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Engajados pelos seus candidatos, os divulgadores das campanhas agitam bandeiras e até inventam coreografias para atrair o eleitorado

Trabalho na campanha: por amor ou para 
pagar as contas

Eleições

Diversão e adoração pelos candidatos dá o ritmo do expediente de quem agita as bandeiras nas ruas

Itajaí – Não há como 
negar que elas são anima-
das. Balançam as bandei-
ras, cantam os jingles que 
ninguém suporta mais 
escutar, como se fosse o 
top hit das paradas nas 
rádios. Algumas, mais 
criativas, chegam a in-
ventar coreografias. Com 
passinhos rápidos, mis-
turando forró e pagode, 
tentam chamar a atenção 
dos eleitores que passam 
com os vidros fechados 
de seus carros como se 
nada acontecesse do lado 
de fora.

A tarefa pode parecer 
árdua, mas as pessoas que 
trabalham segurando as 
bandeiras de candidatos 
mostram-se bastante con-
tentes com o serviço que 
estão desempenhando 
nessas eleições. Na tarde 
desta sexta-feira, enquan-
to a comitiva de Raimun-
do Colombo (DEM) não 
aparecia no centro de 
Itajaí, quem tomava con-
ta do espetáculo eram as 

funcionárias e funcio-
nários dos comitês dos 
candidatos a deputado 
estadual Claudir Maciel 
(PPS), Deodato Cesar Ca-
sas (PSDB) e Laudelino 
Lamim (PMDB).

Com espaços bem de-
limitados, as que segu-
ravam as bandeiras de 
Deodato tomavam conta 
da praça localizada em 
frente à Igreja Matriz. 
Eram 21 mulheres de ca-
misetas azul-escuro, com 
idades entre 18 e 45 anos, 
a maioria trabalhando em 
algum lugar durante meio 
período e dizendo ser vo-
luntárias do candidato.

Atravessando a rua, 
um grupo menor agitava 
as bandeiras brancas de 
Lamim, aos gritos de “La-
mim não é doutor, Lamim 
é trabalhador”. Do lado 
direito da rua Hercílio 
Luz, próximo ao Palácio 
Marcos Konder e espa-
lhado por outros pