com a vitória da Dilma?”
Jaques Wagner: “Bastante. Já achava que ia ser no 1º turno, porque lá ela
estava com 63%, mas, agora, acho que se consolida. Estou feliz.”
DG: “Mas era pro senhor ser o presidente aí hoje, né?”
JW: “Não. Meu compromisso era com a Bahia, principalmente depois de vencer
um grupo que governava lá há muito tempo. E eu nunca coloquei meu nome à
disposição. Estou satisfeito. Tem sido muito legal ver uma mulher presidente.
Prova de que o povo brasileiro é muito irreverente (!) e muito corajoso.”
DG: “É melhor governar a Bahia que o Brasil, porque na Bahia dá pra
descansar mais.” (vinheta de um boneco com a cabeça de JW na cadeira de
praia, sob o guarda-sol)
JW: “Sem dúvida.”
(tumulto entre seguranças e pessoal do CQC)
DG: “Calma aí, velho. A Dilma ganhou e você vai me bater agora? Não precisa
me bater. Também tô trabalhando, velho! A Dilma ganhou! Não precisa mais
me bater não, velho!” (corte)
(discurso emoldurador)
DG: “Bom. É o seguinte. Temos uma credencial. Esta (diz, mostrando) é a
credencial que todo jornalista tem. Todo o mundo pode entrar com essa
credencial, menos o CQC. É festa, a Dilma ganhou e o CQC nem pode cobrir a
festa. Fomos expulsos pelo segurança.” (corte) (Danilo destaca a dificuldade de
acesso à presidenta eleita)
DG: “Olha aí a boa. Eu na foto com o Sarney, hein? Foi legal ver o Sr. ao lado
da Dilma, porque te esconderam a campanha inteira. E hoje o Sr. tava aí.”

A imagem mostra Sarney com expressão indiferente e uma vinheta
simula um porta-retratos em volta dos dois. Aqui, Danilo faz referência a um
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episódio em que tentou entrevistar o líder do Senado e foi jogado no chão
pelos seus seguranças. (corte)
DG: “Parabéns pelo governo, boa sorte no novo mandato.”
José Sarney: “Muito obrigado.”
DG: “Mais uma vez aí do lado do governo, hein?”
JS (senador e escritor): (ignora a pergunta) (segurança novamente ataca o DG)
Segurança: “Você fica aqui.”
DG: “Que é isso? A gente não vai passar, não.” (corte)
DG: “Dilma! Parabéns pela vitória, a gente deseja toda a sorte pra vocês. A
gente vai estar de olho. É o papel do CQC.” (corte)
DG: “Mais um tumulto entre CQC e seguranças. Não tinha a necessidade.
Tenho imagens de você me empurrando na escada e sem necessidade
nenhuma. Tira a mão! Tira a mão!” (alguém manda chamar a polícia) . (As
imagens estão distorcidas, mas a confusão parece bem grande entre a equipe
do CQC e os seguranças de Brasília).
DG: “Para aí. Parou...” (para um carro de polícia)
DG: “Aquele cidadão ali agrediu a gente sem nenhuma necessidade.” (policial
desce do carro para apartar porque o tal segurança parte pra cima de novo)
(corte)
DG: “É isso aí, Brasil. Momento histórico, eleita a primeira presidente mulher do
Brasil. Ao seu lado está Sarney, Palocci, ou seja, muita coisa vai mudar, mas
talvez não mude tanto.” (Danilo enfatiza que a base aliada de Dilma é uma
continuidade do seu antecessor, Lula)
(Dilma faz discurso da Vitória)
DG: “Vocês tão ouvindo o que ela disse, né? Vocês vão ter de me aguentar...”
(corte)
DG: “Sr Ministro. Feliz com a vitória?”
Guido Mantega (ministro da Fazenda): “Muito feliz. Deixa eu cumprimentar o
grande governador do Rio Grande do Sul.”
DG: “Parabéns. Beija na boca, agora! Você acha que a Dilma vai mudar o rumo
do País, o seu emprego continua garantido? Tá bom, não precisa responder
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hoje.” (Danilo mais uma vez ironiza que Mantega foi ministro de Lula; portanto,
haveria continuidade) (corte)
DG: “Você não acha que o Sarney ali do lado tira um pouco da magia desse
momento?”
Cristovam Buarque: “A magia é maior do que Sarney.” (corte)
DG: “Já sabe que cargo vai ter no governo?”
Arlindo Chinaglia: “Nem sei quem vai ter cargo, quanto mais eu.”
DG: “Se oferecerem Casa Civil, não pega, porque sempre dá problema.”
(Danilo faz referência à queda de Erenice Guerra durante a campanha de
Dilma)
AC: “Temos de avaliar com carinho. Ela foi da Casa Civil e virou presidente da
República.”
DG: “Quando vocês estiverem na Câmara, deixa nós trabalhar (sic) lá, hein?”
(Danilo faz referência ao período em que o CQC foi impedido de entrar na
Câmara)
AC: “Vocês entraram quando eu era presidente.”
DG: A gente saiu e entrou quando o Sr. era presidente.” (corte)
Marta Suplicy: “Vocês de novo, companheiro?”
DG: “Eu tô todo suado. Você me daria um abraço da vitória?”
(vinheta mostra Marta de cabeça inchada e vermelha, enfatizando
constrangimento) MS: “Com carinho.” (dá beijo no rosto do DG)
DG: “Vai largar o senado pra conseguir um carguinho no governo ou não?”
(corte)
DG: “Olá, tudo bem? Não tá nada bem?” (refere-se a Marco Aurélio Garcia, sob
legenda de “mandachuva internacional”)
MAG: “Vai lá gozar o Serra...” (corte)
DG: “Boa sorte, Dilma. A gente tá torcendo pra você, mas a gente continua
atrás.”
(a presidente desce e agradece os cumprimentos) (corte)
Marcelo Tas: “O CQC apoia e reforça as palavras da presidente eleita que
falou: ’prefiro o barulho da imprensa livre, que o silêncio das ditaduras.’ Vocês
sentiram o clima de animosidade muito pesado e é bom reforçar uma coisa
muito importante: as agressões sofridas pelo Danilo foram feitas pelos
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seguranças do hotel onde estava rolando a festa, e não pelos seguranças da
presidente Dilma. Já o Serra estava muito tristinho.”
Rafinha Bastos: “Mais triste está a Monica Iozzi. Perdeu a chance de ser a
segunda dama deste país.”
MT: “A gente aproveita aqui pra dar os parabéns pra presidenta. Aliás, é
presidenta ou presidente?”
3.3.2 — José Serra (PSDB)

Sobre o dossiê contra Serra feito por militantes do PT, o candidato
mencionou essa tentativa de desmoralização — por meio da quebra de sigilo
fiscal seu e de sua família (declaração de imposto de renda) — como uma
manobra

política

para

tentar

provar

desvio

de

dinheiro

público

ou

enriquecimento ilícito.
Na sua propaganda política, Serra apresentou Aécio Neves, então
governador de Minas Gerais pelo PSDB, como aliado. Causaram estranheza
na imprensa as ausências do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e do
ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como seus apoiadores no
Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE). Revistas como Veja e Carta
Capital especularam sobre a divisão interna do PSDB. Índio da Costa, do DEM
(mesmo partido, à época, do prefeito de São Paulo Gilberto Kassab) foi
considerado inexpressivo, a ponto da repórter do CQC Mônica Iozzi ter dito
“depois eu falo com você, porque você não é importante” (Programa de
11/10/2010).
No programa de 18/10, o repórter Felipe Andreoli explora a falta de
apoio de Serra dentro do próprio partido provocando o governador Geraldo
Alckmin. É necessário lembrar que, na eleição de 2008, Serra apoiou o
candidato Gilberto Kassab (DEM) na eleição para prefeito de São Paulo, contra
Alckmin, que era o candidato do seu próprio partido:

(Felipe Andreoli está cobrindo uma visita dos candidatos à presidência a
Aparecida do Norte, na data em que se comemora a padroeira — 12 de
outubro)
(discurso emoldurador)
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Felipe Andreoli: “Olha quem esta aí, é o Geraldinho. Está um samba do crioulo
doido! Parece que ninguém veio ver os santos, vieram ver os políticos.”
(aparece uma caricatura do Neymar, jogador de futebol, vestido de anjo e
depois de diabinho) (corte)
FA: “Na eleição para prefeito, o Serra apoiou o Kassab. Hoje que o senhor está
’por cima da carne seca’ (eleito governador), e o Serra em dificuldades, o
senhor está aqui. Isso é oferecer o outro lado mesmo e mostrar que humildade
é importante?” (vinheta de som de disco riscado, enfatizando a desconforto do
entrevistado)
Geraldo Alckmin: “Aprendi com meu pai o seguinte: na derrota, altivez; na
vitória, humildade.” (corte)
Outro escândalo relacionado a Serra foi o de Paulo Preto, diretor do
DER na sua gestão como governador, que foi acusado de desvio de dinheiro
público em matéria da Folha de São Paulo e IstoÉ. Durante a campanha, o exdiretor de engenharia da Dersa — Paulo Vieira de Souza, o “Paulo Preto”, foi
mencionado em debate por Dilma Roussef como controlador do “caixa 2” da
campanha do PSDB. Baseada em reportagem publicada pela revista IstoÉ,
Dilma alegou que ele teria desviado R$ 4 milhões.
A Folha também noticiou que a jornalista Tatiana Cremonini, filha de
Paulo, foi contratada como assistente técnica de gabinete quando Serra foi
governador, em decreto assinado por ele.
Serra alegou desconhecer Paulo, para depois, em outra entrevista, sair
em sua defesa.
O caso foi mencionado no programa de 25/10 (vide capítulo 2). Também
foi evidenciado que alguns apoiadores da candidatura de Serra demoraram a
vincular sua imagem a ele, como no caso do ex-presidente Fernando Henrique
Cardoso — que, no primeiro turno, não participou nem da campanha, nem do
HGPE.
3.3.3 — Marina Silva (PV)

Tendo alcançado a expressiva votação de 20%, o apoio de Marina Silva
foi intensamente disputado pelos candidatos que seguiram para o segundo
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turno. Se no primeiro turno, sua campanha destacou o conceito de “onda
verde” — baseado em mobilização, exercício de cidadania, e numa proposta de
desenvolver uma política mais participativa —, o conceito foi satirizado pelo
CQC em programa de 11/10, quando o jornalista Danilo Gentili questionou se
Marina apoiaria a “onda vermelha” (Dilma) ou a “onda azul” (Serra). Marina
contornou a pergunta e não respondeu.
Outro aspecto que o programa explorou foi o racha interno dentro do
PV: Fernando Gabeira (PV-RJ) e Fabio Feldmann (PV-SP) declararam apoio a
Serra no segundo turno, enquanto Marina manteve-se neutra.

(No intervalo do debate na Band, Dilma e Serra são abordados pela equipe do
CQC)
Danilo Gentili para José Serra: “Quinze segundos para pedir apoio para a
Marina!”
José Serra: “Eu não posso pedir apoio pra Marina porque é uma coisa meio
constrangedora. Ela tem critério pra decidir o que fazer e eu vou respeitar a
decisão que ela tomar.” (corte)
Danilo Gentili: “Vamos ver o que a Dilma disse para captar o apoio da Marina!”
(corte)
Mônica Iozzi entrevista Dilma Roussef: “Dilma, a gente queria te dar 15
segundos livres pra você pedir à Marina para te apoiar.”
Dilma Roussef: “Eu peço à Marina para me apoiar. Eu conheço a Marina e sei
que ela é uma pessoa séria e ela vai querer me apoiar discutindo os pontos
que ela já me apresentou.” (corte)
Mônica Iozzi fala para a câmera: “Vamos ver como é que corre esse 2º turno. É
o CQC na política.” (corte)

Num outro trecho do mesmo programa, o repórter Danilo Gentili aborda
a candidata Marina e, por meio de vários testes, tenta arrancar dela alguma
contradição a partir da qual a candidata revelasse sua preferência política.
Marina, com muita habilidade, leva tudo na brincadeira e não responde nada
que pudesse dar entendimento da sua preferência. A graça aqui está na
dificuldade que o repórter teve de envolver a candidata, que praticamente
“inverteu o jogo”, causando constrangimento ao repórter.
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(discurso emoldurador)
Danilo Gentili diante de Marina Silva: “Todo mundo rodeando a Marina porque
a pergunta não quer calar: quem ela vai apoiar no 2º turno? Preparamos um
teste psicológico pra ela. Vamos aplicá-lo. É bem rápido, senadora. Parabéns
pelo desempenho na eleição. Meu cabelo está ruim? Você está olhando para
ele!” (cena mostra Marina fitando Danilo de cima até embaixo) (corte)
DG: “Senadora: todo mundo está falando na senhora. Mas que candidato você
vai apoiar, e pela sua roupa (azul e vermelha), estou vendo que você está
indecisa.”
Marina Silva (legenda na tela diz; “última bolacha do pacote”, gíria para
designar alguém que se acha muito importante): “Estou no processo, Danilo.”
DG: “Eu tenho um teste aqui que é muito rápido. Não demora nada.” (corte)
(Danilo puxa duas canetas BIC — uma azul e outra vermelha — e pergunta
qual a favorita para aplicar o teste)
MS: “Sou uma professora e não acredito nessa história de teste. E essa
avaliação não é minha escola de pensamento.”
DG: “Qual a caneta a senhora escolhe?”
MS: “Eu uso geralmente lápis.” (vinheta mostra uma martelada na cabeça do
Danilo)
DG: “Está bom! Vamos usar um lápis. A senhora se sente melhor se for
representada por um homem ou uma mulher?”
MS: “Tem coluna do meio, aqui? Não tem, né? Então você não fez
adequadamente o teste.” (vinheta mostra uma luva de boxe dando uma
pancada na cara do Danilo)
DG: “Passo esta... (mostrando duas setas de conversão à direita e à esquerda)
Qual a senhora prefere?”
MS: “Eu dizia na campanha que não estava nem à esquerda nem à direita, eu
estava à frente.” (corte)
DG: “Temos dois animais aqui (um tucano — símbolo do PSDB, partido do
candidato José Serra — e uma formiga saúva vermelha — vermelho é a cor do
PT, partido de Dilma). Qual o que tem mais a ver com a senhora?”
MS: “Como ambientalista, tenho de proteger os dois e não deixá-los ficar
ameaçados de extinção.”
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(Danilo deixa cair os dois desenhos, enquanto todos riem dele)
DG: “A senhora está na rua e vem um assaltante. A senhora prefere ser
assaltada por um cara de gravata ou um de macacão?”
MS: “Como vc usou a palavra assalto, eu prefiro uma cultura de paz.”
(Danilo dá uma bengala para a candidata dar àquele que não tiver seu apoio)
MS: ”Como eu tenho problema no ciático, vou ficar com ela pra mim.”
(aparecem dois rapazes com uniformes de rúgbi azul e vermelho, fazendo
alusão às cores do PT e o PSDB)
DG: “Eu não consegui arrancar nada da senhora, eles que decidam.”
(Marina dá um beijo no rosto de cada rapaz)
DG: “Opa! Beijou ele primeiro, que eu vi (o de azul).” (risos) (corte)

O CQC procurou causar confronto entre a opção religiosa de Marina
(evangélica) e seu posicionamento como candidata no Documento da Semana,
especial sobre o tema do aborto exibido em 18 de outubro de 2010 (enquanto
vigorava a lei que suspendia a satirização dos candidatos). A participação de
Marina é inserida depois de entrevistas com o pastor evangélico Silas Malafaia,
a dirigente da ONG Católicas pelo Direito de Decidir e a apresentadora
Penélope Nova. Ela é a única candidata nessa reportagem a falar do assunto
— o que a desfavorece.
Oscar Filho aborda Marina Silva: “A Sra. é contra o aborto, o casamento gay...
Queria saber se a Sra. está contra as minorias?”
Marina Silva: “O fato de eu ter uma posição contrária ao aborto e ao casamento
gay não significa que eu esteja negando essas pessoas. Estou apenas
discordando.”
OF: “A Sra. propôs usar o plebiscito para o povo responder. Mas isso não é um
jeito de ’tirar o corpo fora’ (omitir-se)?”
MS: “Não. Porque a democracia é o melhor caminho. A pior forma é quando a
gente acha que meia dúzia (de pessoas) pode responder pelo todo.” (corte)
3.3.4 — Plínio de Arruda Sampaio (PSOL)
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O candidato Plínio de Arruda Sampaio, do PSOL, foi retratado pelo CQC
como “velho demais” para o cargo de Presidente da República; ou
contraditório, por ser um candidato da esquerda com boa situação financeira. O
programa o apresentou por meio de estereótipos ou brincadeiras que o
desqualificaram, sem dar oportunidade para que o candidato abordasse suas
propostas de governo. Se não procurasse por outra referência, o espectador do
CQC não saberia quem era Plínio nem o que pretendia, porque ele foi retratado
pelo programa como uma figura exótica, ou mesmo ridícula, como nesse
exemplo do programa de 5 de outubro (primeiro turno das eleições):
A equipe do CQC está distribuída nos postos de votação procurando
abordar os candidatos e políticos na entrada e saída da zona eleitoral. A
jornalista Mônica Iozzi aborda Plínio de Arruda Sampaio.
Monica Iozzi: “Plínio!”
Plínio de Arruda (sob a legenda de “O engraçado do ano”): “Você é do CQC,
né? Perigosíssima! (vinheta sobrepõe a imagem de “Zé Bonitinho”,
personagem do Programa “A Praça é Nossa” do SBT, reconhecidamente um
humorista octagenário, sobre o rosto dele).”
MI: “Caso eleito, você vai começar a distribuir a renda como? Vai redistribuir o
seu R$ 1,7 milhão para os pobres? (a jornalista faz referência ao patrimônio
declarado pelo candidato)”
PA: (vinheta mostra falsas lágrimas caindo sobre o rosto dele) “Ih, coitado dos
meus um milhão e setecentos mil reais!”
MI: “Se você não for eleito, pretende entrar de novo na disputa em 2014?”
PA: “Depende de como eu estiver na ocasião.”
MI: “O seu slogan é ’Plínio, o Highlander brasileiro’ (Mônica faz referência a
uma série de filmes do diretor Russell Mulcahy sobre um personagem imortal,
mas uma vez ironizando a questão da idade avançada no candidato).”
PA: “É isso.”
MI: “O senhor acha que é por causa da beleza que a Dilma está ganhando?”
PA: “Eu acho. A Dilma é bonitinha!”
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Em outro trecho do mesmo programa, ao abordar o candidato a
deputado federal do PSOL, Ivan Valente, Mônica ridiculariza abertamente
Plínio e suas respostas bem humoradas à abordagem do CQC:
MI: “O Plínio teve a campanha mais barata à presidência. Será que se tivessem
feito um show dele, de ‘stand up’, ele não teria recebido mais dinheiro pra
campanha e se saído melhor?”
Ivan Valente: “A seriedade do Plínio no humor transmite uma imensa
radicalidade, e a juventude entendeu o recado.”
No programa de 29 de setembro o alvo da ridicularização são os
candidatos de esquerda de uma forma generalizada, como apresenta o
jornalista Felipe Andreolli:

(discurso emoldurador)
Felipe Andreoli: “Essa é uma demonstração da democracia. Estamos aqui no
debate dos presidenciáveis da esquerda. Vamos ver o que esses candidatos
tem pra falar.” (corte)
FA: “Conseguimos entrar no debate agora. Não tinha segurança e a gente
entrou de boa. Sem problema. Tá lotado o debate. Tem quase 48 pessoas,
engraçado é que, no debate dos grandes, o alvo sempre foi a Dilma (é
mostrado um auditório com muitos lugares vagos, portanto, ironizando a falta
de público). Aqui, no debate do 1%, o alvo foi quem? O Plínio, cara! (Felipe faz
referência à baixa intenção de voto dos candidatos presentes; aparece na tela
a vinheta de um boneco do Plínio com uma coroa na cabeça, dando a entender
que ele seria ”o líder” entre os candidatos de esquerda; ou, ainda, considerado
pretensioso pelos adversários) O Plínio é o burguês da esquerda, entendeu?
(mais uma vez o programa faz referência ao patrimônio declarado pelo
candidato, que seria ”contraditório” para um candidato de esquerda) (corte)
FA: “Ivan, vc fez uma comparação entre o campeonato mineiro e a eleição, que
sempre é Cruzeiro e Atlético e o América corre por fora... Ainda bem que
eleição não tem rebaixamento, senão, você estava correndo risco...”
Ivan Valente (PSOL, candidato a deputado federal): “Futebol é mais
democrático que essa eleição. Todos ganham na mesma circunstância, e há o
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rebaixamento e há o acesso (vinheta mostra boneco com o rosto de Plínio,
vestido com uma camiseta da 1ª Divisão, tomando uma martelada na cabeça).
Nesta eleição, não tem acesso nem rebaixamento.” (corte)
FA: “Ô Zé. O que vc achou do debate?”
Zé Maria (PSTU): “Achei o debate bom...”
FA: “Porque o Plínio não veio? Ele não é de esquerda?”
ZM: “Nós gostaríamos que ele viesse. Gostaria muito que ele ’esteja’ aqui
(sic).” (pequeno corte)
FA: “Vc acha que ele mascarou?”
ZM: “Não sei. Tem de perguntar isso pra ele.”
FA: “Dá pra dizer que aqui estão os candidatos mais radicais desta eleição, não
é?” (corte)
ZM: “Aqui estão os candidatos radicais no bom sentido.” (corte)
FA (com um skate na mão): “Vamos ver se você é radical mesmo. Tem a
manha? Sabe dar um christ air (manobra de skate)?”
ZM: “Sei não. Faz aí pra mim (sic) ver.”
FA: “Você não quer nem tentar? (corte) Vai ganhar uns dois votos dos skatistas
do Brasil!”
ZM: “Não vou tentar, não.” (corte)
FA: “Rui Pimenta, candidato à presidência pelo Partido da Causa Operária
(PCO). E aí, Rui? Foi um debate ardido?” (martelada na cabeça do FA)
Rui Pimenta: “Não. Foi um debate fraternal.” (corte)
FA: “Um clima quase amistoso...” (corte)
FA: “Na pesquisa, somando os votos seus, do Ivan e do Zé Maria, não chega a
um milhão de votos. Conhece o Twitter? Eu tenho 500 mil seguidores no
Twitter. Se você quiser a gente pode armar um ‘esqueminha’ aí... (aparecem
cifrões nos olhos do FA) Eu posso falar com os meus ‘twitteiros’, de repente a
gente dá um ‘bum’ aí...”
RP: “Será bem-vindo.”
FA: “O debate aqui serve para quê? Para a gente ver quem vai chegar em
último?”
RP: “Não (rindo). O debate serve para as pessoas ouvirem aqueles que foram
subtraídos da televisão durante a campanha eleitoral...” (corte)
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FA (abraçando Rui): “Muito obrigado!!! Entrevistamos os três candidatos
skatistas! (volta para o Rui) Cadê o Plínio?”
RP: “O Plínio prefere debater com a Dilma e o Serra!”
FA: “Tá bom, hein, Plínio?” (jornalista ironiza o fato de Plínio não ter participado
do debate dos candidatos ‘nanicos’ de esquerda, como se ele se julgasse
superior aos concorrentes)

No programa de 20 de setembro, o jornalista Oscar Filho investe no
clichê “comunista comedor de criancinhas” ao abordar Plínio:
Oscar Filho: “Vim conversar com o candidato Plínio de Arruda Sampaio, do
PSOL, que está fazendo uma festa para angariar fundos para a sua campanha,
numa churrascaria. Sim.”
OF: “O Sr. resolveu fazer uma festa para os amigos na churrascaria, que tipo
de carne que é? É carne de criancinha?”
Plínio de Arruda: “Sendo a candidatura do que é, tem de ser carne de
criancinha, não pode ser. É vitelo... (???)”
OF: “A Dilma tá consolidada em 1º lugar. Queria saber do Sr. se tudo bem, se o
Sr. prefere o tucano na frente ou atrás.” (Oscar faz referência ao símbolo do
partido de Serra, PSDB)
PA: “A Dilma perdeu o pé. Entendeu? Agora eu prefiro tucano embaixo.”
OF: “Pro senhor tá difícil, pois não tá pontuando nas pesquisas. Isso é falta de
apoio da Heloísa Helena. O que falta pro senhor pontuar? Uma ajuda, um
apoio do PSOL.” (nariz de palhaço no OF)
PA: “Falta o time ganhar. O time não ganha. Minha sorte é que eu não sou
técnico e portanto eu sou dispensável.”
OF: “O Sr. propôs que cada pessoa devia ter um teto de um acre.”
PA: “É isso mesmo. Não pode ter mais terra do que o seu tamanho. Se tiver é
um guloso.”
OF: “O Sr. é um dos candidatos mais afortunados que tem nessa eleições.
Será que esse teto não é também para pessoas milionárias como o Sr.?
Passou de um tanto, começa a distribuir pro pessoal.” (Oscar ironiza a situação
financeira do candidato, reforçando um mito de que candidatos de esquerda
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não podem ter patrimônio ou, para falar de distribuição de renda ou habitação,
é necessário ser despossuído)
PA: “Eu acho, também. Apoiei o imposto de grandes fortunas. Vou levar um
baque terrível, mas tudo bem.” (o próprio Plínio se ironiza)
(nas despedidas, o Plínio convida a equipe do programa para o churrasco)
OF: “Obrigado... Não sou de comer criança não, valeu!”
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Considerações finais

No início da minha pesquisa eu acreditava, como estudante e
espectadora do CQC, que o programa ajudava a aproximar o espectador pouco
interessado por política do assunto.
Analisando a cobertura que foi dada aos candidatos das eleições
presidenciais de 2010, meu entendimento do programa se transformou.
Cheguei a tal conclusão porque ficou evidenciado, na comparação entre a
pauta do horário político e a cobertura dada pelo CQC, que o programa não é
jornalístico. Ele tem a função de comentar os fatos da semana como uma
revista de variedades; e, por esta razão, sua abordagem é sempre um discurso
sobre o fato, e não sua informação. O CQC não dá notícias: ele as utiliza como
enunciado extraverbal para construir o discurso humorístico “pergunta + político
= constrangimento e ridicularização = humor”.
Dentro dessa abordagem particular, o CQC procura ser irreverente,
causar o riso, provocar a inversão do discurso convencional do candidato (e do
jornalismo) por meio dos “gatilhos” de suas perguntas insolentes, inusitadas,
que causam desconforto ao entrevistado.
Os repórteres do CQC assumem a postura de “revelar a verdade” por
trás do discurso, revelar o que os candidatos escondem por trás de seus
discursos construídos, seu marketing político e seu posicionamento previsível
em debates, entrevistas convencionais e propaganda.
Mas a tentativa de “revelar a verdade” causa, a meu ver, dois efeitos
diversos:

A espetacularização da política, quando o próprio entrevistado tira
proveito da tentativa de fazer humor para se promover, veicular
uma imagem simpática, de sujeito brincalhão ou flexível, que sabe
lidar com o improviso. Esse efeito pode ser observado na
interação do candidato José Serra com a jornalista Mônica Iozzi,
que em diversas ocasiões se mostrou simpático, sedutor,
amistoso com ela. Quando abordado por outros integrantes do
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programa, Serra, surpreendentemente, não tinha a mesma
desenvoltura.
A fixação de estereótipos: sendo o CQC um programa semanal
que se autointitula “uma revista de variedades”, ele apresenta
uma versão dos fatos, e, portanto, uma versão dos fatos com um
recorte e enquadramento particulares, que procura ser engraçado
e irreverente. Ao analisar o tratamento dado ao candidato Plínio,
podemos afirmar que o CQC criou um estereótipo, retratando-o
como velho, contraditório e arrogante entre seus pares (os outros
partidos de esquerda).

Já Marina Silva teve muitas de suas ideias e propostas apresentadas de
forma

descontextualizada,

como

se

fosse

ingênua

—

no

caso

do

posicionamento diante do aborto ou do apoio no segundo turno — ou de forma
estereotipada — quando se fez diversas referências ao fato de ser evangélica,
procurando confrontar sua opção religiosa com seus posicionamentos como
candidata.
Por último, a candidata Dilma e seu partido — o PT — sempre foram
retratados como arrogantes ou de difícil acesso e diálogo. Dilma também se
dispôs pouco a atender o programa e fazer seu jogo, respondendo às
provocações com respostas técnicas e sérias. O programa também fez várias
abordagens à senadora Marta Suplicy (conhecida pelo seu relacionamento
difícil com a imprensa) de forma a provocar sua irritação, como quando
perguntou se ela não estava contrariada por não ter sido escolhida candidata
ao governo de São Paulo no lugar de Mercadante; ou quando o CQC
perguntou o que ela achava da legalização do aborto (por ser uma sexóloga e
militante feminista reconhecida, num momento em que essa questão estava
sendo usada pelo PSDB como uma verdadeira ”arma” contra a ascensão do
PT). A tentativa era de exibir as contradições entre “o que se diz e o que se
faz”, a figura pública antes e depois da eleição, a imagem idealizada e a
realidade. Marta perdeu a paciência em alguns episódios e respondeu com
cinismo em outros — mas, no quadro geral, o partido e seus integrantes
pareceram arrogantes e prepotentes.
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Esses efeitos, a meu ver, afastam o CQC do jornalismo e o
estabelecem como puro entretenimento. O programa, portanto, mais deforma
(a imagem dos candidatos e partidos) do que informa (o espectador/eleitor)
sobre a política.
Em outros programas ou quadros, há, sim, a veiculação de informações
relevantes para eleitor — como no quadro “Proteste Já”, em que o programa
apura denúncias de corrupção, mau uso do dinheiro público, falta de obras e
outros problemas. Mas informar parece secundário diante do “fazer graça”; o
programa assume o papel de fazer o que os jornalistas convencionais não
fazem: revelar a verdade por meio de posturas inusitadas, mas com pouco
resultado prático além da ridicularização.
Se o CQC for utilizado como única fonte de informação pelo
eleitor/espectador, o resultado não será uma visão crítica da política; mas, sim,
uma descrença total nela, devido à descontextualização das pautas e à falta de
referências positivas. O riso provocado pelo CQC é baseado no reforço
negativo — “o que o candidato esconde” — e nunca em uma questão
propositiva como “o que ele pretende ou que ideias defende”.
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Anexo I
Entrevista com o produtor de conteúdo do Programa CQC
Diego Barredo
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Entrevista concedida por Diego Barredo – Diretor de Conteúdo do CQC –
ao prof. Mauro Porto, da Tulane University (EUA) na sede da produtora
Cuatro Cabezas, em São Paulo, em 9 de dezembro de 2009, acompanhada
por esta aluna.

MP - Como surgiu a oportunidade de trazer o CQC para o Brasil?
DB - O programa tem 15 anos de existência na Argentina. Recebemos um
convite da TV Band. A produtora – Cuatro Cabezas – já tinha exportado o
formato para outros países, totalizando seis filiais mundiais. O programa
estreou por volta de 94 na Argentina, em 95/96 na Espanha (Global Media) em
98/99 foi introduzido na Itália (Media Set).

Como se dá essa exportação?
A Produtora exporta a licença, mas as produtoras locais são responsáveis pela
formatação na linguagem do país. Percebemos que esse formato seria mais
eficiente porque o que é engraçado para um brasileiro não o é para um chileno.
Na América Latina, argentinos e brasileiros tem um humor mais próximo,
quando se fala de política; já no Chile a cultura das celebridades é menor, há
menos corrupção nas instituições.

Qual o foco da sua audiência?
Acredito que o espectador do CQC tenha uma escolaridade maior, esteja
previamente informado sobre os assuntos que compõem o programa;
precisamos ser ais democráticos, por isso adotamos muitos recursos visuais,
como as vinhetas, para atrair os mais jovens.

Qual o objetivo de vocês ao contratar apresentadores que eram atores de
comédia stand-up? É intencional a existência de quadros temporários
como o ‘consultor de imagem’?(quadro do primeiro ano de exibição, em que
um repórter do CQC se fazia passar por consultor e orientava ‘em off’ todas as
respostas do entrevistado, geralmente um político; o entrevistado repetia a
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respostas ditadas como se fossem dele, para a câmera ligada, mas na verdade
do repórter gravava toda a orientação sem o conhecimento do entrevistado).
Queremos enfatizar o absurdo. Não induzimos nem julgamos, mas apontamos
os absurdos para levar as pessoas à reflexão.

Quais os limites da abordagem?
Não podemos gerar conflito com os interesses corporativos da emissora, ou
com seus jornais; deixamos nossos repórteres livres mas tudo que eles
produzem passa por uma edição final. Eu sou o supervisor de conteúdo;
Marcelo Zacariotto é responsável pelas pautas jornalísticas; Juan Buezas pela
direção geral.

Qual o papel de Marcelo Tas? Por que ele foi convidado?
Marcelo é uma fonte de referência importante no Brasil, por isso foi escolhido
como âncora.

O que você acha dos críticos que dizem que o programa reforça o
cinismo político?
Não acho que o programa tem a missão de mudar a realidade, porém ele pode
contribuir para a crítica. Temos quadros trabalhosos de produzir, como o
“Proteste Já”, mas que atuam para estimular a crítica do público. Aos que
criticam a banalização da política, optamos por desacralizar a política.
Nossa função é entreter e informar, mas em alguns momentos corremos riscos,
como no caso do quadro “Consultor de Imagem”. Corremos o risco de
prejudicar a nossa própria imagem, mas quando o personagem ficou
conhecido, tiramos do ar. O programa também passou por um período de
afirmação, quando o Congresso barrou nossa entrada e mobilizamos nossa
audiência para reconquistarmos o acesso; o impedimento era indefensável pela
lei de imprensa, e nós voltamos. Temos desde então uma tensão constante no
nosso relacionamento com o Congresso Nacional.
Com relação ao humor, evitamos o politicamente correto, o conservadorismo, o
“tirar vantagem” – rir dos fracos. Preferimos fazer uma boa piada do q não
fazer. Por exemplo, a Preta Gil foi chamada de gorda, mas não foi
discriminação, foi inconsciente. É sutil o limite entre a agressividade e o humor.
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Você acredita que o programa não discrimina os políticos ou
personalidades, como quando o repórter comentou no ar “como o
Eduardo Suplicy pôde ser casado com a Marta, que é tão chata”? Não tem
um juízo de valor, uma crítica embutida?
Houve entre o programa e a Marta uma disputa de poder; ela não nos atendia,
depois resolveu atender, mas passou uma imagem arrogante. Os políticos têm
que entender que o programa é uma oportunidade de promoção para eles.

Como foi escolhido o casting do CQC?
A escolha de Moniza Iozzi, não foi intencional, pelo fato dela ser mulher;
buscamos no celeiro do stand up porque os apresentadores precisam ter
capacidade de improvisação, tempo e tom, optamos pela linguagem do clown e
por desconhecidos – com exceção de Marcelo Tas.

Quem são os espectadores do CQC?
Não temos conhecimento pleno da nossa audiência ainda, mas acredito que a
maioria seja de mulheres, classe A/B, entre 25 e 45 anos.
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Anexo II – Decupagem dos quadros “Eleições 2010” e “Documento da
Semana” exibidos no CQC de 12 de julho a 8 de novembro de 2010
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Programa exibido em 12 de julho de 2010

Marcelo Tas – Hoje, oficialmente o CQC começa a fazer a cobertura das
eleições presidenciais.
Rafinha – Muito aguardada e será um sucesso como em 2008, hein?
Tas – E é claro que oficialmente a gente começa a pegar no pé dos candidatos
Marco Luque – Vamos prestar atenção pelo amor de Deus
Tas – O CQC vai atrás de todos os candidatos, não só porque manda a lei não,
mas porque nós queremos ouvir todos os candidatos aqui neste programa. Nós
vamos começar este primeiro programa atrás da candidata Dilma Rousseff do
PT e também atrás do nobre candidato do PSOL, não...Peraí... é do PSOL
mesmo! Plínio de Arruda Sampaio, que finalmente vai poder falar hoje com o
CQC. Nós mandamos para lá eles: Danilo Gentili e Monica Iozzi inaugurando a
cobertura das eleições presidenciais do CQC (corte) (Marco Luque com
tesourão na mão)

(Aparece vinheta com imagem de comício da Dilma com marca de beijo cor de
rosa na tela e depois a cor de rosa do beijo vai parar, respingado, na boca do
Danilo Gentili.)
DG - Agora é oficial. Começou a corrida presidencial e o CQC está nas ruas
acompanhando os candidatos, correndo atrás de votos. Eu estou em SP, na
campanha do PT da candidata Dilma Rousseff. (corte)
DG – Por que não vai lá pro meio? Fica aqui do outro lado da rua?
Popular mulher– Porque ali ta muito empurra-empurra e aqui nós vamos ver
bem de pertinho.
DG – Sem ninguém encoxar né?
Pop- Pois é, né? (corte)
DG – Vc não vota na candidata. Vc vota no partido
Popular homem- Não. Eu voto em um plano de governo.
DG – Qual é o plano de governo da Dilma?
Pop- vamos continuar o trabalho que vem sendo feito no País.
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DG- Vc lembra quando todo mundo votou no Pitta, porque o Maluf falou que ele
ia continuar as coisas que ele estava fazendo? (aparece boneco do Maluf que
toma murro na cara) Vc lembra o que deu?
Pop – Lembro. Inclusive que o Maluf falou que se ele não fizesse tudo bem
feito nunca mais se votava no Maluf. (corte)
DG - se a Dilma não fizer bem feito você nunca mais vota no PT?
Pop- (Cara vermelha e inchada) Nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver
com a outra. (corte)
Popular - Eu sou o Bodão do Jegue, candidato a deputado estadual.
DG - Isso aqui não é horário político. Tchau! (corte)
DG- Ela vai fazer o que o Lula fez e com dez dedos!
Popular desdentado – com certeza! (corte)
DG (entrevistando alguém com a camiseta do PCdoB e cabeça do Fidel Castro
sobreposta)- Não é meio contraditório um comunista estar apoiando uma
candidata que está ao lado de Sarney, Collor e que tem o Michel Temer como
vice?
Popular (já sem a cara do Fidel)- Os comunistas apoiam porque enxergam na
Dilma o avanço do Brasil.
DG – Mesmo ao lado de Collor... Não é contraditório isso.
Pop – Isso são coisas da política né?
DG – São coisas da ideologia, são coisas da política...
Pop – Não... (corte)

DG- Mercadante, ta tudo bem com vc e com a Marta? Ela não ta irritada porque
ela queria ser candidata?
Aloízio Mercadante – Não! Ela ta muito motivada e eu também. (corte)
DG Marta, escolheram o Mercadante pra ser candidato a governador e não a
senhora porque ele tem mais chance de ganhar?
Marta – Ele é um ótimo candidato. Estamos na campanha dele. Vamos suar a
camisa e vencer!!
DG – Nada a ver que a senhora perdeu as outras eleições né?
MS- acho que não (sonoplastia de disco riscado)
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DG- Tudo bem Netinho (enquanto se vê a cara do Mercadante??)? O PT te
chamou de aliado porque quer bater na concorrência?
Netinho – Deve ser... (corte)
DG- Hoje o PT gosta de você, mas se o Lula não tivesse se metido, vc acha
que o partido teria te escolhido? (sem resposta) (corte)
DG – E ao Monica? Como está o seu candidato? (corte)
Monica Iozzi – Pois é Danilo. Enquanto vc ta aí, nessa confusão, pagando seus
pecados, eu estou aqui, na santa paz de Deus em frente a uma igreja (atrás
está a igreja, vinheta mostra desenho do Corcunda de Notre Dame da Disney)
em Itaquera, para acompanhar uma missa que contará com o candidato do
PSOL à presidência da República, Plínio de Arruda, pouco conhecido do
grande público. Vamos lá para saber mais um pouco da história e a vida deste
candidato. (corte)
MI – Achei estranho um político fazer uma campanha durante a missa. A
senhora acha que ele faz isso porque a igreja tem o costume de ajudar os mais
fracos?
Popular mulher- Ele não veio fazer política na igreja (cresce nariz de Pinóquio
na mulher) Ele veio falar sobre um tema que a nossa igreja quer esclarecer
para a nossa população.
MI – Qual é o tema?
Pop- (sonoplastia “cri cri cri” imitando o som de grilos, para enfatizar o silêncio,
e uma animação de martelada na cara da mulher)
MI- Acho que ele não esclareceu muito bem.(corte)
MI – Como vai? Prazer. O senhor está na vida política desde a década de 50.
Tem uma trajetória bastante longa, mas o senhor não está alcançando
números expressivos nas pesquisas. O senhor vai assim mesmo, insistir?
Confia na candidatura?
Plínio de Arruda Sampaio – Confio porque agora vocês começaram a me por
na luzinha (da câmera)
MI – Nas últimas eleições o candidato do PSOL à presidência foi a Heloisa
Helena. A Heloísa gostaria de apoiar a Marina Silva do PV à presidência.
Porque houve esse racha no PSOL?
PAS- Porque partido é pra ter racha minha gente.
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MI – quem o senhor acha que é mais de esquerda?O Lula, a Dilma, ou nenhum
dos dois?
PAS – Eles foram de esquerda, mas desistiram. Esse é o problema.
(durante toda essa entrevista foram feitos mini cortes de edição, quase a cada
piscar de olhos). Aqui sobrou só eu.
MI (fazendo careta) - (corte) – Eu trouxe aqui um galhinho de arruda, que é pra
ajudar o “seu” Plínio Arruda na sua candidatura.
(O Plínio coloca o galho, que não é de arruda, mas de alecrim, atrás da
orelha).(corte)
Danilo – A Dilma vai entrar pra uma área que fica atrás daquela grade verde ali.
A área é inacessível, mas eu acho que talvez....(corte)
DG – A gente entrou meio disfarçado nessa área onde está a população. A
imprensa, o CQC, deveria estar ali em cima ó (diz mostrando o mezanino). Vou
tentar me aproximar com cuidado porque ninguém pode ver que a gente está
aqui. (populares dão uma cobertura ao Danilo)(corte)
DG- vc como militante do PT conhece a história da Dilma. Vc sabe de que
partido ela era.
Popular (mulher arregalando os olhos) – Dilma sempre foi do PT! Sempre foi e
sempre será PT (diz a mulher zangada) (Ruídos de carros derrapando).
DG- A Dilma era do PDT, o partido do Brizola, que o PT era contra
Pop (fuzilando o DG com os olhos) – o sangue dela era do PT. (corte)
DG- Vc vai votar na Dilma porque conhece a trajetória da Dilma ou porque o
Lula mandou? (corte)
(ele fez essa pergunta para um rapaz, mas corta para a resposta de uma
moça)
Popular – Ele não tem esse poder. (volta para o rapaz)
Pop rapaz- Aqui quem manda é o Lula! Opa! (corte)
DG- Eu to quietinho aqui. (ele tenta se safar de um empurra-empurra
começado porque ele não poderia estar no local. Enquanto uns defendem seu
direito de estar ali outros tentam tirá-lo)
Aparece uma seta apontando um rapaz e está escrito “Amigo do CQC”
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Começa um tumulto por causa do Danilo e a Dilma, do palco, começa a tentar
acalmar os ânimos.
Dilma – Eu vou fazer um apelo aos companheiros do CQC, fiquem
tranquilamente aí. Nós temos que demonstrar que somos democratas e que
gostamos que eles estejam aqui presentes. Vou pedir mais uma vez.
Tranquilidade e respeitem a permanência aqui do CQC. (setas apontando para
Marta e Luís Marinho escrita “Continua Dilma, Continua”) Eles são bem-vindos
aqui. (corte)
DG- Dilma, uma pergunta!!!!! A Dilma foi embora sem falar com a gente, mas
não vamos desistir porque a agenda da candidata continua. (corte)
Tas – Para fazer justiça à cena que vimos aí. Muitos petistas, ignorantes
agredindo o Danilo, mas também muitos petistas indignados com aquela
agressão. Alguns comemorando que ele estava sendo agredido. Mas a
candidata Dilma foi fundamental, defendendo o Danilo. Falando que
democracia é isso mesmo. (os outros dois batem palmas) E olha só: é bom que
os petistas mais babões, mais ignorantes se acostumem, porque o CQC vai
acompanhar a eleição e toda a campanha dos candidatos a governador,
deputados, senadores etc. E quero dizer que Dilma e os demais candidatos à
presidência estão confirmados no debate aqui na Band, como sempre, dia 5 de
agosto. O 1º debate eleitoral desta campanha.
Rafinha – Por favor, PT não traga para cá esses militantes, senão o debate vai
virar o programa da Márcia aqui. Por favor!!
Tas (enquanto Luque gargalha) – Só pra lembrar que nós vamos atrás de todos
os candidatos: Serra, Marina, os pequenos candidatos. Nós todos “vamos estar
acompanhando” esta campanha que já está começando quente....

Programa exibido em 16 de agosto de 2010
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A repórter Mônica Iozzi está no Memorial da América Latina, em São Paulo, e
anuncia, irreverente, que está acompanhando o debate dos candidatos à
presidência sobre “a grana preta que rola nas eleições”. Menciona que Plínio
(de Arruda Sampaio – PSOL), Marina Silva - PV e José Serra-PSDB estão
presentes. (Destaca a ausência de Dilma) “Peraí, não está faltando alguém?”

Segue três entrevistas com integrantes da platéia que criticam a ausência de
Dilma.
Mônica Iozzi ressalta :”Ela (a Dilma) deve estar pensando que treinar não é
importante, o importante é fazer gol”.
Segue-se entrevista com Marina Silva. “Dinheiro ganha eleição?”
(A candidata ri, visivelmente irritada, e afirma: )
“a pergunta é oportuna, pois naquele dia mesmo havia aberto no site da sua
candidatura um link para seus eleitores contribuírem com sua campanha”.
A jornalista retruca que ela “está adotando a mesma idéia de Obama (Barack,
presidente eleito dos EUA), mas que no Brasil muitas pessoas não têm acesso
à internet. Não seria melhor fazer como as igrejas evangélicas e cobrar dízimo,
com cartãozinho que o pessoal paga todo mês?” (nota: jornalista faz referência
ao fato de Marina ser reconhecidamente evangélica).
Marina: “Olha, eu acho que a gente te que aperfeiçoar as instituições e o TSE
deu uma boa resposta quando aprovou a possibilidade de doar pela internet.
(corta)

MI: Você vai lançar um livro hoje, uma biografia, porque você resolveu lançar
esse livro agora, poucos meses antes das eleições? É medo de perder e ficar
sem a biografia? (corta)
Marina: “como é uma reportagem biográfica, vai ficar em aberto, então não tem
esse perigo que você falou”.
Monica Iozzi entrevista Serra: (Serra aparece falando para o assessor “preciso
falar com a minha família” e a repórter retruca “que desespero é esse
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candidato? É porque eu falei que o Sr. é chavequeiro e causou problema com a
sua família?”
Serra: “Eu falei para a minha mulher que te paquerava e ela disse: quer saber?
Você tem muito bom gosto!”
MI: “O Sr. sempre leva para esse lado mas não é isso que eu quero falar, e
assisti todo o seu debate e fiquei surpresa que o Sr. defendeu uma campanha
eleitoral mais barata, mas a do Sr. é uma das mais caras, está previsto q vai
gastar R$ 180 milhões”.
Serra: “não, esse é um orçamento possível”
MI: “mas está no TSE, R$ 180 milhões !”
Serra: “O que eu propus foi um horário político mais barato”
MI: “Mas parece q o Sr. faz uma coisa e fala outra”.
Serra: “Não parece não, parece para você”. (corta)
MI: “O Eike Batista doou R$ 1 milhão para o Sr. e R$ 1 milhão para a Dilma,
não é estranho?”
S: “Eu estou menos preocupado com isso do que com o dinheiro que não
aparece, por fora, o financiamento público que sai dos impostos e você não fica
vendo”.
MI: “E que teoricamente fica mais fácil de roubar?”
S: Fica. (corta para Plínio de Arruda Sampaio).

Programa exibido em 20 de setembro

Tas- O CQC continua agora. Olha uma perseguição sistemática a todos os
candidatos a presidente. Nós estamos abrindo os microfones deste programa.
Nós falamos hoje com José Serra, Marina Silva, Levi Fidélix, e tentamos falar
com a candidata Dilma Rousseff, que novamente escapou do microfone. Vocês
vão ver Monica Iozzi e Oscar filho. Preparem seus votos. (corte)
Monica Iozzi – E mais uma vez José Serra e Geraldo Alckmin estão juntos no
palanque. O candidato ao governo de São Paulo está tentando ajudar Serra a
alavancar sua candidatura à presidência da República. Vamos falar com ele
sobre isso. (corte)
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MI- Como vai Geraldinho? Fazendo bastante campanha?
Geraldo- Trabalhando bastante, ajudando o Serra em SP. Está indo bem.
(corte)
MI- Você está com pouco mais de 50% das intenções de voto. Está usando
bastante tempo do seu horário na TV. E para ajudar na campanha do Serra.
Você não acha que está na hora da Dilma fazer isso pelo Mercadante?
GA – (rindo amarelo) Isso aí é problema do PT. Eu sou Tucano (ouve-se o
canto de um tucano ao fundo) (corte)
MI- O Alckmin mandou falar com o PT sobre esse assunto, mas vamos ver o
que o Serra acha? (corte)
MI- (aparece a cara do Serra dentro de uma TV desenhada em cima da cara
dele mesmo) Candidato cujo oponente tem pouco mais de 50% das intenções
de voto, próximo ao 1º turno, ainda pode virar o jogo e ganhar as eleições .
Serra- Sem dúvida nenhuma. Não é que pode virar o jogo. O jogo ainda não
terminou .(corte)
MI- O senhor acredita na vitória do Mercadante em São Paulo?
JS – Não. Aí é diferente. (corte)
MI- Parece que o PT está fazendo o seguinte. Me corrija se eu estiver
enganada. Quando é para atacar o PSDB ele colocam o Lula para poupar um
pouco a imagem da Dilma. Não seria bom chamar o Fernando Henrique para
fazer o mesmo pelo PSDB? Bota o FHC para falar mal da Dilma?
JS- Eu não preciso de patrono. (corte) Eu sou eu e as pessoas me conhecem.
O que eu preciso dizer eu mesmo digo (corte)
MI – Também chamar o FHC, a popularidade dele é menor que a do Lula, não
ia dar muito certo (martelada na cabeça do Serra)
JS- Essa não é a questão. Não é o Lula e o Fernando Henrique que estão
disputando a eleição. São (SIC) a Dilma e eu. (corte)
(aparece uma coisa laranja na tela que eu não identifiquei)
MI- O Lula falou que sua campanha ta uma baixaria e o senhor falou no twitter
que vai continuar com o bolsa família e que o resto que eles estão falando é
terrorismo do PT.
Baixaria, terrorismo. Quem vai resolver essas brigas entre vocês? O TER ou
programa do Ratinho?
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JS- Olha. Preciso ver quem está fazendo baixaria. Você está misturando,
pondo tudo numa mesma panela... (corte)
(vemos Lula sentado, cochichando algo para o Luís Marinho e sobre este
último um balãozinho de pensamento “Ufa que não veio o Danilo”)
MI- Estamos em SBCampo, onde o presidente Lula veio inaugurar um conjunto
habitacional ao lado prefeito Luís Marinho, grande amigo do Danilo Gentili.
Nossa esperança é encontrar a Dilma aqui, já que o Lula e a Dilma vivem
juntos, mas parece que ela não veio. Afinal de contas, quem está fazendo
campanha, a Dilma ou o Lula?(corte)
MI – Já que vc é da imprensa, esclarece uma coisa pra mim. O que está
acontecendo hoje? É a agenda do presidente ou o cabo eleitoral da Dilma?
Jornalista bonitinho – (rindo) eu acho que é (SIC) as duas coisas. (corte)
MI – Vc ta aqui protestando, por isso vc veio vestida assim de palhaça?
Moça vestida de palhaça – Não (rindo) estou sendo paga para isso mesmo
(aparecem cifrões nos olhos da moça)
MI- AH (Monica faz um comentário incompreensível sobre política e circo, e
caem falsas lágrimas dos olhos da moça) (corte)
MI – O que vc acha dessa história do Lula ficar acusando o Serra no lugar da
Dilma?
Popular – (enquanto aparece boneco do Lula, vestido de enfermeira e
embalando um bebê Dilma) Ele está tomando partido da candidata que ele
apoia. Tá ficando meio chato...
MI- É chato a gente ficar vendo brigas no horário eleitoral ao invés de
propostas
Popular – A gente quer saber o que ela vai fazer e não ficar vendo trocas de
agressões verbais entre os candidatos. (corte)
MI – Ô Lulaaaaa! Presidente!! Acabou de entrar no carro. Já era. Não
conseguimos falar com o presidente Lula. Não foi desta vez. (corte)

MI- Estamos em frente do prédio da Abrinq em SP. Daqui a pouco a candidata
Marina Silva vai chegar para assinar um documento se comprometendo a
proteger a criança e o adolescente. A gente vai esperar ela sair do evento para
dar uma palavrinha com o CQC.(corte)
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MI- Lá no seu estado natal, o Acre, você está apoiando pro governo o Tião
Vianna, no Rio de Janeiro o Gabeira. O Tião apoia a Dilma e o Gabeira tem
subido no palanque com o Serra. O que é isso Marina? Uma nova tática
eleitoral de que é melhor dar do que receber?
(Marina está com uma flor nas mãos e vem uma tesoura virtual e corta o talo)
MS- No Acre nós temos um projeto político e trabalhamos nele há mais de 20
anos, quando o Chico Mendes ainda era vivo. Há 12 anos a gente começou a
combater ali coisas muito graves (corte)
MI – E no Rio de Janeiro?
MS- Lá o Gabeira e o povo do Rio me apoiam.
MI- (Fazendo um muxoxo) O Gabeira apoia o Serra
MS- O Gabeira apoia a Marina
MI- Mas ele indo no palanque junto com o Serra?
MS- É o Serra que está no palanque junto com o Gabeira. É o contrário. (corte)
MI- semana passada vc disse que a Dilma tem uns quilinhos a mais que vc.
MS- Eu pedi desculpas.
MI- Eu achei ótimo. Se o peso eleitoral do candidato for proporcional ao peso
do corpo, vc vai perder feio...
MS (cara vermelha e inchada) – Mas o que vale na eleição é o peso do voto, e
o voto é igual para todo mundo. (corte)
MI- Vc tem criticado ferrenhamente essa suposta espionagem de integrantes
do PSDB pelo PT, mas nas eleições passadas o PSDB também acusou o PT
de ter feito espionagem. Na época você se calou, mas era porque você
pertencia ao PT?
(Tem um cara atrás das duas com barba branca, no qual colocaram um chapéu
de papai Noel)
MS- De jeito nenhum. Eu falava onde (SIC) eram os espaços que eu podia
falar.Obviamente eu não era candidata à presidência da República e vocês não
me perguntavam (o pseudo papai Noel cai na risada)
MI- Você não era tão Pop né Marina?
MS- Nem era tão acossada (saem raios entre os olhos das duas) como estou
sendo hoje. (corte)

90

Oscar Filho- Mais uma vez o CQC com os presidenciáveis, hoje aqui, no centro
de Santo André, com o candidato Levi Fidélix do PRTB. (corte)
OF – Se não fosse a lei eleitoral, vc acha que a mídia ia dar mais de 30
segundos pra você?
LF- Claro! O partido precisa. Como é que eu ia divulgar o aerotrem? (aparece
trem virtual na tela, que sai voando) Olha aqui.
OF- Trem? É um novo projeto?
LF – É um trem que voa. (corte)
OF – É verdade que vc é o candidato que tem menos índice de rejeição nestas
eleições?
LF- 15% eu to com 85% de aprovação (coroa de estrelas, pássaros etc.) Só
falta eu ser o presidente da República.
OF- 85% com essa meia dúzia que ta aqui...
LF- Não 85% de Brasil
OF – Ah rapaz!! Vai menino!!!
LF- Vc é humorista e agora pode me gozar.
OF- É sempre bom poder gozar né? (corte)
LF – É sempre bom (cara vermelha) é excelente! (corte)
OF- Vc já tentou três vezes a prefeitura de São Paulo. Tentou três vezes o
governo de SP. Vc acha que agora vai ser diferente, tentando a presidência?
LF- Evidente! É um país todo (Oscar faz caretas) que quer menos tributos,
menos impostos, menos juros e o país todo quer Levi Fidélix: 85% de
aprovação. (corte)
OF - vou perguntar uma outra coisa pra vc. O primeiro candidato a ser barrado
nestas eleições é do seu partido, o Erivan Passos da Silva (gritinho de AI ao
fundo)
LF – Quem não tem pecado que jogue a primeira pedra.(pedra virtual na cara
do Levi)
OF – Vou jogar não.
LF- Deixe o rapaz. É um só.
OF- Mas na política pode ter pecado. Não tem problema não...
LF- é um pecadinho...(corte)
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(volta para o estúdio) Marcelo Tas – Os pecadinhos...Lá em Minas, o trem que
voa lá em Minas a gente chama de avião. Vocês perceberam a importância das
articulações locais? A Marina falando do Gabeira e o Alckmin falando do Serra.
Rafinha- Em que ponto estamos para o Serra precisar do ‘carisma’ do Geraldo
Alckmin. Olha isso!
Tas – Agora tem pesquisa que prevê aqui a Dilma sendo eleita no 1º turno.
Luque- Acredito que a eleição deve começar a ser por ponto corrido. Porque a
emoção é total.
Tas – que nem o campeonato brasileiro (corte)

Programa exibido em 27 de setembro de 2010
Monica Iozzi (para candidato Serra) – Trouxe aqui uma coisa para dar uma
forcinha (entrega uma boneca a Serra). Essa é uma boneca de vodu, da
candidata Dilma Rousseff. Tá aqui o alfinetinho se o senhor quiser fazer um
voduzinho nela.

Serra- não vou espetar ... nela.

MI- Mas tá passando uma vontade que eu tô vendo (saem raios laser dos olhos
do Serra)
Serra- A única vontade que eu tenho é de fazer acupuntura. Mas como eu não
sou médico especialista eu não vou fazer acupuntura nela. (Corte)
MI – vc está com medo dessa onda verde da Marina se transformar em um
verdadeiro Tsunami e de repente vc ficar com a medalha de bronze nas
eleições? Você vai chorar como o Cesar Cielo fez no mundial se vc ficar com o
bronze? (ouve-se choro de bebê)
Serra – Não, não. Eu to confiante. (Corte)
MI- Dizem que o Aécio Neves gostaria de sair do PSDB e ele demorou mais de
um mês para aparecer ao seu lado na campanha...
Serra- muita futrica. Não é verdade que ele demorou mais de um mês. Foi logo
no início...
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MI – Ele é amigo do Tucano ou amigo da onça? (aparece boneco do Aécio
abraçando a Dilma)
Serra – Ele é amigo do Tucano.
Felipe Andreoli – Essa é uma demonstração da democracia. Estamos aqui no
debate dos presidenciáveis da esquerda. Três candidatos e nenhum pro centro.
Vamos ver o que esses candidatos tem pra falar. (Corte)
FA – Conseguimos entrar no debate agora. Não tinha segurança a gente
entrou de boa. Sem problema. Tá lotado o debate. Tem quase 48 pessoas,
engraçado é que no debate dos grandes, o alvo sempre foi a Dilma. Aqui, no
debate do 1%, o alvo foi quem? O Plínio cara! (aparece boneco do Plínio de
coroa na cabeça) O Plínio é o burguês da esquerda, vc entendeu? (Corte)
FA – Ivan, vc fez uma comparação entre o campeonato mineiro e a eleição,
que sempre é Cruzeiro e Atlético e o América corre por fora... Ainda bem que
eleição não tem rebaixamento, senão vc estava correndo risco
Ivan Valente (PCBr) – Futebol é mais democrático que essa eleição. Todos
ganham na mesma circunstância, e há o rebaixamento e há o acesso. (boneco
do Plínio com camiseta de 1ª Divisão tomando martelada na cabeça) Nesta
eleição não tem acesso nem rebaixamento. (Corte)
FA – O Zé.O que vc achou do debate
Zé Maria (PSTU) – achei o debate bom...
FA – porque o Plínio não veio? Ele não é de esquerda?
Zé – Nós gostaríamos que ele viesse. Gostaria muito que ele “esteja” aqui
(SIC) (há um pequeno corte aqui)
FA – Vc acha que ele mascarou?
Zé – Não sei. Tem de perguntar isso pra ele.
FA – Dá pra dizer que aqui estão os candidatos mais radicais desta eleição não
é? (corte)
Zé – Aqui estão os candidatos radicais no bom sentido (corte)
FA (com um skate na mão) – Vamos ver se vc é radical mesmo. Tem a
manha? Sabe dar um ??? air
Zé – Sei não. Faz aí pra mim (SIC) ver.
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FA – Vc não quer nem tentar? (corte) Vai ganhar uns dois votos dos skatistas
do Brasil
Zé – Não vou tentar não. (corte)
FA – Rui Pimenta do Partido da Causa Operária. E aí Rui? Foi um debate
ardido? (martelada na cabeça do FA)
Rui Pimenta – Não. Foi um debate fraternal (corte)
FA – Um clima quase amistoso... (corte)
FA- Na pesquisa, somando os votos, seus, do Ivan e do Zé Maria, não chega a
um milhão de votos. Conhece o Twitter? Eu tenho 500 mil seguidores no
Twitter. Se vc quiser a gente pode armar um esqueminha aí... (aparecem
cifrões nos olhos do FA). Eu posso falar com os meus Twiteiros, de repente a
gente dá um bum aí...
Rui Pimenta – Será bem-vindo.
FA- O debate aqui serve pra que? Pra ver quem vai chegar em último?
RP- Não (rindo). O debate serva para as pessoas ouvirem aqueles que foram
subtraídos da televisão durante a campanha eleitoral...(corte)
FA (abraçando Rui)- Muito obrigado!!! Entrevistamos os três candidatos
skatistas!! (Volta para o Rui) Cadê o Plínio??
RP- O Plínio prefere debater com a Dilma e o Serra!
FA- Tá bom, hein, Plínio?

Monica – Agora estamos na Bienal, viemos atrás da Marina Silva (corte)
MI- Vc disse que a primeira obra de arte de que vc gostou foram as bonecas de
pano que sua avó fazia.
Marina – Isso
MI- Trouxe um boneco de pano que eu mesma fiz. (Marina faz um “Ai meu
Deus” rindo) É um vodu do José Serra... Vc pode usar esse espetinho e
cutucar onde vc quiser pra te ajudar no 2º turno. Esse é o meu presente.
MS- Mas eu não faço esse tipo de coisa...(corte)
MI – Em vez de espetar ele, dá um beijinho nele (raios saem dos olhos da
Marina em direção à MI) em sinal de paz.
MS- Não precisa porque vai parecer demagogia
MI- É... E o Serra gosta de beijo né Marina?
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MS- Ele já beijou vc? (sonoplastia de “póim”)
MI- Infelizmente
MS- Eu posso beijar vc?
MI – Lógico (Marina beija o rosto de Monica) (corte)
MI – Em relação os roubos no seu diretório Marina. Nos diretórios do PV. Eu
tinha impressão de que eles só queriam roubar seus votos, mas agora estão
roubando os diretórios também?
MS- Olha, já entregamos para a investigação.
MI- Será que eles queriam fazer um dossiê contra a Marina?
MS- gargalha... (corte)
Danilo Gentilli – Lá está a Dilma, segurando criancinha (aparece a candidata
com uma criança no colo, na qual eles colocam a cara do Chuck o boneco
assassino), com o pé machucado, ela está há algumas semanas fugindo do
CQC. Vamos ver se dessa vez ela fala com a gente. É a última vez que a gente
pode falar com ela antes da eleição.
(corte)
DG- A senhora machucou o pé caindo na pesquisa ou fazendo campanha pro
Netinho? (disco riscado)
Dilma – Olha eu fiz esse machucado (tem uma onomatopéia que não
identifiquei) nem um nem outro querido companheiro do CQC. Foi caído de
uma esteira.

Programa exibido em 5 de outubro de 2010 – Primeiro turno das eleições

Danilo Gentili: Ao contrário do que muita gente disse, não foi desta vez que o
futuro morador do Palácio da Alvorada foi definido, porque o Serra conseguiu.
Foi para o segundo turno com a Dilma, que fechou com quase 47% dos votos.
O Serra fechou com quase 33% e Marina com quase 20% e eu to quase
dormindo em pé.
Mudanças bruscas de planos para a nação e Dilma cancelou a festinha. Mudou
tudo. Mudou até o lugar do discurso. Vamos ver se ela dá uma declaração.
Vamos ver...
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É ali que, em instantes a Dilma vai entrar para discursar. Para falar de sua
decepção de ir para o segundo turno. Ela vai ficar meio inacessível. Ela vai
falar o que quer e não vai estar aberta a perguntas. Eu vou tentar fazer o que
eu posso para tentar falar com ela custe o que custar. Vamos ver
Opa! (pego no flagra passando por debaixo da mesa) Não! Queria falar com a
Dilma, mas ela vai responder?
Dilma entra e Danilo grita: “Boa Dilma! Quase parabéns pela quase vitória!
Chegou a Dilma de branco. Não veio comemorar a vitória, mas veio comemorar
o ano novo, pelo menos.
Dilma: “Eu estou agradecendo...”
Danilo: De nada. Tamo aqui pra isso. De nada.
Zomba da candidata por ela dizer que vai aprofundar mais suas propostas, por
restar apenas mais três semanas de campanha para o 2º turno.

DG: Dilma!! O CQC quer te dar um amuleto para o segundo turno!
DG: Dilma! O rojão que vc comprou, guarda que o Sarney ta mal de saúde e dá
pra usar ainda!

Oscar Filho: reta final para as eleições e eu to aqui em São Paulo, no comitê da
Marina Silva do PV, para acompanhar junto com ela a apuração dos votos,
assim como outros repórteres estão nos outros comitês. Quer ver o que
aconteceu? Então vamos lá com a gente.
OF: Lá no??? Estado da Marina ela ficou em 3º. Você não acha que foi muita
sacanagem com ela?
(Após uns segundos e uma vinheta entra a resposta)
Não sei quem é: Ela teve uma votação tão expressiva em Belo Horizonte, como
Brasília, como Salvador, como São Paulo, como tantas cidades por aí... acho
que dá para temer outra coisa.
(Apareceu uma Maria Chiquinha na cabeça do OF)

OF: Eu queria saber o que vc acha que ela tirou de bom dessa candidatura?
Giani Albertoni: principalmente experiência, né?
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OF: Mas vc não acha que foi ela ter ganho aqueles itens de cosméticos
especiais para ela que é alérgica e tal...
GA: Ela fica mais bonita...
OF: Sim ela precisa NE?
GA: Não ela é uma moça bonita.
OF: Bonita é você.
GA: Obrigada, obrigada...

OF: Marina ovacionada pelas pessoas, na verdade não é ela que está no 2º
turno. É a Serra e o Dilma (sim ele trocou os gêneros e tomou uma sorvetada
na testa). Não! O Serra e a Dilma, mas, “tamo feliz aqui né?” Vamos lá
conversar com ela!

OF: Marina, vc não foi muito bem agora no primeiro turno, mas você dobrou, foi
para 20%. Mas queria saber se a sua disputa, se o seu apoio para o 2º turno
vai ser mais acirrado, mais quente do que os debates que têm sido feitos até
agora.
MS: Com quem estiver comprometido (legenda de medalha de bronze)
OF: Senadora, queria dar os parabéns...
MS: pelo que?
OF: O quê? Você estava lá nos 10% e foi pra 20. Parabéns!
MS: Obrigada.
OF: se vc conseguisse mais uns 9% vc ia para o 2º turno também. Então eu
queria saber se vc está 10% mais feliz ou 9% mais infeliz!
MS: Estou 100% feliz. Completamente feliz.
OF: O verde combina mais com vermelho ou com azul? (alusão às cores do PT
e PSDB)
MS: Verde combina com todas as cores, porque as cores do Brasil são mais
diversificadas que o vermelho e o azul. (fagulhas saindo dos olhos dela para os
do OF)

Rafinha Bastos: Geraldo Alckmin foi eleito governador do estado de SP e a
gente está aqui para acompanhar o Mercadante, o perdedor, o segundo
colocado. Eu tenho aqui uns lencinhos, caso ele se emocione. A gente está
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deixando aqui na mesa. E vamos acompanhar e ver o que o homem tem pra
dizer.
Estamos esperando aqui por 4 horas e ta todo mundo com fome e com sono.
Vamos aproveitar esse momento e fazer a coletiva para o Mercadante.
RB (com máscara de José Sarney): Estou feliz de ter participado. Tomei uma
surra do Netinho! É a segunda vez que tento ser governador. A partir de agora,
desisto! Vou virar síndico de condomínio. Obrigado a todos!

RB: O que ele fez agora para ser governador? (pergunta enquanto Mercadante
entra no recinto) Pacto com o demo ou foi o senhor que foi mal de voto?
Corta para entrada do gabinete onde tentam impedir RB de entrar enquanto ele
afirma: “uma perguntinha só. O Mercadante fala comigo. Uma perguntinha só”.
Mercadante: Amanhã, amanhã.
RB: Amanhã não tem. Amanhã é o meu programa.
Ao ser ignorado (com sons de grilos), RB diz: “Político é assim. É divertido
quando está em campanha. Quando perde não dá mais bola pra imprensa. Faz
parte. CQC eleições 2010.

Marco Luque: Estamos na frente da casa do excelentíssimo e eleito governador
Alckmin. Vamos ver se ele fala alguma coisa com a gente.
ML: Geraldo! Parabéns aqui do Marco Luque e do CQC. O que os paulistanos
podem esperar do seu governo, já que em 2008 eles não elegeram você para
prefeito.
GA: Muito trabalho, honestidade, dedicação. Estamos unidos para servir SP e
servir o Brasil.
ML: A van com Geraldo Alckmin está indo para a Barra Funda, onde Mônica
Iozzi está esperando. É com vc Monica Iozzi

MI: Já passa das 10 da noite e tá tendo uma festa para comemorar a vitória do
GA como governador de SP. Disseram que o Serra também vem pra cá e
vamos tentar falar com ele.
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MI para um popular: Vc chegou tão feliz acenando a bandeirinha. Vc faz isso
porque vc é PSDB mesmo ou porque agora os caras ganharam e vc pode
conseguir um empreguinho...
Popular: Não eu to desde o começo da campanha com eles.
MI: Vc ta ganhando quanto por mês?
Popular: Não posso revelar (vinheta aumenta a cabeça do popular)
MI: Não pode mas deve estar ganhando bem.
Pop: Tá ótimo. (diz meio sem-graça)
MI: Tá com sorriso no rosto. Deve estar pagando bem.
MI (para outro popular): Pode parar de colar os adesivos porque o “Aluízio” já
ganhou. O que é? Vc ta querendo garantir empreguinho para outra eleição?
Popular: Não é que ele ganhou e agora é hora de festa. (Sai pulando e MI faz
cara de estranheza)

MI: Vocês acham que o povo paulista votou consciente desta vez?
Casal de populares: Concordo.
Popular: O povo paulista tem uma consciência política que nenhum povo do
Brasil tem.
MI: Por isso que o povo deu mais de um milhão e seiscentos mil de votos para
o Tiririca?
Popular: Tudo tem suas exceções.
MI: 1,6 milhão de exceções...

MI: Como o senhor se sente sabendo que o palhaço Tiririca teve muito mais
votos que o senhor?
Roberto Freire: (recebendo uma martelada virtual) Olha, não tem problema. Ele
só precisa saber que lá ele não pode fazer palhaçada. Não vai fazer.
MI: Mas acho que muita gente pensa que lá pode fazer palhaçada deputado.
RF: Mas estão enganados (aparece um desenho do Bozo)

MI: O senhor gostou da minha vestimenta? Da Minha gravata? (alusão a
acusação de roubo de gravatas pelo rabino Henry Sobel)
Henry Sobel: Adorei.
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MI: Depois lhe dou uma de presente. Pode deixar a minha comigo.
HS: Vou deixar com você.
MI: Ufa! Que alívio.

MI: O José Serra acabou de chegar aqui na festa, mas vou ter de esperar do
lado do palco. Vamos torcer pra ele falar com a gente. Vamos ver se ele viu a
gente. Dá um oi pra gente aqui Zé. (José Serra acena)
MI: Olha ele viu. Já é um começo. (vinheta de beijo lançado por Serra para MI).
Ah! Pelo amor de Deus!! A gente ainda tem de agüentar beijinho? (Serra faz
que está beijando a própria mão). Ele é descarado e eu vou ter que ficar mais
15 dias atrás desse homem!

Marcelo Tas: Meus amigos e minhas amigas, a pergunta que o Brasil se faz é:
o verde se combina com o azul ou com o vermelho? Todo mundo ta de olho no
2º turno das eleições. Vamos fazer o seguinte. A festa do PT estava prontinha,
prontinha. Vcs viram ali. Tiveram que guardar os salgadinhos pelo menos até o
dia 31.

Marco Luque: È verdade, mas em compensação a festinha do Serra foi até o
sol raiar, aí ele começou a derreter e falou “Vambora”.
MT: Lembrando a todo mundo que amanhã começa o horário eleitoral que não
é gratuito.

Rafinha: Opa! Mais um mês de campanha, portanto senhoras e senhores sem
baixaria. A gente espera que Serra e Dilma façam um duelo de cavalheiros.

MT: Agora vamos fazer o seguinte: Atenção! Vamos conhecer o 1º dia de
votação em SP. Nossas equipes estão nas ruas, da boca de fumo para a boca
das urnas, nossas equipes muito bravamente cobriram essas eleições

Danilo Gentili: responde rápido quem é aquele cara que é obrigado a levantar
às 6 da manhã de um domingo e ir para o posto eleitoral e trabalhar nele o dia
inteirinho, sem parar, o mesário? Não! O repórter do CQC! Eu, Rafinha Bastos,
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Monica Iozzi, Marco Luque estaremos pelas ruas de SP acompanhando todo o
processo de votação. Mas primeiro preciso passar num lugarzinho.

DG: Cedo, bem cedinho, o primeiro senador que veio votar (Suplicy)
Suplicy: Com vontade de exercer.
DG: Quem o senhor prefere na presidência? A Dilma ou a Marina?
ES: eu vou votar na Dilma.
DG: Mas vcs não queriam que a Dilma fosse candidata antes, que eu lembro.
ES: Eu tenho de fazer uma pausa de um minuto e vc vai saber porque.
(o senador corre para a rua para pegar o título de eleitor trazido por alguém em
um carro vermelho) Porque chegou meu título.
DG: Mas o senhor ta por fora que isso aqui não vale mais.
ES: Vale sim. (Corte)
DG: Eu quero que o senhor seja candidato. Sabe por quê? Renda mínima.
ES: Vc sabe que está nos planos da Dilma que será feita a transição do Bolsa
Família para a renda básica de cidadania.
DG: Vc acha que o brasileiro quer ver a Dilma Russef de renda mínima? (faz
careta)
ES: Você, eu, o José a Maria, o João...
DG: vc acha que eu quero ver a Dilma de renda? (Aparece caricatura da
candidata em um corset vermelho em pose sexy) (Corte)
DG: Posso acompanhar o senhor na votação? Em quem o senhor vai votar?
ES: Vou votar na Dilma
DG: Começou errado porque o voto é secreto.

Rafinha B: Mercadante! CQC Mercadante! .... (quem?) Vai te bater?
Mercadante: Não tem risco. Ninguém vai bater em ninguém.
Rafinha B: Netinho! Vc ta feliz que vai bater a Marta?
Netinho; Não bato em ninguém não.
Rafinha: Netinho! Feliiz que ta dando uma surra na concorrência. A mulherada
que abraça ele não sabe o perigo que ta correndo (caricatura de lutador de
Vale Tudo). Tá feliz que vai desbancar a concorrência Netinho? É difícil falar
com o Netinho. Tão me empurrando. É verdade que enquanto senador está
pensando em revogar a lei Maria da Penha Netinho? (Pow)
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Netinho dá um abraço em vc que é um cara carinhoso. Vc aceita bem o CQC.
Não puxa caralho!
(em frente a uma ambulância do SAMU) Como vc pode notar, aqui Netinho de
Paula votou e o CQC estava aqui para acompanhar!

DG: o senador Suplicy já está saindo. Olha ele aí. Deu certo? Pediram seu
título de eleitor.
ES: Disseram que nem precisava.
DG: Em quem o senhor votou?
ES: Na Dilma
DG: pro senado
ES: Marta Suplicy e Netinho
DG: O senhor não tem medo não? (barulho de agulha riscando disco)
Vem cá conhecer uma eleitora...
Tudo bem? Pra quem a senhora votou no senado?
Popular: votei no Aluízio
DG: Ihhhhh! (aparece mão com martelo de plástico em direção à cara do
Suplicy)
DG: porque a senhora não votou no Netinho?
Popular: Não gosto dele porque bate em mulher.
ES: batia (colocam nariz de palhaço)

Monica Iozzi: Plínio
Plínio Arruda: (sob a legenda de “O engraçado do ano”) Vc é do CQC né?
Perigosíssima! (colocam a cara do Zé Bonitinho sobre o rosto dele).
MI: Caso eleito vc vai começar a distribuir a renda como? Vai redistribuir o seu
1.7 milhão para os pobres?
PA: (com falsas lágrimas caindo) Ih coitado dos meus um milhão e setecentos
mil reais.
MI: Se vc não for eleito vc pretende entrar de ovo na disputa em 2014?
PA: Depende de como eu tiver na ocasião.
MI: O seu slogan é “Plínio, o Highlander brasileiro”.
PA: é isso.
MI: o senhor acha queé por causa da beleza que a Dilma ta ganhando?
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PA: eu acho. A Dilma é bonitinha!

MI: Mônica Serra, prazer. Sou a sua xará Mônica Iozzi do CQC (legenda de
Mônica Serra não tem ciúmes). Ele já falou de mim pra você?
MS: Já mas não sabia que vc era vc.
MI: que descarado. Vc não fica brava?
MS: Não. Imagina! Bonita assim ele vai olhar mesmo.
MI: Quer dizer que ele pode dar uma paquerada? (raios entre os olhos das
duas)
MS: Paquerar não!!

Marco Luque: 8h30 da manhã aqui no colégio João Firmino de Oliveira, em
São Bernardo, esperando o nosso ‘presida’, vamos ver se a gente consegue
trocar uma ideia com ele. Se ele vai tirar umas férias, vamos ver o que ele vai
fazer.

ML: vc acha que vai trocar uma ideia com o presidente?
Repórter?: É difícil né meu? Maior muvuca que ta qui, mas vamos tentar.
ML: Qual a pergunta chave?
Repórter?:: a pergunta chave é em quem vc vai votar?
ML: Ele não vai responder isso (enquanto o repórter toma um murro virtual)
ML: E aí? Vai ter 2º turno?
Popular: Torço pra que não.
ML: Com todas essas estrelinhas penduradas, torce pra que não mesmo.

ML: O Lula né. Vai ficar desempregado por 4 aninhos. O que ele vai fazer
nesses 4 anos?
Repórter da rádio Band?: Ele vai trabalhar na ONU talvez.
ML: Ele podia aproveitar e fazer uma faculdade (caricatura do presidente com
beca de formando e diploma)

ML: E aí?
Popular: CQC da Argentina foi barrado...
ML: não é uma delícia barrar os argentinos?
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ML: Olha ele lá!!!! (exclamações aparecem na tela) Não é não. Calma! (nariz de
palhaço em ML)
ML: Chegou. O Lula chegou. Caraca veio todo mundo (aparece a personagem
Lula Molusco de Bob Esponja). E aí Marinho?? Mais calmo hoje Marinho?
Luiz Marinho: Sempre.
ML: Vc deu uma no Gentili aquele dia meu.
LM: Pois é. O Gentili tava muito nervoso aquele dia. Foi fazer um strip tease
perto de mim e aí não deu certo.

ML: Marisa (futura ex-primeira dama)!! Tudo bem!! (passa a primeira dama
junto com a candidata Marta Suplicy, ambas com roupas vermelhas e cabelos
loiros com mesmo corte, sob a legenda: jogo dos sete erros)

ML: Mercadante confiante para o segundo turno? (Mercadante: não foi desta
vez)
Aluízio Mercadante: Estamos confiantes. Sentimos muito apoio nestes dias,
especialmente nos bairros populares.
ML: presidente!! Deu tudo certo? Podemos esperar aquele churrasquinho?
Mariza: Ainda não deu certo.

O presidente derruba algo que se quebra (ou faz barulho de), e fala para as
câmeras: É a primeira vez que eu fui votar e não vi minha cara lá.
ML: Presidente, agora que o senhor vai ficar desempregado, vai se inscrever
no Bolsa-Família?
Lula: Ah, vou trabalhar no CQC.
ML: Vamos, Vamos! Tem uma vaguinha lá pro senhor.

Rafinha Bastos: Tô aqui na frente da escola Sion, onde vota o ex-presidente
FHC, ele que não apoiou muito o Serra, a gente vai tentar promover esse
encontro.

RB: Fernando Henrique, é um grande prazer estar aqui com o senhor
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(Fernando Henrique Aquele que o Serra Esconde): Vamos ver qual é a
pegadinha de hoje?
RB: Quem é melhor pro senhor? O Serra ou a Dilma?
FHC: Não vou responder essa pergunta. Que hoje só tem um e é o Serra
(colocam rubor na face do FHC)
RB: Depois que o Sr saiu o PT se ... O senhor acha que Brasil ta um pouco
magoadinho com o Sr?
FHC: Espero que não. Mas veja bem. Vamos pro 2º turno, provavelmente.

Corte para saída do FHC do Sion.
RB: Precisamos fazer essa imagem, eu o senhor e o Serra (diz com uma
serrote na mão).
FHC: Mas vc votou no Serra que eu sei.
RB: Não fala isso presidente.

RB: nestas eleições o PT se aliou ao PMDB, quem diria. E eu to aqui na frente
da PUC SP onde vota Michel Temer, que é chamado pelo ACM de mordomo,
pelas suas vestimentas sempre em cima! (Corte para interior PUC)
RB: Temer, CQC. O senhor vai torcer por uma doencinha da Dilma. Um mal
estar (aparece caricatura Dilma com bolsa de gelo na cabeça, termômetro na
boca e de roupão de hospital)
MT: Não porque ela ta com uma saúde!
RB: Ela escolheu o Sr de vice porque precisava de um mordomo? (poim)
MT: rindo ela precisava de um bom candidato.
RB: O que acontece é o seguinte: muitos falam que o PMDB se associou ao PT
em busca de cargos. O Sr diz que é uma questão de ideologia. O Sr se
compromete em frente ao CQC a não querer nenhum cargo do PT?
MT: em frente ao CQC e todo o povo brasileiro. (carimbo de compromisso)
(Corte para rua)
RB: Temer, há 12 anos atrás o Sr seria Dilma ou seria Serra?
MT: Dilma!
RB: Tá bom!

Danilo Gentili: Já acabou a campanha Skaf. Não precisa mais cumprimentar.
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Paulo Skaf: (legenda Passou longe) Vc não esqueceu do seu apoio?
DG: Não..
PS: Tô contando com ele.
DG: Então ta bom. I believe in miracle... (Corta para coletiva na rua)

DG: O Sr ta preparado pra continuar na disputa, daqui a quatro anos?
PS: Na reeleição vc diz? (nariz de palhaço). O Danilo gosta de me pegar, mas
ele não consegue. Eu to preparado pra reeleição sim Danilo.
DG: Tá crente!
PS: principalmente pq. o Danilo declarou que no 2º turno ele vai me apoiar.
DG: declarei mais. Declarei que se ver uma vaca voando o cargo é seu.

DG: (recebendo sms) Peraí que a Marta ta chegando aqui no colégio do lado.
Vamos correr. (Corta)
DG: Feliz e confiante Marta?
MS: Feliz e confiante. (candidata eleita ao Senado)
DG: a vovó, o vovô e o Netinho (de Paula)
MS: (rindo) Essa foi a melhor do dia.

DG: Já vai Marta? Não vai dar uma carona pro ex??
Corta para uma popular que diz que MS fala merda e rala.
DG: Marta dentro do seu carro blindado está lá dentro relaxando e gozando
talvez. (alusão à declaração da candidata “se o estupro é inevitável, relaxa e
goza”)

(Corta para interior colégio entra Silvio Santos (legenda: malufando)

DG: Olha quem vem aí. Silvio Santos vem aí lá lá lá lá... Tudo bem SS?
Vai votar em quem?
SS: Não percam senhoras e senhores, programa SS, repleto de atrações.
DG: SS foi ali, lá lá lá lá ... É aqui Silvio, é aqui... (Corte)
DG: Votou! Pronto (SS com guirlanda de passarinhos) Acabou de realizar o
sonho da casa própria, em Miami, na Suíça, de muito candidato.
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Marco Luque: (para Lula) Presidente... Férias? Vai ficar de férias? Cabelo de
mulher não combina com chuva?
MS: com guarda-chuva combina.

ML: Frank vai dar um tostão da sua voz pra gente?
Frank Aguiar: (vice de SBC) Momento importante pros brasileiros. De festa
devia ser. (colocaram a cabeça de um bicho no FA que não dá pra ver se é cão
ou porco)
ML: Esse cabelo é chapinha?
FA: Não uso chapinha não!
ML: É o Frank. A gente dirige e o Frank “Aguiar” (Ohhhhh)

ML: (em portunhol) Estoy aqui com Pablo do CQC Argentina... Acá tu pêlo
molha, o meu não. Está tranquilo!
ML: Que aconteceu que vc ficou fora?
Pablo: Ficamos fora porque era a melhor maneira de falar com o Lula
ML: Não é porque eu tenho credencial e vc não tem?
Pablo (vermelho): (pimentão aparecendo na tela) olha a credencial. Não é por
isso não....

MI: O Plínio teve a campanha mais barata à presidência, será que se tivessem
feito um show dele, de stand up ele não teria recebido mais dinheiro pra
campanha e se saído melhor?
Ivan Valente (Psol 15º colocado a Federal): a seriedade do Plínio no humor, ele
transmite uma imensa radicalidade, que a juventude entendeu o recado.

MI: O senhor não precisaria mais votar com a sua idade?
José Gregori (ex-ministro da Justiça FHC): (bolsa de soro no vídeo) O
problema é que quem tem o micróbio do civismo e do patriotismo, não enrola a
bandeira. Pq os moços dessa eleição deram poucas provas de consciência,
mobilização, patriotismo, participação.
MI: Um desses moços seria o Aécio Neves? (aparece boneco do Aécio com
chapéu de cata-vento e balões de gás nas mãos)
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JG: Esse pinta como estando à altura de nos substituir.

MI: Guilherme, não é estranho vc votar no mesmo colégio que o Serra vota?
Guilherme Leal (PV ex-candidato a vice da Marina): Absolutamente. Isso é a
democracia brasileira.
MI: Isso é um apontamento para quem vcs vão apoiar no 2º turno?
GL: Marina vai ao 2º turno e o eleitor brasileiro vai tomar essa decisão hoje
com certeza (guirlanda de passarinhos estrelinhas etc.)
Repórter: entre Serra e Marina vcs apóiam quem?
GL: Marina
MI: muito boa a pergunta dele.

Danilo Gentili: São Paulo terra da Garoa. Em frente ao colégio onde Alkmin
vota. Vamos conhecer alguns eleitores e quem sqbe falar com o futuro
governador deste estado. (Corte)

DG: Oi. Pelo jeito vc votou no Tiririca
Popular com nariz de palhaça: Vamos que aqui é melhor rir pra não chorar. É
uma palhaçada mesmo.
DG: votou em quem?
Popular: voto é secreto. (Corta para rua com Faustão chegando para votar)
DG: Oi Faustão. Tá bonito pra votar hoje hein?
Faustão: (Quase um ex-gordo): Galã da floricultura
DG: Vai votar em quem?
F: Isso é segredo.

DG: A senhora não precisa. Ninguém obriga a sra a votar.
Idosa: Mas eu quero votar no Serra.
DG: A Dilma vai ganhar. A Sra se deu mal.
Idosa: Azar o seu!

DG: Votou já:
Faustão: Já
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DG: De quem foi a maior cara de pau que aconteceu na Globo, na sua opinião?
O Lobão no seu programa cantando o jingle do Lula?
Faustão: A melhor foi que em dia de eleição não pode falar e era a final da
Dança. E eu perguntei: Aí Carol? Quem vai ganhar hoje? Ela falou: O Lula.
(bonequinho do lula de bailarina)
DG: só ia Lulista no seu programa.
F: Agora mudou um pouquinho.
DG: Não foi pior aquela vez que a Globo editou o debate a favor do Collor?
F: Esse é problema da Globo e do Jornalismo. Cuido só do Domingão
DG: É domingo e vc ta atrasado. Vai trabalhar meu.

DG: Olá. A sra não deveria estar votando no Acre? (moça parecida com a
Marina Silva)
Popular: Não.

DG: Ronaldo ta fazendo propaganda pro Serra 45?
Ronaldo Esper (político estilista): começaram as gracinhas. Vc acha bonito vir
com esse tênis de pobre aqui?
DG: de sapato eu não entendo muito. O senhor não vai ajudar os pobres?
RE: ajudar aos pobres, mas vc não é pobre.
DG: mas eu to com roupa de pobre aqui.
RE: Vc finge que é pobre.
DG: O Sr não é o tipo de político que rouba gente viva, só gente morta (alusão
ao processo por roubar coisas do cemitério)
RE: gente morta é sua vovozinha
DG: Minha vó morreu mesmo. Quer o túmulo dela para ir lá pegar o vaso?
RE: dá o endereço aí.
DG: Cemitério do Curuçá túmulo 6
RE: Furreca ein?
DG: É em Santo André
RE: Vc não percebeu que vc é persona non grata?
DG: Vc não tem medo de ser deputado? O último deputado estilista morreu na
sequência.
RE: Vc ta me desejando o mesmo?
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DG: Não. Caso isso aconteça, já tem vaso para colocar no seu túmulo.
RE: Eu mereço...
DG O Sr acha que vai ganhar?
RE: A urna é que vai dizer isso.
DG: Ronaldo Esper, meu novo amigo
RE: Não sou seu amigo.

Marcelo Tas: Como o Mercadante estava simpático! E o amigo do Marco
Luque, o presidente Lulaquer trabalhar neste programa mas não decorou o
nome do programa. Falou CCQ!! (Os três da bancada fazendo caretas)
ML: Pô presidente! Fala comigo todo dia no MSN
MT: Precisa aprender o nome do programa primeiro! SP deu Alkmin no 1º
turno. E a grande surpresa, Aluísio Nunes, o senador mais votado do Brasil,
Netinho que tinha falado que não é homem de ficar em 2º lugar tem razão:
ficou em terceiro.
Teve de voltar lá pros mano de Alphaville
RB: Um abraço pros mano!
MT: Vcs perceberam que vai ter no senado? Vai ter Marta e seu ex-marido
Suplicy trabalhando juntos.
RB: O que dá um certo medo. A última vez que eles fizeram alguma coisa
juntos saiu o Supla.
MT: Vamos aguardar o que vem aí.
MT: Vocês não podem perder. Hoje. Neste programa um filme de ficção. De
milhões de dólares. Conosco mesmo. Nós vamos ser atores do filme sobre
eleições.
RB: Sabe aquela cena do Titanic? Nada a ver, mas ta legal!

MT: Vamos agora para a cidade Maravilhosa e lá também vamos começar do
final. Vamos pegar os caras depois que eles souberam do resultado das
eleições, nos comitês.

Felipe Andreolli: Se em SP a disputa foi voto a voto, aqui no Rio a disputa não
foi bem assim.
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Rafael Cortez: Não foi porque aqui o Sérgio Cabral foi eleito no 1º turno. É o
novo governador, que já era governador e é o velho governador.
FA: vou falar com o Gabeira que perdeu
RC: eu vou falar com a Cabral.

RC: A gente ta na sala de imprensa do palácio das Laranjeiras para
acompanhar uma coisa que pode ser muito chata que seria um 2º turno pro
Cabral ou uma coisa bem legal, que é entrar para uma reeleição e ganhar de
primeira e ficar bem na fita. Tomando todas...

RC: Nós estamos aqui junto contigo pra apurar a apuração dos votos naquele
telão. Tá apostando em quem?
Repórter gostosona: (simulação de mãos pegando os peitos da moça) Sergio
Cabral na torcida.
RC: Mas vc não tem de ser imparcial?
Repórter (ficando vermelha): assim vc me quebra. Tô falando como cidadã. Vc
votou em quem??
RC: Eu votei no cof, cof...

RC: Não vai ter 2º turno. Ele vai ganhar... Não vai ter 2º turno e sim 2º mandato
do Cabral.

Felipe Andreolli: O que vc acha do resultado da eleição?
Popular: Não sei o resultado
FA: Sergio Cabral no 1º turno
Popular: É. Já agüentamos 4 anos

FA: Você acha que ele precisa melhorar do governo passado para este?
Popular: É só dar continuidade

FA: Aqui na sede do candidato derrotado até os jornalistas estão desanimados.
Com aquela cara de quem acordou às 7 da manhã pra cobrir eleição e não
acabou até agora.
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FA: O que vc acha que o Gabeira tem de fazer. Tem de se candidatar a prefeito
de novo? Ou vai ser síndico do prédio?
Repórter: vc está muito maldoso

FA: Se vc fosse o Gabeira? O que vc falaria após perder a eleição de uns 40
ponstos de diferença?
Repórter: Não sei ... blá blá
FA: Ah então já ta acostumado a perder.

FA: Aí está o candidato derrotado F. Gabeira, nem pegou 2º turno e a gente vai
tentar falar com ele. Fazer u, convite, uma proposta de trabalho pro Gabeira.

Fernando Gabeira (candidato derrotado): Vamos acompanhar as eleições para
presidente
Repórter: Gabeira 2014?
FG: Não o Gabeira 2014 já estará muto velho pra essas aventuras.

FA: O Sr não ta pendurando a chuteira?
FG: Não estou mas vou arrumar outras formas de contribuir.
FA: Quer ser motorista do CQC?
FG: Motorista? (martelada na cabeça)
FA: Roteirista
FG: Achei que era motorista porque eu também topo!
FA: Roteirista. A gente precisa de uma cabeça pensante. O motorista lá é bom.
Ele conhece os caminhos de SP. Veja pelo lado bom, não vai ter de morar no
palácio.

RC: Está vindo aí o governador reeleito Sérgio Cabral Parabéns governador. O
desempenho que vc vai ter no governo é o da sua perna esquerda ou da
direita? (alusão ao machucado na perna do governador)
SC: O Brasil está perdendo o melhor 4º zagueiro de praia que já teve.
RC: O Ronalducho também machucou e voltou com tudo.
SC: (rindo com boca falsa colocada) gostei que a comparação foi boa, com o
Ronaldo que é um fenômeno. Tchau Brasil, até o 2º turno.
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(Estúdio) MT: Boa sorte Cabral!
ML: Como é que pode uma família mandar assim no Brasil desde o
descobrimento?
MT: Gabeira, foi mal, mas mesmo com apoio dos artistas, o Gabeira não rolou.
O que aconteceu com o eleitorado do Gabeira que evaporou?
RB: Uma frase que se dizia muito antigamente: quem fuma, senta e cheira,
vota no Gabeira.
MT: Agora sim vamos ver o que aconteceu desde o início das votações do Rio.
A nossa Hollywood sem fio.
Rafael Cortez: 7 da manhã e a gente tem de trabalhar pra dedéo nas eleições
2010
Felipe Andreolli: Ainda bem que é só de 4 em 4 anos, que nem copa do mundo.

FA: No Rio temos um belo dia de chuva

FA: trouxe a Cola?
Popular: hoje precisa disso. Se fosse só dois não precisava.

RC: Quem está chegando aqui é o Gabeira que concorre a governador do
estado pelo PV. Ele que concorreu à prefeitura e foi prejudicado, segundo ele,
já que a votação caiu num feriado e o eleitorado dele viajou (mostra mochileiro
viahjando)
Vou falar com ele agora

RC: Preparado para perder?
FG: (candidato derrotado) estou preparado pra tudo, inclusive para perder.
RC: Não é melhor o Sr voltar pro congresso e lá é mais fácil conseguir umas
passagens pro Havaí. É uma coisa mais legal pra se fazer do que ficar
candidatando aqui.
FG: (fagulhas saindo do olho) Vc ta se referindo à passagem que eu dei à
minha filha? Eu devolvi o dinheiro, devolvi o crédito. Vc precisa se informar um
pouco mais
RC: Na volta a gente faz um última perguntinha
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FG: se volta e fala babaca!
RC: Bravo! Me chamou de Babaca.
RC: Olha o Gabeira votando. Já não começamos bem nosso dia com ele. Ficou
bravo com uma perguntinha. Vamos tentar fazer uma despedida na saída.
RC: A gente sabe que nas últimas eleições o Sr perdeu prque caiu no feriado.
Queria saber se o Sr tem uma desculpa tão boa desta vez.
FG: Não tenho.

Felipe Andreolli: A gente sabe que o Sr estudou economia no Chile com o
Serra. Já que os dois são bons de conta, qual é a conta que o Serra tem de
fazer pra ganhar essa eleição? (aparece o Serra vampiro saindo do caixão)
Cesar Maia (Candidato derrotado ao Senado): ficar calado que vai dar 2º turno
FA: Vai mesmo?
CM: sei disso há uns 30 dias.
FA: Normalmente os candidatos têm mascotes. O do PSDB é o Tucano. O Sr
depois de fazer o complexo Maria Le (o quê?) e a cidade da música podia usar
um elefante branco.
CM: Não! Eles estão sendo usados rapaz. Pro campeonato mundial de
natação. (Corte)

FA: Só pra relembrar a zona em que o Sr vota aqui é número
CM: 171 (referência ao código do processo penal)
FA: Obrigado candidato Cesar Maia.

Rafael Cortez: Essa multidão aqui sabe o que é? O Sergio Cabral. Está
chegando. É o homem mais esperado nessa manhã no Rio de Janeiro porque
talvez seja eleito no 1º turno. Como ta chovendo muito, temos medo que o
eleitorado lembre daquelas enchentes no Rio. Isso não pode prejudicar um
pouco seu voto? Essa comitiva toda é do Sergio Cabral. Ele não ta
respondendo nenhuma pergunta e diz que só no final. O próximo governador
do Rio será melhor que o anterior (que é o próprio)?
SC: Vai.
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RC: você foi um ativista, contra o Collor. Estava com os caras pintadas. O que
é pior? Votar aqui no rio debaixo de chuva ou o Collor lá em Alagos bem na
fita?
Lindemberg Farias (candidato ao Senado): Isso é uma maldade com o povo de
alagoas, mas que ele não esteja no senado com agente.

FA: A vantagem do governador é porque os eleitores do Gabeira estão sempre
viajando?
Eduardo Paes (prefeito Rio): risos
FA: prefeito a gente sabe que o Sr votou numa mulher e que o Sr é vascaíno. E
no Flamengo, a presidente é uma mulher. Não ta dando muito certo não né
prefeito?
EP: risos (sai de fina enquanto aparece o jogador Zico chorando)

RC: você teve de beber muito, mas muito mesmo pra votar?
Cléo Pires (atriz): a gente tem uns bons candidatos (rindo com bolhas saindo
da boca)

RC: Vc é um carioca legítimo, da nata. O Flamengo é tipo o José Serra, que a
gente sabe que ta na disputa, mas jamais vai ganhar?
Luiz Melodia (compositor): Idêntico
RC: O Serra afirmou que a Dilma no poder é como o Dunga pra dirigir a
seleção brasileira, ou seja, titica de galinha. Se a Dilma é o novo Dunga, que é
o Felipe Melo?
LM: O Tiririca.

RC: Se vc não votar no Serra vcs não tem medo de acordar amanhã cheios de
mordidas?
Lucélia Santos: risos
Pedro Neschling: votei na Marina

FA: Aí Bebeto? Achou que vc ia passar é? Livre, leve e solto. Votou no
Bebeto?
Bebeto (candidato pouco votado): Pelo menos um voto eu já tenho
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FA: Votou no Romário?
B: O voto é secreto. (risos)
FA: Vc e o Romário fizeram uma grande dupla em 1994 e ganharam o Tetra
(copa do mundo dos EUA), você com a camisa 7 e o Romário com a 11. Na
política o que importa mesmo são os 10? Os 10% por fora?
B: Entrei nessa pra poder ajudar minha população. Não quero isso como meio
de vida.(Corte)

FA: Olha só. Um cara tão bom com números. Eike Batista ta fazendo a cola.
EB (milionário): Vc sabe que tem tanto número...
FA: Ele foi votar e pra quem não sabe ele é o 8º cara mais rico do mundo, só
tem 7 na frente dele. Tipo... Rubinho ia ficar com muita inveja. (Corte)

RC: Amigo Felipe Andreolli, nós estamos aqui na Gávea esperando o Chico
Buarque de Holanda, está chovendo muito. E com toda essa chuva nos
perguntamos: será que toda aquela população mais humilde, que costuma
votar no presidente Lula, vai sair de casa para votar na Dilma? (Corte)
RC: Vc é a eleitora mais bonita do Brasil. Parabéns viu?
Priscila Fantin: Obrigada
RC: Tudo o que eu faço aqui é paquerar vc, já que ta chovendo... Podia estar
votando em SP
PF: Vai justificar?
RC: O que? Justificar o meu amor por você?
PF: Vamos sair daqui né (em alusão a eles estarem debaixo de chuva)
RC: Pra onde a gente vai? (risos)

Felipe: (Para Eike Batista) Tá na hora do almoço rapaz. Eu to duro. Precisava
pagar o almoço pra produção. Vc não tem 10 mil aí pra me emprestar? (risos)
FA: Tá tocando seu celular. Acho que é o Lula. (Corta para R. Cortez)

RC: Deixa eu perguntar uma coisa
Gilberto Gil (Falar pra quê? Cantemos): não, não... Não vou responder.
RC: Eu só quero saber... quando vc compôs Expresso 2222 era uma
propaganda do Tiririca? (claque de risos)
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RC: Com o cenário político que a gente vê, o nome mais adequado para o que
acontece hoje seria de uma obra sua o “Grande Circo Místico”?
Edu Lobo (Cantor): risos... como é que eu posso responder isso?

RC: Mas eu faço uma pergunta que vc vai gostar de responder!
Gilberto Gil (ainda escapando): Mas eu não quero falar..
RC: Então canta!
GG: Meu limão meu limoeiro (cantando)
RC: E uma pra Dilma
GG: O velho na porta da Colombo. É um Assombro. Sassaricando!
RC: Esse velho é o Lula? É uma referência?

RC: vc está com o Brasil Cultural há muitos anos porque é um dos grandes
nomes da nossa música. A gente já teve na nossa música Vinícius e Tom,
Menescal e Bôscoli. Qual é a próxima dupla do barulho nos próximos 4 anos?
Dilma e Lula?
Chico Buarque (Mito): Pode ser (barulho de agulha arranhando disco)
RC: A Dilma ta solteira até hoje. Estamos atrás de um 1º Damo para a Dilma
achamos que vc é o mais cotado e o mais bonito. Que tal?
CB (cabeça encolhida e vermelha): vou pensar no assunto seriamente.
RC: Ela diz que seus olhos azuis são encantadores. Na verdade foi minha mãe
que falou isso, mas a Dilma deve concordar. (Chico sai sorrindo)

FA: Já escolheu seu voto?
Leandra Leal: Marina
FA: Vai apertar o verde então?
LL: vou apertar o verde (após pensar sobre a piada e com bolhas verdes
saindo da boca enquanto ri) (Corte) (mesma piada acima)
Wagner Moura: o verde (risos) agora que eu entendi...
RC: vc acabou de fazer o Tropa de Elite 2 e estamos na eleição com chance da
Dilma levar no 1º turno. Quem fala mais grosso? O Capitão Nascimento ou a
Dilma Roussef?
WM: Acho que a Dilma
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RC: Vc não acha que tem alguém (o presidente Lula) dublando ela?
WM: Tem uma dublagem forte aí! (risos)

Estúdio
Marcelo Tas: Esse foi o meu Rio de Janeiro, que elegeu o Romário, o 5º mais
votado. Já pensou o Romário pedindo um aparte pro Tiririca?
(Marco Luque e Rafinha Bastos fazendo caretas e falando bobagens
incompreensíveis)
MT: O Gabeira foi o contrário do Mercadante. Ele começou mal-humorado e
terminou bem... Ele ficou zangado por conta do mau uso das passagens
aéreas que ele fez quando era deputado.
RB: Ele falou que devolveu o dinheiro. Mas só devolveu depois que todo
mundo ficou sabendo
MT: Vamos voltar para SP porque o dia foi muito intenso aqui. Todos os CQCs
na rua para ver como foram as votações em SP. Veja. (Corte)

Rafinha B: Mercadante, o Netinho de uma surra na Marta e vc não fez nada?
(há um CUT aqui entre a pergunta e a resposta)
Mercadante (não foi desta vez): Primeiro ele foi um parceiro da Marta, vem da
periferia, do gueto como ele diz...
RB: o gueto é Alphaville...
AM: Eu sei que ele ta lá hoje, com a música o trabalho e o talento como
apresentador. Só com uma diferença. Ele foi o 1º apresentador negro da TV
brasileira.
RB: Com toda a força do Lula, o que aconteceu de ele não conseguir passar
essa força pro Mercadante?
AM: Vamos ver. A eleição não acabou. (risos amarelos)
RB: (ouvindo aplausos) dois fãs do Mercadante estão aqui. Isso é importante...
(para dois populares) Você e esse moço aqui. Consegui achar! Eu sabia que
existia.
Popular: existe mais
RB: Aonde? Quem é fã levanta a mão... Três...
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RB: Muitos artistas candidatos, é Tiririca, Mulher Pêra. Vc não pensou assim...
Nando reis deputado federal?
Nando Reis (músico esverdeado): Vou sair como senador... (corte) minha
página “Senando Reis 120163”
RB: Muito bem. Síndico de condomínio vc pode pegar. (Corte)
RB: O que vc tem a dizer desta eleição?
NR: Não gosto desse voto obrigatório (corte) não devia ser. Isso não existe
(corte) mas... eu torço pela minha candidata...
RB: ela é verde, é vermelha... (Nando faz um gesto alusivo à sua jaqueta
verde)

RB: CQC!! Dá um abraço!! Quero te agradecer por todos os (???) que tu gerou
pra gente.
Ana Maria Braga: Que bom! Como vc ta? Tá um gato... Parecendo candidato.
(murro na cara do Rafinha) Meu Deus to atrasada...
RB: Vai lá que eu te pego na volta...

Monica Iozzi: Pra senador vc vota em quem?
Ricardo Young (candidato ao senado PV): Em mim! (cabeça inchada)
MI: Mas e o outro voto?
RY: é secreto.

MI: você foi escolhido para ser vice do Serra pra alavancar o eleitorado jovem e
do Rio de Janeiro, mas parece que a coisa deu errado. Foi um tiro que saiu
pela culatra?
Índio da Costa (DEM candidato a vice-presidente): Não é verdade. Eu falei que
a gente ia aprovar o Ficha Limpa ela não acreditou. Agora eu digo que vai pro
2º turno e se Deus quiser, com o apoio do povo, a gente vai ganhar essa
eleição. (Corte)
MI: vc falou mas a minha pergunta vc não respondeu (martelada na testa da
MI)
Você não ajudou a alavancar o Serra no Rio.
IC: O Serra acha que sim, inclusive no Brasil... (Corte)
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RB: Vcs não pensaram em candidatar o Louro José, já que tanto artista tá se
candidatando? (Louro com placa de Bolsa Alpiste)
Ana Maria Braga: (rindo) não!!! Meu filho não serve pra isso não.
RB: Na sua adolescência, com uns 20 anos, vc não pensou em se candidatar à
presidência e disputar com o Getúlio???
AMB: Getúlio era do tempo do meu pai, mas eu não gosto de política e não me
candidataria não.
RB: desculpa aí...

RB: Se vc não for eleito, o que vc vai precisar? Um emprego.. uma ajuda... Tô
precisando de faxineira na minha casa...
Mercadante: amanhã quem sabe eu te contrato de faxineiro no Palácio dos
Bandeirantes
RB: Eu já tenho emprego. O meu sobrou ainda Mercadante.

RB: Netinho, o CQC tem um presente pra vc, que a gente dá pras pessoas
importantes. O óculos escuro do CQC, um presente...
Netinho (candidato derrotado ao senado): Dá pra outro. Eu não sou importante.
Dá pra outra pessoa.
RB: Mas é pra vc. Vc vai ser eleito. Por favor. É de um mal gosto terrível vc não
aceitar...
Netinho Mau gosto é sua brincadeira neste momento histórico pro nosso povo
aqui.
RB: Mas é pra vc repassar pra próxima pessoa que vc bater, pra esconder um
hematoma... (Corte)
RB: O netinho não aceitou nosso óculos, então quem vai colocar ele sou eu, pq
daqui a pouco quem vai levar porrada é o Rafinha Bastos. (Corte)

Aparece o Serra perto da MI (beijo na tela)
JS (candidato à presidência): Quero saber em quem vc votou
MI: Ainda não votei não. Se vc falar comigo depois da coletiva, quem sabe...

MI: vc já foi candidato à presidência e agora vc é candidato a vice-governador.
O que deu errado? (disco riscado)
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Afif Domingos (DEM-SP vice-governador eleito): nada! Um time desses só me
orgulha.

MI: Sai de uma já vai pra outra...
Serra: preciso ver onde aterrisso meu pé direito.
MI: Essa campanha é parecida com a dança do Maxixe, que é um homem no
meio com duas mulheres. Vc acha que esse sonho de todo homem pra vc se
tornou um pesadelo?
JS: Nunca sonhei em sair com duas mulheres (nariz de Pinóquio) (Corta)

MI: Se a Dilma levar no 1º turno ela vai ter 50% mais um. Imagina descobrir
que esse um voto é do Aécio? (sonoplastia de disco riscado) (Corte)
MI: Vc ta preparado pra assumir o cargo em janeiro? Tá empolgado?
JS: pra presidência sim
MI: Vou te dar aqui a faixa de presidente do Palmeiras, que lá vc pode vencer.

Marco Luque: Encontrei O Zezé di Camargo.
Zezé di Camargo: Vim esperando um verão (ele está de bermuda e tênis)
ML: Vc cai pra qual lado?
ZC: (cara inchada e vermelha): voto é secreto, mas lá em casa cada um
pendeu pra um candidato. (corte) Não tem mais aquela coisa do pai ou da mãe
conseguir voto. (corte) Eu sou do PDA (partido dos amigos). Amigo meu não
tem defeito. Inimigo, se não tiver eu ponho (língua de sogra)

ML: Fábio! Vc chegou na última?
Fabio Jr. (pai do Fiuk): Aí ta mais relax.
ML: Qual a expectativa? O que dá nessas eleições? Esse monte de artistas,
celebridades, subcelebridades, jogador de futebol e a galera se empolgando...
FJ: Vamos nos candidatar também (cabeça inchada)
ML: o que a gente vai fazer??
FJ: Vamos pra casa. (corte) Um abraço pra rapaziada toda o CQC é Ó (sinal de
TOP)
ML: 4 anos de mandato vc acha suficiante pra um casamento?
FJ (cabeça gorda e vermelha): É muito né? (risos)
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Danilo Gentili: Boa sorte hj na votação. O Sr e o Mercadante estão mal nas
pesquisas. Não ta nada bom para ambas as partes
Celso Russomanno (PP-SP ruim para ambas as partes): Está bom ... na última
eleição eu tive quase 600 mil votos...
DG: E nesta aqui pfff (polegar para baixo). O sr se juntou com o Mercadante
pra meter o pau no Alckmin nos debates. É pra facilitar do Sr conseguir um
cargo com a Dilma?
CR: É pra mostrar as coisas erradas de SP. Pra ver se as pessoas acordam e
vêm que tem muita coisa errada que precisa consertar.
DG: Vai lá votar. Ganhar não sei se vai, mas vai votar. (Corte)
DG: Celso. Pode parar de fazer campanha (candidato conversava com duas
eleitoras). Vai ser difícil de ganhar. Vc não quer ficar com o Proteste Já, pq não
agüento mais fazer esse quadro?
CR: dependendo do cachê (cifrões nos olhos do CR)
DG: não é muito alto não viu?
CR: Então deixa.(Corte)
DG: Tá todo mundo chegando ali. Kassab, o Aluízio que vai perder também (na
verdade ganhou e faz sinal de que não vai perder), o Goldman e a estrela:
Geraaaldo. (Corte) DG: confiante da vitória do Alckmin?
Alberto Goldman (governador de SP): to
DG: o gov. é judeu, foi comunista, agora é do PMDB e apoia o PSDB. Governa
sem ser eleito. É a contradição em pessoa. (martelada na cara do AG)
AG: se vc acha que é assim, quem vai te desmentir? Vc tem o microfone na
mão e pode falar qualquer coisa. Eu não.
DG: obrigado por não me desmentir. Político mente, mas não desmente.
(Corte)
DG: (para Alckmin) Boa sorte governador. Peguei na mão do Alckmin. Depois
eu lavo...(Corte)
DG: primeiro ato de governo var ser dar um cargo pro Serra que vai estar
desempregado?
GA: O Serra ta chegando e vamos ajudar no 2º turno.
DG: ele ta com inveja de vc. O PSDB é igual ao Inter de Limeira, até ganha o
estadual, mas o nacional é impossível. (Corta)
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DG: Tá feliz prefeito? O Serra deu a prefeitura de presente pro senhor. Ele vai
pegar de volta em 2014?
Gilberto Kassab: Ele vai se eleger presidente da Rpública
DG: Vc ta nessa ainda...
GK: O Brasil ta nessa
DG: Não ta não. (Corta)

DG: O Sr diz que poucos o conhecem porque o senhor tava trabalhando. É por
isso que todo mundo conhece o Serra e o Alckmin?
Aloysio Nunes (PSDB-SP candidato eleito ao senado): É por isso (Boeing) e
agora todo mundo me conhece (Boeing). (risos quando entende a
brincadeira)... Eu trabalhei a vida toda e vou continuar.
DG: Queria que o Netinho ganhasse porque aí diminui a chance dele gravar um
novo CD.
NA: É o lado bom da coisa.

Marco Luque: Estamos à busca de Paulo Maluf. Será que ele vai querer falar
com a gente?
ML: acabei de falar com o presidente Lula e vou tentar falar com o que queria
ser, mas só é deputado federal. Vontade de fazer xixi (gotas de suor
escorrendo pela testa). (Corte)

Paulo Maluf (incorrigível): cadê o Rafael?
ML: é que ele fica paquerando sua digníssima esposa, e mandaram um cara
mais sensato. O Sr ainda almeja a presidência? Ou deputado já está bom na
atual conjuntura?
PM: Só uma lei não pode ser revogada, que é a lei da gravidade. O tempo
passa e eu to com 79 anos (eles colocam algo na boca do Maluf). Tenho
consciência que eu teria sido um grande presidente. Mas não fui
democraticamente eleito. Foi eleito o Sarney, o Collor e eu torci para o Brasil
(ah!) (Corte)
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ML: Mais uma perguntinha. O que é melhor? Ter férias privilegiadas ou Foro
privilegiado?
PM (vermelho): sou contra o foro privilegiado. Pra mim isso é só para o
presidente da República e vice. Pra mais ninguém
ML: Você votou a favor da Ficha Limpa
PM: Votei a favor. Os conselhos de medicina cassam maus médicos, o CREA
cassa maus engenheiros. Tem de tirar da carreira os maus políticos também.
(cursor de computador sobre pessoa ao lado do ML, vai para a cara do Maluf e
clica, dando um bloqueio)

Danilo: (com um celular) Alckmin tem uma pessoa querendo te parabenizar.
Paulo Maluf(com um celular): Um grande abraço governador. Parabéns pela
sua campanha. Um abraço pra dona Lu
DG: Seu amigo?
Geraldo: Seu né?

(Estúdio) Marcelo: gostei de todos os nossos repórteres, mas Marco Luque é
um homem que tem um rigor. O povo mostra ele coçando a bunda
ML: corta na edição né meu?
MT: mas vc tem espírito cívico
ML: para que eu tenho medo de espírito.

(Bobagens sobre o Serra e Monica Iozzi)

Oscar Filho (do Rio Grande do Sul)
OF: candidata, a senhora pode se tornar a 1ª presidenta do Brasil e o CQC tem
um presente pra senhora. A sra vai aceitar?
Dilma Roussef (tomando um croque na cabeça): eu aceito presente quando é
de boa fé.
Oscar é arrastado para fora da coletiva pelos seguranças.

OF: vamos tentar falar com ela na saída da Van. Dilmaaa! Bom voto!
Seguranças começam a arrastar o Oscar e os colegas pedindo para o
segurança tirar a mão dele.
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OF: cara porque vc ta fazendo isso?
Repórter: grava a cara dele (o segurança toma uma porrada virtual)

Após um tumulto, Oscar fala com o candidato derrotado José Fogaça (PMDBRS) sobre os tempos em que ele ainda era compositor e sobre a sujeira dos
“santinhos” espalhados pelo chão dos colégios.
OF: fala com a candidato derrotado Yeda Crusius (PSDB-RS)
YC: eu primeiro sou mulher, que nasci analfabeta, desdentada (dentadura
virtual sai mordendo), e depois me tornei economista.
OF: É difícil ver esse números? Com vc em 3º?
YC: pelo contrário. Tudo é uma vivência. Vc já viu uma campanha tão morta
qto essa aqui? Espero que ainda possa mudar.

OF: E aí Dunga? O Neymar ta tão poderoso que ta conseguindo demitir até o
treinador. Foi por isso que vc não chamou ele pra copa?
Dunga (estamos tentando esquecê-lo): foi porque não tive tempo de
experimentar
OF: Quem vc acha que errou mais, foi o Serra, por não ter usado o FHC na
campanha, ou se foi o Dunga por não ter chamado o Felipe Melo? (raios saindo
dos olhos)
Dunga: a gente espera acabar as eleições pra saber.

Oscar se envolve em mais um tumulto para entrevistar a Dilma

OF: vc acha que o Lula consegue ficar longe do governo? Vai te mandar
mensagens MSN? SMS, Orkut (presidente com computador)
(risos da Dilma) (Corte)
OF: Seu eleitorado, a maioria é masculino. Vc acha que consegue um 1º damo
hoje? Um príncipe encantado? (aparece Zé Bonitinho com flores)
Dilma: vc vai me desculpar mas hoje não to pensando em príncipe encantado
não.
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(Estúdio) MT: você viram aquele cavalo? Com todo respeito pelos equinos...
Será que a Dilma, caso eleita, vai tratar a imprensa desse jeito? O nosso sonho
é que a Dilma responda a uma das nossas perguntas.
ML: ela só dá migué.

Programa exibido em 11 de outubro de 2010

(Estúdio) Marcelo Tas: Agora é hora do primeiro debate aqui na Band, e o
primeiro que saiu porrada. Aqui na Band o debate pegou fogo. O 1º debate
presidencial, onde Dilma Roussef e José Serra se enfrentaram e nós
mandamos para lá dois “Barnabés” (referência ao sotaque interiorano dos
repórteres/comediantes). O 1º Barnabé, de Sto André, Danilo Gentili e a
caipirosca de Rib. Preto Monica Iozzi.
(os outros dois ficam fazendo micagens e comentários incompreensíveis de
fundo)

Danilo Gentili: 2º turno ta pegando fogo e daqui a pouco este púlpito (da Dilma)
pode abrigar a futura presidente do Brasil. (Corte)
Monica Iozzi (no púlpito do Serra): Na verdade é possível que o futuro
presidente do Brasil esteja aqui né Danilo? (Corte para os dois juntos)
DG: É o CQC onde Monica?
MI: No 1º debate presidencial do 2º turno

MI: A Dilma tem falado que estão usando táticas da guerra fria (alusão ao
conflito sempre iminente entre EUA e URSS no pós-guerra) para atacá-la nesta
campanha. Essa notícia é quente?
Zé Eduardo Cardozo (PT-SP, Dep. Fed): Quentíssima. Tem havido uma
plantação de um boato em relação à candidata Dilma Roussef. Uma coisa
lamentável. Um comportamento muito triste e antiético.

MI: Senador, vocês vão mostrar nesse 2º turno o FHC ou vocês vão continuar
escondendo ele?
Heráclito Fortes (DEM PI, Senador, com cara de Jabba o Hut, de Star Wars): O
FHC ficou exposto, nós mostramos ele, agora não compare mostrar o FHC
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com usar muleta. Uma coisa é mostrar o Fernando Henrique, e outra é fazer do
Lula uma muleta.
Danilo: O senhor prefere ser entrevistado por mim ou por ela?
HF: por ela, porque ela me entrevista e você me enche o saco muito...
DG: Eu te encho? Tá bom! (Corte)
DG: Viu que a Dilma pode ter perdido muito voto? Porque surgiu um boato
dela, que ela falou que nem Jesus Cristo tirava a sua vitória. Isso aí foi
mentira?
Vaccarezza (Dep. Est. PT-SP): foi mentira, e eu acho que a oposição baixou
muito o nível.
DG: Acho que o PT tinha que se vingar da oposição. Começa a espalhar
mentira. Fala que o Zé Dirceu ta por trás do Serra que aí ó (faz gestos de “se
ferrou”)
Vaccarezza (cara ruborizada e riso sem graça): Não, não. De jeito nenhum

DG: Eu falei que o Sr ia perder. Eu achava que o Sr ia perder...
Aloysio Nunes (Senador PSDB SP): Pô eu fiquei uma fera com você aquele dia
DG: Porque? O Sr ganhou
NA: Pq eu achei que você estava com mau augúrio.
DG: Não vou te zoar aqui. Vou deixar pra zoar o Sr lá no senado.

DG: senadora eleita. Parabéns. Gostou de me ver né? Tá feliz
Marta Suplicy (senadora PT SP): Ah é você. Não tava lembrando (risos)
(martelada na cara da Marta)
DG: O que essa mulher moderna que você representa, pensa do aborto?
MS: Eu não vou entrar nessa discussão porque esta questão está sendo muito
manipulada.

Monica: Agora te chamo de governador
Geraldo Alckmin (gov SP): Não, me chame de Geraldo
MI: Geraldinho. Você não acha que seria uma boa ideia tirar o Índio e chamar
alguém do PV pra ser o vice? Porque ele não ajudou muito e a onda agora é
verde.
GA: Não!! O Índio fez uma pajelança e chegamos ao 2º turno.
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MI: Se o PV tivesse ido pro 2º turno você estaria falando bem assim deles?
GA: Se o PV tivesse ido pro 2º turno estaríamos juntos. Tenho grande apreço e
respeito pela Marina. (Corte)

MI: A gente ta na porta do estúdio onde vai rolar o debate. O Serra está
atrasadíssimo, para variar. Acho que ele não vai falar com ninguém, mas
vamos tentar.
(Corte para entrada do Serra)
MI: Candidato José Serra, aqui, aqui...
(Serra olha em direção à Monica, mas se vira e continua entrando)
MI: Pelo menos não mandou beijinho desta vez. Vamos esperar no final.
(Danilo se aproxima e tenta dar beijo em MI)
MI: Sai fora! Pelamordideus! Eu quero demissão!

DG: Aí? Votou em quem?
Otávio Mesquita (apresentador que deixa entrar): O meu deputado estadual
entrou, federal entrou, senador entrou...
DG: Deixa eu entrar aí também? (risos)

DG: (se aproxima da mesa de bufê onde Marta Suplicy se serve, pega o copo
de suco e agradece) Marta: (raios saindo dos olhos)

Monica: Aqui não é mesmo o melhor lugar que ta uma muvuca de jornalistas,
mas a gente tem informação de que a Dilma vai passar pelo outro lado e
vamos tentar falar com ela.

MI: Seja bem-vinda
Dilma: Obrigada
MI: você disse hoje à tarde na Bienal, que o Serra falou que você come
criancinha. Você tem frequentado os churrascos do Plínio?
DR: Não foi isso não. Não foi o Serra, foi a dona Monica Serra.

Danilo: (no meio do pessoal gritando pela Dilma) Palocci. Palocci! Ué. Ninguém
grita seu nome? Só da Dilma? Porque ein? Ninguém gosta do Palocci...
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(risos)

Monica: ta no intervalo do debate, o Palocci acabou de fazer um xixizinho,
vamos falar com ele.... é rapidinho...
Era pra você ser o general oculto, mas você não acha que ta aparecendo
muito? Faz igual ao Zé Dirceu...
Antonio Palocci (petista de carteirinha): (fugindo da MI ao som de um “Olé!”)

MI: candidato, como Vai?
Serra: queria saber se eu posso dar um beijo.
MI: não pode... (corte) você veio??? (para o candidato a vice Índio) depois eu
falo com você que você não é muito importante (marretada na cara do Índio)
Serra: To satisfeito de te ver aqui. Deixa eu dar um abraço?
MI: quero fazer um pedido, já que o Sr é tão carinhoso. Será que ao invés do
Sr falar comigo, o Sr fala com esse meu amigo aqui (chega o Gentili
cumprimentando) de uma maneira carinhosa.
Danilo: o Sr prefere falar com quem?
Serra: Com ela claro!
MI: mas vai ter de falar com ele pq eu tenho de falar com a Dilma.
Serra: vocês usaram a Monica pra me seduzir...
DG: agora sou eu que vim aqui..
JS: nada contra você, mas eu prefiro ela.

MI: Dilma, pela 1ª vez consigo falar com você tranquilamente sem estar NE
meio de um bando de gente, um monte de segurança. To até feliz. O que você
acha que te fez perder mais votos nesse 2º turno? Ser amiga da Erenice
Guerra? Ou ter afirmado que você era a favor da descriminalização do aborto?
DR: Acho que todas essas questãos (sic) estão muito mal-colocadas. Primeiro
pq eu ganhei 47 milhões de votos.
MI: mas você teve menos do que as pesquisas estavam mostrando. Você não
acha que tem relação com isso?
DR: cansei de dizer que pesquisa só se vê mesmo é na urna. Queria dizer
apenas que eu sou a 2ª mulher mais votada do mundo (talvez).
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DG: O FHC vai aparece agora na campanha...??
Serra: não queria fazer campanha à sombra de ninguém

MI: O Ciro Gomes afirmou que o Serra seria mais preparado que você pra
governar e que o Temer, seu vice, é chefe de quadrilha. Você é adepta de ter
os inimigos mais perto que os amigos? Porque o Ciro é um dos coordenadores
da sua campanha eleitoral.
DR: Nunca achei o Ciro meu inimigo. Ele sempre será meu amigo e eu
conheço e admiro o Ciro Gomes. (corte)
MI: Você pegou pesado hoje e disse que o Serra é um homem que tem mil
caras. Mas, depois de tantas plásticas você também tem algumas né? (disco
riscado)
Dilma: mas ao menos nós reconhecemos que fazemos (nariz de palhaço) tem
gente que faz e não considera, e nem confessa que fez! (Corte)

MI: você esta andando despojado... Olha que imagem bonita! Pode
cumprimentar ele (Eduardo Suplicy e Sergio Guerra, presidente do PSDB), o
monstro do PT
Eduardo Suplicy: Isso foi no bom sentido...
Corte
MI: A Monica Serra disse que a Dilma come criancinha. Tá rolando essa lenda
pq o cirurgião plástico é o mesmo que o Michael Jackson?
ES: A Monica Serra tem é de refletir muito do que tem dito à Dilma Roussef

MI: Oi Monica a Dilma falou de você hoje e disse que você falou que ela come
criancinha.
Monica Serra (ficando de cara vermelha e inchada com riso sem graça): Quem
disse foi você!
MI: Eu? Não! Foi você... (cri, cri, cri)

Danilo: 15 segundos pra pedir apoio pra Marina
Serra: eu não posso pedir apoio pra Marina pq é uma coisa meio
constrangedora. Ela tem critério pra decidir o que fazer e eu vou respeitar a
decisão que ela tomar. (Corte)
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DG: vamos ver o que a Dilma disse pra captar o apoio da Marina

MI: Dilma a gente queria te dar 15 minutos livres pra você pedir à Marina pra te
apoiar.
Dilma: Eu peço à Marina pra me apoiar. Eu conheço a Marina e sei que ela é
uma pessoa séria e ela vai querer me apoiar discutindo os pontos que ela já
me apresentou. (Corte)
MI: vamos ver como é que corre esse 2º turno. É o CQC na política.
(Estudio) Tas: A Dilma foi sangue nos “óio” neste debate
Rafinha: E o Serra também, quando vê sangue já fica ouriçado...
Tas: Assim é que é bom. Todo mundo entregando os podres. O debate
acalorado...
Luque: até eu que não gosto muito de política acabei assistindo o debate...
(Corta)
Danilo: Todo mundo rodeando a Marina porque a pergunta não quer calar:
quem ela vai apoiar no 2º turno? Preparamos um teste psicológico pra ela.
Vamos aplicá-lo.
É bem rápido senadora. Parabéns pelo desempenho na eleição. Meu cabelo
está ruim? Vc ta olhando pra ele (tóim) (Corte)
DG: senadora: todo mundo está falando na sra. Mas em que candidato vc vai
apoiar, e pela sua roupa (azul e vermelha) estou vendo que vc está indecisa.
Marina (última bolacha do pacote): estou no processo Danilo.
DG: eu tenho um teste aqui que é muito rápido. Não demora nada (corte)
DG puxa duas canetas BIC (azul e vermelha) e pergunta qual a favorita para
aplicar o teste.
Marina: sou uma professora e não acredito nessa história de teste. E essa
avaliação não é minha escola de pensamento.
DG: qual a caneta a sra escolhe?
Marina: eu uso geralmente lápis (martelada na cabeça do Danilo)
DG: ta bom! Vamos usar um lápis. Sra se sente melhor se for representada
por um homem ou uma mulher?
MS: tem coluna do meio aqui? Não tem né? Então vc não fez adequadamente
o teste (porrada na cara do DG)
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DG: Passo esta...(mostrando duas setas de conversão à direita e à esquerda)
qual a senhora prefere?
MS: eu dizia na campanha que não estava nem à esquerda nem à direita, eu
estava à frente. (Corte)
DG: temos dois animais aqui (um tucano e uma formiga saúva vermelha), qual
o que tem mais a ver com a sra?
MS: como ambientalista tenho de proteger os dois e não deixá-los ficar
ameaçados de extinção. (Danilo deixa cair os dois desenhos, enquanto todos
riem dele)

DG: a Sra. está na rua e vem um assaltante. A sra prefere ser assaltada por
um cara de gravata ou um de macacão?
MS: como vc usou a palavra assalto, eu prefiro uma cultura de paz.

Danilo dá uma bengala para a candidata dar àquele que não tiver seu apoio.
MS: como eu tenho problema no ciático e vou ficar com ela pra mim
(aparecem dois rapazes com uniformes de rúgbi azul e vermelho
representando o PT e o PSDB)
DG: eu não consegui arrancar nada da sra, eles que decidam.
(Marina dá um beijo no rosto de cada rapaz)
DG opa! Beijou ele primeiro que eu vi (o de azul) (Risos) (Corte)

Programa exibido em 18 de outubro de 2010

Felipe Andreoli está em Aparecida do Norte com a Basílica no fundo.
“Não é N. Sra, não é Jesus Cristo! É José Serra, candidato do PSDB à
presidência que veio à Aparecida, neste dia das Criancinhas , que veio pedir
votinhos e rezar para ser eleito presidente do Brasil! Vamos falar com Serra e
com esse povo de meu deus, agora, no CQC, amém!
(corta)
FA: o pessoal vem fazer turismo, hoje que é dia das...”crianças” (responde
mulher) e da...”N. Sra. Aparecida!” e do... (mulher fica muda) “Serra!” ele
responde, e ela retruca indiferente “Ah,tá!”. (corta)
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FA está diante de uma barraquinha de ambulante – Sabe quem vem para a
missa hoje?
Homem: o Daniel (cantor sertanejo) e o padre Marcelo (Rossi)
FA: Esses são os mais conhecidos?
H: é...
FA: “Vc não sabe o outro que vê? Um tal de ...José...ah, vc tá de vermelho (cor
do partido de oposição, PT), por isso q vc não sabe quem ele é...
H: eu sei! Ontem tava a Dilma aqui!
FA: Onde vai a vaca o boi vai atrás, né? (eles riem e corta a cena)

Candidato a Governador Geraldo Alckmin chega com a esposa, ao fundo.
FA comenta: Olha quem vem chegando! O Geraldinho! Tá o samba do crioulo
doido aqui hoje, em vez de ver os santos vieram ver os políticos... (corta)

FA está parado diante de Alckmin (entrevista aparentemente combinada, sem
ninguém em volta). “Na eleição passada o Serra apoiou o Kassab, mas agora
que o Sr. tá por cima da carne seca e o Serra está em dificuldades, o Sr. está
aqui, tipo a estória de Judas, dar a outra face, mostrar que ser humilde é
importante?
Alckim (parece constrangido, sorri): Vamos lá: meu pai me ensinou: na derrota,
altivez, e na vitória, humildade (fala pausado, olhando para a câmera). (corta)

Mostra Serra saindo de um helicóptero.
FA grita “Candidato, dá um aceno pra galera!”. “Bando de puxa-saco, se fosse
a Dilma vocês não acenavam” (FA se dirige para a multidão a volta dele). FA
grita” ô candidato, sem gravata hoje, tá com calor?” Serra segue andando e
entra numa van sem falar com o repórter. (corta)

FA entrevista anônimo: Você acha que o Serra veio para pedir ou agradecer?
H: “Agradecer”
FA: “que ele está vivo e pedir voto para você, né?” (corta)
FA entrevista anônima: “Você acha que Ele vai abençoar a Dilma ou o Serra?”
M: A Dilma
133

FA: e o Serra ele vai mandar para o Inferno? (corta)
(mesma mulher) M: A Dilma vai sentar no trono” (vinheta Dilma “no trono” –
sentada na privada)
FA: “Sentar e fazer cagada?”
M: Não...(responde constrangida)(corta)

(Felipe Andreoli está num auditório). FA: A gente esperava o Serra mas chegou
o Murilo Rosa, dá para entender? Dá, porque ele veio divulgar seu novo filma
“Aparecida, o Milagre”. (corta)
FA está diante de Murilo, na saída do auditório – O Serra tá aqui hoje, ontem
veio a Dilma, você acha que eles são devotos ou precisam de votos?
Murilo (sorrindo): os dois.
FA: Mas se tiver parada gay amanhã em SP com 2 milhões de pessoas eles
vão também?
Murilo (sorrindo): sim, também. (corta)

FA aparece seguindo Serra a caminho do auditório
FA: agora vai ser difícil falar com o Serra porque eu não sou bonitinho como a
Mônica (Iozzi) mas sou ordinário como ela. “candidato, eu não sou a Mônica
mas fala comigo?” (é ignorado). (corta para interior do auditório)
(take da mesa, o vice Indio da Costa está falando)
FA: Na entrada do segundo turno foi muito especulado que o Índio estaria no
lugar de Gabeira ou alguém de mais peso; vamos tentar falar com o Serra e ver
se ele responde sobre isso. (corta)
FA interpela Serra, que está na mesa “Candidato, sei que eu não sou bonito
como a Mônica, mas o Sr. poderia...” (é interrompido).
S: É do CQC? Então depois a gente fala...
FA insiste: “Candidato, uma perguntinha só aqui na coletiva: estamos no Dia
das Crianças e no debate dessa semana o aborto foi um assunto muito
discutido; na reta final do segundo turno o Sr. acha mais importante preservar a
vida, o verde ou o índio?
(o auditório ri)
Serra hesita mas depois responde: o verde da vegetação, o verde da política e
o verde do meu time (Palmeiras), que também é filho de Deus.
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Programa exibido em 18 de outubro de 2010
Documento da semana – Tema: legalização do aborto

(Estúdio) Marcelo Tas - Olha só, pessoal. Um assunto polêmico. Vamos falar
de aborto. É assunto que virou tema da campanha presidencial. Mas é claro
que o CQC tinha que tocar no assunto, que é tema do Documento da Semana.
(Corta)
Monica Iozzi – O CQC resolveu falar sério e abordar um dos principais tabus
brasileiros: o aborto, que é uma questão de saúde pública. Nas últimas
semanas isso virou uma das principais polêmicas da corrida presidencial
(palavras-chave da fala dela como “aborto” e “polêmica” são destacadas na
tela). Então chegou a hora da gente abrir a discussão sem hipocrisia, nem
preconceitos, no Documento da Semana. (Corta)
MI – A gente está aqui na ONG Católicas pelo Direito de Decidir; qual é o
trabalho de vocês aqui?
Regina Soares (dirigente da ONG) – a gente defende o direito das mulheres de
dirigir suas vidas, baseadas em princípios do próprio catolicismo. (Corta)
Rafael Cortez – Qual sua opinião sobre o aborto no Brasil?
Pastor Silas Malafaia – Sou contra e digo porquê: o feto não é um
prolongamento do corpo da mãe. Aborto é 99% fruto de irresponsabilidade e
promiscuidade. (Corte)
Penélope Nova (apresentadora) – Eu nunca fui uma pessoa promíscua. Já tive
grandes momentos de irresponsabilidade mas, enfim, conheço vários
representantes, de muitas igrejas, que também foram muito irresponsáveis.
(Corte)
Felipe Andreolli – Proibição do aborto é uma lei machista?
Martnália (cantora) – Não sei...é uma lei machista também. (vinheta de bolhas
saindo da sua boca, sugerindo que está alcoolizada).
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Preta Gil (cantora) – A gente tem que conversar. E analisar as situações caso a
caso. Eu acho que limitar o aborto só em caso de estupro é ignorância. (Corte)
Alexia d’Champs (socialite) – Eu sou totalmente a favor de legalizar mesmo,
principalmente para certos casos (Corte).
Preta Gil – Eu acho que há outras situações em que o aborto deveria ser
liberado (Corta).
FA – Você faria um aborto de fosse preciso?
Alexia – se fosse preciso eu faria. (Corte)
FA – Se a gente tivesse um filho você seria a favor do aborto?
Preta – Não...se fosse com você (vinheta mostra um coração, indicando
interesse dela pelo repórter). (Corte)
MI – Você acha que interrompeu uma vida?
Penélope – Nem é considerado vida. Nem a comunidade médica chega a um
consenso sobre isso. (Corte)
Regina – Não há acordo nem entre a ciência nem entre as religiões. O princípio
da vida já existe antes, se a gente for ver assim. O espermatozoide e o óvulo já
são uma possibilidade de vida. (Corte)
FA – Você acha que a religião tem que estar acima do aborto?
Milton Nascimento (cantor) – Acho que a religião não tem que estar acima de
nada. (Corte). Acho que se a pessoa precisa do aborto, não tem esse negócio
de “não pode”.
Erasmo Carlos (cantor) – Eu acho que cada um é dono do seu corpo. (Corta)
MI – De acordo com o Vaticano, nós não deveríamos usar nenhum tipo de
anticoncepcional.
Regina – A igreja age em duas frentes contrárias. É contra o uso da camisinha
e também contra o aborto. É uma incoerência assim, tamanho família. (Corte)
Silas – Sou contra o aborto. Agora, preservativos eu nunca fui contra. (Corta).
Penélope – Acho que ao falar da prática do aborto, no geral as pessoas
confundem com assassinato. Essa discussão é muito mais complexa que essa
afirmação rasa. (Corte)
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FA – O que você acha do aborto?
Popular – Sou contra.
FA – Não é melhor do que ficar aí, passando fome?
Popular (idosa) – Não! Deus dá o frio conforme a blusa!
FA – Seus filhos foram planejados ou algum escapou?
Popular – O que? (Risos) Acho que foi planejado.
FA (questiona a primeira popular) – Quer dizer que se a mulher corre o risco de
morrer ou sofre um abuso você ainda é contra?
Pop – Não, nesse caso não...
MI – Por que você resolveu fazer um aborto?
Penélope – Eu não tinha a menor condição financeira, nem psicológica,
naquele momento da vida. Eu tinha 15 anos. Não era hora. (Corte)
Silas – A questão é que a maioria das mulheres que faz aborto é por imposição
do macho. É o amante, o namorado ou o pai. Não é uma decisão dela (Corte).
Penélope – Fui com a minha avó e a minha mãe. Minha mãe foi
supercompreensiva. (Corte)
Regina – Acho que nós, como toda sociedade brasileira, não somos favoráveis
ao aborto. Mas somos a favor da legalização, porque a prática não cessa e o
risco das mulheres diminui quando são assistidas pela medicina. É um
problema de saúde pública. (Corte)
Silas – O blá blá blá que é uma questão de saúde pública, seja o aborto legal
ou ilegal é depois...(Corte)
MI – Você tem uma estatística para falar para a gente sobre isso?
Regina – É muito difícil saber por conta da clandestinidade. Se fala que no
Brasil são feitos mais de um milhão de abortos. Quantos de nós não conhecem
um parente ou amiga que praticou. Todo mundo conhece. (Corte)
MI – Você não preferia ter feito num lugar bacana, num médico bom?
Penélope – Na época eu tomei o (censurado) que vendia em farmácia.
Dependendo do lugar onde você faz o remédio acabava sendo uma via muito
mais segura de intervenção. Até porque não tem nenhuma invasão.
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Regina – Mais grave são as pessoas que introduzem algo para abortar, como
agulha de tricô e outros objetos violentos para provocar o aborto. (Corte)
Oscar Filho – A senhora é contra o aborto, o casamento gay, queria saber se
você está contra as minorias.
Marina Silva (candidata) - O fato de eu ter uma posição contrária ao aborto e
ao casamento gay não significa que eu esteja negando essas pessoas. Estou
apenas discordando.
OF – A senhora propôs fazer um plebiscito pro provo responder. Mas isso não
é um jeito de “tirar o corpo fora”?
MS – Não. Porque a democracia é o melhor caminho. A pior forma é quando a
acha que uma meia dúzia pode responder pelo todo. (Corte)
FA – Você acha que pode haver um plebiscito popular (SIC) para decidir se
legaliza ou não?
Silas – Eu não acho o plebiscito viável num país onde não há igualdade de
instrução. Se você discutir em termos iguais, põe plebiscito que vai perder.
(Corte)
Penélope – Jamais se deve misturar o aborto, que é uma questão política com
religião (Corte).
FA – A questão do aborto ajuda você a decidir se vota nesse ou naquele
candidato?
Lenine (cantor) – risos. (Corta)
FA – Você pensa na questão do aborto quando você tem que eleger um
candidato?
João Barone (músico) – Não. Acho que tem muita coisa na frente do aborto
para se resolver no Brasil. Educação tá na frente disso. Uma coisa leva à outra.
(Corte)
Regina – Estão traindo princípios da Constituição, os dois. Porque eles tem
falado e cima de uma questão eleitoreira. Quer dizer: estão dizendo o que se
espera que seja dito. A gente vê que a discussão do aborto não deve ser
tomada por questões religiosas, porque a gente vive num Estado que é laico.
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Programa exibido em 25 de outubro de 2010

(Estúdio) Tas: Faltam seis dias para a eleição. Já pensaram nisso? Daqui a
seis dias vamos saber quem será o próximo presidente desta bagaça chamada
Brasil.
Nós vamos votar daqui a seis dias, é a última vez que vocês vão ver o CQC
entrevistando Serra e Dilma como candidatos, evidentemente. Nós vamos ver
agora, toda a nossa equipe do CQC correndo atrás dos presidenciáveis. Seis
dias gente! Domingo é dia de votar... Olha isso! (Corte)

Oscar Filho: Estou aqui no Rio de Janeiro para um ato pró-Dilma Rousseff
cheio de artistas e desportistas de todo o Brasil. Minha gente! Vamos ver o que
vai ser isso aqui, porque ta uma festa! O pessoal tá empolgado. (Corte)

OF: (Chico Buarque chegando ovacionado, com confetes virtuais do CQC
caindo) Olha só o Chico Buarque aplaudido de pé. Foi mais aplaudido que a
Dilma.

Popular (maquiada feito travesti): ele mais que a Dilma. É o Chico!
OF: Se o Chico se candidatasse a presidente ele ganhava
Popular: Ganhava (coroa de estrelinhas e passarinhos nela). (Corte)

OF: Sabe quem vai ter mais trabalho aqui hoje? Aquele cara ali ó (aponta para
o tradutor de linguagem para surdos-mudos) para traduzir tudo que ele ouvir...
Político fala muito! Nossa ele vai ficar com LER (Lesão de Esforço Repetitivo)
Algum popular está fazendo caretas e mostrando a língua atrás do OF. (Corte)

OF: Olha lá. Esse é o Michel Temer, que é o vice da Dilma. Ele ta mais longe
do que o Chico. O Chico Buarque ta do lado da Dilma (brilho nos dentes do
Chico). Quer dizer... o Chico é mais forte né? Temer tsc tsc. Temer. (Corte)
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OF: Você ta com ciúme do Chico? Porque ele é mais bonito que você e ta do
lado da Dilma?
Michel Temer (PMDB Dep. Federal): (risos) Nem um pouco. Ele engrandece a
chapa da Dilma. (Corte)
(ele pergunta para a Dilma mas aparece uma legenda “Chico Buarque Cantor
Bengala)
OF: Dilma ele ta há mais tempo que o Temer e ele ta bem na fita
Dilma: (dando um peguinha no Chico): Ele ta mais perto de mim (risos)
OF: Ele daria um bom vice o Chico?
Dilma: Vou te falar, ele daria um bom presidente também (nariz de palhaço
nela) (Corte)

OF: Ela tomou um fora da Marina então tem de apelar pra classe artística?
Osmar Prado (ator): Não. A Marina foi um dos grandes acontecimentos do
debate político (mão passando pano pra dar brilho na careca do Osmar Prado).
Ela foi fundamental no debate. Ela foi ela própria. (Corte)

OF: Você como grande atriz, me diz uma coisa: a política atrapalha a arte no
Brasil?
Marieta Severo (atriz): (cabeça vermelha e inchada, simulação de suor na testa
dela) Não. Eu acho que tem de estar todo mundo aliado, todo mundo junto...
(Corte)

OF: Mas o horário político atrasa o horário da novela né?
Marieta: O horário político pode ser muito divertido também (claque de
gargalhada). Pode ser uma grande comédia. (Corte)

OF: Ela teve muitos contratempos também né? Esse negócio do aborto. O do
filho do acupunturista. Você acha que se tivesse um 3º turno ela ia aguentar?
Luiz Barreto (cineasta): (risos) se tivesse um 3º turno, tudo isso se diluiria.
(Corte)

OF: foi bonito hoje não?
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Zé Celso (dramaturgo): hoje a Dilma nasceu cara! Os cariocas fizeram uma
coisa linda pra ela (purpurinas virtuais)
OF: você não acha que deveria ser sempre assim? Com poesia, com graça.
ZC: Claro!!!
OF: devia ter umas mulher pelada aqui hoje também, não devia?
ZC: claro!!! Porque é festa. É Baco é vinho. Tudo é permitido. E nada de
fundamentalismo!!!!!!!!!!!! (gritando) (Corte)
(Zé Celso continua falando cheio de grandes gestos e aparece a figura do INRI
em uma nuvem azul com cara de smiley bem na cara do OF, soltando raios em
direção ao ZC)
ZC: eu to bacão aqui...
OF: já passaram a mão na minha bunda aqui
(O Zé pega no ... do OF enquanto ele tenta fugir.)
ZC: CQC... Cuco quero te comer (alusão às iniciais)
OF: Opa!! Pombas! Pensei que era sério! (Corte)
OF: Niemeyer o Senhor ta dando um apoio pra estruturar a campanha da Dilma
e deixar ela bem moderna?
Oscar Niemeyer (arquiteto): Ela já ganhou. (Corte)

(OF tenta entrar no meio de uma muvuca se aproveitando da pouca estatura)
(mostram cena do dia da eleição no 1º turno com ele se embrenhando para
fazer perguntas à Dilma e que lhe renderam uns cascudos de um segurança
nervosinho). (Corte)
OF: Consegui de novo Dilma! Eu sou competente. Eu queria saber porque o
Tiririca não veio) Ele é afastado da Dilma pelo Sergio Cabral (governador do
Rio) que dá um abraço no OF. (Corte)

Danilo Gentili: Estou em frente ao comitê onde antes tinha a foto da Marina e
agora tem uma do Zé Serra. Apesar da Marina e do PV ter se declarado neutro
no 2º turno, tem um pessoal do partido que ta apoiando... (Corte)
DG: O Senhor ta apoiando quem?
Ricardo Izar (PV-SP dep est.): O Serra. (pequeno corte) a gente falou de
imparcialidade é para que cada um tome o seu partido. (Corte)
DG: O Senhor é PV ainda?
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Izar: Sou PV ainda.
DG: O partido está neutro e você...
RI: (cabeça inchada e vermelha) Não é que a gente tem de votar. Pq quando a
gente não vota, não toma uma decisão, não tem o direito de reclamar depois.
DG: a marina não tem o direito de reclama então. Tem de ficar na dela
RI: mas ela vai votar em alguém. É que o voto é secreto... (coroa de estrelas e
pássaros no Izar). (Corte)

DG: Paulo Vieira, ex-diretor da Dersa, conhecido como Paulo Preto foi acusado
de desviar R$ 4 milhões da campanha deste (aponta para boneco de plástico
do Serra) que quer ser presidente do Brasil. O Serra quando foi interrogado
disse: não sei, não conheço... Depois provaram que conhece e ele falou “ah,
lembrei! Mas eu não sei o que aconteceu, não gosto dele”. Usou a tática Lula
do não sabe quem é. Vamos tentar falar com ele sobre o assunto. (Corte)

DG: Governador o Senhor conhece o Paulo preto?
Alckmin (Gov. eleito de SP): Quem? (cabeça inchada e vermelha) Conheço.
Foi presidente da Dersa.
DG: O Senhor sabe onde ta os 4 milhões que ele levou da campanha do
Serra?
(risos sem graça) (Corte)
DG: De um lado tem a Erenice Guerra, do outro tem o Paulo Preto, o Senhor
acha que a Marina ficou neutra pra não queimar o filma? (ai!)
FHC (ex-presidente do Brasil): (após um corte) eu gosto muito da Marina, não é
de hoje. Eu respeito a posição da Marina, entendo as razões dela. (Corte)
DG: é isso mesmo ou é ta apoiando em troca de cargo?
Fábio Feldmann (PV SP – candidato derrotado): Eu quero cargo no CQC
(risos)
FHC: Isso aí eu também quero. Fosse isso eu tava na frente. Eu tenho mais
competência pro CQC do que ele (murros virtuais no Feldmann)
DG: O Senhor ta aparecendo mais na campanha ein? Perdeu o medo de
perder pro PT né? (Feldmann continua aparecendo de olho roxo virtual)
FHC: Nunca tive medo de perder. Ganhei duas vezes do Lula no primeiro turno
e vou ter medo de perder?
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DG: Falou o campeão! Aêeeeeee! (Corte)
DG: Chegou de verde o candidato é a cor do seu time. Candidato: o Senhor
passou a campanha falando da Erenice Guerra e agora não quer falar do Paulo
Preto? (pedrada virtual na careca do Serra)
José Serra (candidato à Presidência): desconversando...
DG: Não vai falar (corte) não vai falar (corte) O Senhor ta em 2º na campanha.
É bom o Senhor falar pra aumentar a popularidade um pouquinho... (cri, cri, cri)
(Corte)

Monica Iozzi: Como o Serra desprezou o Danilo Gentili lá em SP a gente veio
ao Rio de Janeiro pra tentar falar com ele sobre o Paulo Preto. Mas parece que
a coisa ficou preta pra ele aqui hoje cedo.
(mostra cenas de campanha com Serra tomando boladas de papel)
MI: Ou seja, Serra não vem. Mas esse monte de militante que está aqui ainda
não sabe disso. O CQC vai ter o prazer de avisar a eles. (Corte)

MI: São 5h40 e você está aqui desde há uma hora. Quanto tempo mais você
vai esperar?
Popular (aparece máscara da Geisy Arruda da Uniban): quanto tempo for
necessário para ver o meu presidente. (Corte)

MI: Deixa te falar. O Serra não vem
(vários populares respondem)
1: Vem
2: dá de ombros
3: faz cara de triste.
1: vem meio arrebentado, enfaixado, mas vem. (mostra serra todo enfaixado
feito múmia) (Corte)
MI:Não fica triste do Serra ter te abandonado hoje
Popular 3: (lágrimas virtuais) não. (Corte)
Pop 1: Serra! Vem porque a Mônica ta aqui cara!
MI: (cara inchada e vermelha) Não! Me inclui fora dessa. (Corte)
MI: Você na ficou triste de vir aqui ver o Serra e ele não vem?
Rosamaria Murtinho (atriz): pois é, mas ele foi pra SP de maca. (Corte)
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Mauro Mendonça (ator): (Nariz de palhaço) É lamentável essa agressão.
MI: essa agressão a você?
MM: Não. A ele. (Corte)
MI: Nem foi tão sério. Foi só um negócio de fita crepe
Rosamaria: Não, não. Aí ele viria! (Corte)
MI: O Serra tem evitado bastante falar sobre o Paulo Preto (Corte)
Índio da Costa (DEM, candidato a vice-presidente): Porque essa é uma história
fantasiosa. (corte) O Caso da Erenice é roubo do dinheiro público. O caso do
Paulo não existe (disco riscado) E se existe era dinheiro privado (nariz de
palhaço)
MI: É mas é dinheiro de empresa pra serviço público. Também é errado.
IC: Não! Isso é loucura! (diz apontando para a própria cabeça)
MI: Esse foi o Índio que, pela 1ª vez foi estrela da nossa matéria. O Serra não
veio, a gente encerra por aqui, e vou pegar uma praia que ainda está sol.
(Corte)

(Estúdio) Tas: Momentos de tensão! O pequeno pônei (Oscar Filho) sendo
assediado pelo Zé Celso!
E FHC querendo trabalhar no CQC!!
E o Serra eu não tinha visto a bolinha na careca do Serra e houve outras
agressões. Foi lamentável.
Vou consultar meus analistas políticos que estão aqui ao lado. Marco Luque:
Dilma ou Serra?
ML: Eu to sentindo cheiro de empate.
Tas: É bom que a gente lembre que a Dilma está na frente, nas pesquisas,
apesar do papelão das pesquisas no 1º turno, a Dilma está na frente em todas.
Rafinha: Em compensação a eleição é em dia de Halloween. Olha o equilíbrio...
(risos)

Programa exibido em 8 de novembro de 2010 – Resultado da eleição
Marcelo Tas: “Nós vamos começar a falar de eleições e começando pelo final.
Acabou a eleição e, evidentemente, os correligionários de Dilma Rousseff
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comemoraram em Brasília, e o pessoal do Serra, chorando as pitangas no
comitê em São Paulo. Mandamos para lá Danilo Gentil, Monica Iozzi, na alegria
e na tristeza. Olha isso!” (corte)
Monica Iozzi: “O CQC está aqui no comitê do PSDB em SP, não deu pro Serra
(vinheta mostra os cartazes de campanha ‘chorando’ atrás da repórter). Eu
acho que, depois de mais essa derrota, de repente é melhor o José Serra se
aposentar mesmo. E a gente vai dar pra ele o kit aposentadoria (repórter
ironiza as inúmeras candidaturas de Serra e o consequente desgaste da sua
imagem). Olha só que bonitinho: tem aqui uma revistinha de viagem, boné pra
ele cobrir a carequinha, pra não queimar. Também tem palavras cruzadas,
frescobol, e, principalmente, essa bandeirinha (com a foto e o número do Aécio
Neves, seu adversário nas prévias do partido, enfatizando que Serra foi
‘superado’), pra ele torcer bastante pro Aécio em 2014, já que dessa vez não
deu, né Serra? Então: boa aposentadoria pra você. (corte)
MI: “Senador Aloizio, uma palavrinha antes? Depois? Tá bom. O pessoal tá
bem triste. Ninguém tá querendo falar nada, nem os que ganharam.” (corte)
MI: “Chega José Serra! Ovacionado aqui pelo pessoal do PSDB. Vamos tentar
falar com ele. Tá difícil, viu? Tem um paredão aqui atrapalhando (de pessoas).
Olha ele lá, sendo abraçado pelas pessoas. Serraaaaaa! Candidato!!! Olha a
situação do CQC. Ele não está com uma carinha muito boa. Se bem que ele
nunca teve uma carinha muito boa mesmo... Tá lá o Sergio Guerra consolando
o Serra (aparece vinheta da cara do Serra inchando e ficando vermelha). Como
vocês podem ver, gente, o clima tá péssimo. Olha a cara desse pessoal. Dá
uma passada no rosto de todo o mundo aqui pra vocês terem uma ideia. Eu já
fui em velórios mais animados. Dá uma olhada na cara do Índio (candidato a
vice). Está chorando.”
(mostra Serra discursando após a derrota)José Serra: “(...) O eleitorado
escolheu e eles querem a candidata Dilma Rousseff e só quero desejar o
melhor para o nosso país. Nós apenas estamos começando uma luta de
verdade”. (corte)
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MI: “Ele acabou de falar que agora eles estão começando a luta. Então espera
que vem coisa braba aí nos próximos quatro anos, minha gente.” (corte)
MI: “Sergio, uma palavra pra gente. O que o Serra vai fazer agora?”
Sergio Guerra: “Não tenho a menor ideia.” (corte)
MI: “Governador, o que o Serra vai fazer agora?”
Alberto Goldman (sob a legenda: ‘se saiu melhor’): “Vai liderar a oposição. Isso
é um grande homem. Importante pra esse país.”
MI: “Antes de acabar a eleição, a gente conseguia falar com o Serra com uma
certa facilidade. Pelo menos eu. Olha a parede de segurança... Serraaa, um
presente pra você. Serra, presente do CQC, Serra. Como as coisas mudam,
né, gente? Acabou a campanha e, além dele não falar com o CQC, o
segurança me belisca.” (corte)
MI: “Índio. Porque o Serra falava com a gente até agora e parou? E, você,
também? Porque será, né?” (Mônica dá a entender que os políticos só falam
com a mídia quando é conveniente)
Índio da Costa: (deu as costas)
MI: “Aloizio. Você não ensinou o Serra a ganhar de virada?”
MI: “Alckmin, o que o Serra vai fazer agora?” (vinheta sobre a imagem de
Geraldo Alckmin “meu nome é carisma”)
MI: “Ninguém quer falar comigo (risos).”
MI: “Alckmin. Entrega meu presente pro Serra, por favor? É pra ele descansar.
Por favor. Entrega pra ele. É de coração. Tá tudo aí pra ele se aposentar.”
GA: “Ele não vai se aposentar!”
MI: “Ele precisa se aposentar. Entrega pra ele se divertir. Daqui a quatro anos a
gente volta a se conversar. É isso aí.” (corte)
Danilo Gentili: “A movimentação em Brasília é muito grande. Um monte de
gente veio comemorar a vitória de Dilma Rousseff (se aproxima de um grupo).
Estão felizes, estão alegres?”
Popular com faixa da Dilma: “Muito feliz! Porque é a continuidade de um projeto
maravilhoso, que deu certo para o país...” (corte)
Moça acompanhada de outra cinegrafista: “A gente queria te perguntar qual o
recado que tu tem pra mandar para a nossa presidente.”
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DG: “Presidente, se você fizer alguma coisa boa, você não está fazendo mais
que a sua obrigação. Então, cumpra o seu mandato.” (corte)
DG: “O que mudou agora?”
Populares: “O Brasil agora está muito mais vermelho.” (referência à cor do
partido, PT, e também do comunismo)
DG: “Então ela vai entrar ’no vermelho’.” (alusão a dívidas)
Populares: “Não...” (corte)
DG: “Chegou o governador eleito pelo DF, que venceu a Weslian (esposa do
ex-governador Joaquim Roriz, que em campanha cometeu um ato falho,
declarando: ‘eu vou defender a corrupção’).” (corte)
DG: “Parabéns pela vitória, Agnelo. Tá feliz mais com a sua vitória ou com a da
Dilma?”
Agnelo Queiroz, governador eleito do DF: “Das duas.”
DG: “Também, perder pra Weslian é coisa do pré-primário.” (risos)(corte)
DG: “Governador da Bahia, está feliz com a vitória da Dilma?”
Jaques Wagner: “Bastante. Já achava que ia ser no 1º turno, porque lá ela
estava com 63%, mas, agora, acho que se consolida. Estou feliz.”
DG: “Mas era pro senhor ser o presidente aí hoje, né?”
JW: “Não. Meu compromisso era com a Bahia, principalmente depois de vencer
um grupo que governava lá há muito tempo. E eu nunca coloquei meu nome à
disposição. Estou satisfeito. Tem sido muito legal ver uma mulher presidente.
Prova de que o povo brasileiro é muito irreverente (!) e muito corajoso.”
DG: “É melhor governar a Bahia que o Brasil, porque na Bahia dá pra
descansar mais.” (vinheta de um boneco com a cabeça de JW na cadeira de
praia, sob o guarda-sol)
JW: “Sem dúvida.”
(tumulto entre seguranças e pessoal do CQC)
DG: “Calma aí, velho. A Dilma ganhou e você vai me bater agora? Não precisa
me bater. Também tô trabalhando, velho! A Dilma ganhou! Não precisa mais
me bater não, velho!” (corte)
(discurso emoldurador)
DG: “Bom. É o seguinte. Temos uma credencial. Esta (diz, mostrando) é a
credencial que todo jornalista tem. Todo o mundo pode entrar com essa
credencial, menos o CQC. É festa, a Dilma ganhou e o CQC nem pode cobrir a
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festa. Fomos expulsos pelo segurança.” (corte) (Danilo destaca a dificuldade de
acesso à presidenta eleita)
DG: “Olha aí a boa. Eu na foto com o Sarney, hein? Foi legal ver o Sr. ao lado
da Dilma, porque te esconderam a campanha inteira. E hoje o Sr. tava aí.”

A imagem mostra Sarney com expressão indiferente e uma vinheta
simula um porta-retratos em volta dos dois. Aqui, Danilo faz referência a um
episódio em que tentou entrevistar o líder do Senado e foi jogado no chão
pelos seus seguranças. (corte)
DG: “Parabéns pelo governo, boa sorte no novo mandato.”
José Sarney: “Muito obrigado.”
DG: “Mais uma vez aí do lado do governo, hein?”
JS (senador e escritor): (ignora a pergunta) (segurança novamente ataca o DG)
Segurança: “Você fica aqui.”
DG: “Que é isso? A gente não vai passar, não.” (corte)
DG: “Dilma! Parabéns pela vitória, a gente deseja toda a sorte pra vocês. A
gente vai estar de olho. É o papel do CQC.” (corte)
DG: “Mais um tumulto entre CQC e seguranças. Não tinha a necessidade.
Tenho imagens de você me empurrando na escada e sem necessidade
nenhuma. Tira a mão! Tira a mão!” (alguém manda chamar a polícia)
As imagens estão distorcidas, mas a confusão parece bem grande entre a
equipe do CQC e os seguranças de Brasília.
DG: “Para aí. Parou...” (para um carro de polícia)
DG: “Aquele cidadão ali agrediu a gente sem nenhuma necessidade.” (policial
desce do carro para apartar porque o tal segurança parte pra cima de novo)
(corte)
DG: “É isso aí, Brasil. Momento histórico, eleita a primeira presidente mulher do
Brasil. Ao seu lado está Sarney, Palocci, ou seja, muita coisa vai mudar, mas
talvez não mude tanto.” (Danilo enfatiza que a base aliada de Dilma é uma
continuidade do seu antecessor, Lula)
(Dilma faz discurso da Vitória)
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DG: “Vocês tão ouvindo o que ela disse, né? Vocês vão ter de me aguentar...”
(corte)
DG: “Sr Ministro. Feliz com a vitória?”
Guido Mantega (ministro da Fazenda): “Muito feliz. Deixa eu cumprimentar o
grande governador do Rio Grande do Sul.”
DG: “Parabéns. Beija na boca, agora! Você acha que a Dilma vai mudar o rumo
do País, o seu emprego continua garantido? Tá bom, não precisa responder
hoje.” (Danilo mais uma vez ironiza que Mantega foi ministro de Lula; portanto,
haveria continuidade) (corte)
DG: “Você não acha que o Sarney ali do lado tira um pouco da magia desse
momento?”
Cristovam Buarque: “A magia é maior do que Sarney.” (corte)
DG: “Já sabe que cargo vai ter no governo?”
Arlindo Chinaglia: “Nem sei quem vai ter cargo, quanto mais eu.”
DG: “Se oferecerem Casa Civil, não pega, porque sempre dá problema.”
(Danilo faz referência à queda de Erenice Guerra durante a campanha de
Dilma)
AC: “Temos de avaliar com carinho. Ela foi da Casa Civil e virou presidente da
República.”
DG: “Quando vocês estiverem na Câmara, deixa nós trabalhar (sic) lá, hein?”
(Danilo faz referência ao período em que o CQC foi impedido de entrar na
Câmara)
AC: “Vocês entraram quando eu era presidente.”
DG: A gente saiu e entrou quando o Sr. era presidente.” (corte)
Marta Suplicy: “Vocês de novo, companheiro?”
DG: “Eu tô todo suado. Você me daria um abraço da vitória?”
(vinheta mostra Marta de cabeça inchada e vermelha, enfatizando
constrangimento) MS: “Com carinho.” (dá beijo no rosto do DG)
DG: “Vai largar o senado pra conseguir um carguinho no governo ou não?”
(corte)
DG: “Olá, tudo bem? Não tá nada bem?” (refere-se a Marco Aurélio Garcia, sob
legenda de “mandachuva internacional”)
MAG: “Vai lá gozar o Serra...” (corte)
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DG: “Boa sorte, Dilma. A gente tá torcendo pra você, mas a gente continua
atrás.” (a presidente desce e agradece os cumprimentos) (corte)
Marcelo Tas: “O CQC apoia e reforça as palavras da presidente eleita que
falou: ’prefiro o barulho da imprensa livre, que o silêncio das ditaduras.’ Vocês
sentiram o clima de animosidade muito pesado e é bom reforçar uma coisa
muito importante: as agressões sofridas pelo Danilo foram feitas pelos
seguranças do hotel onde estava rolando a festa, e não pelos seguranças da
presidente Dilma. Já o Serra estava muito tristinho.”
Rafinha Bastos: “Mais triste está a Monica Iozzi. Perdeu a chance de ser a
segunda dama deste país.”
MT: “A gente aproveita aqui pra dar os parabéns pra presidenta. Aliás, é
presidenta ou presidente?”
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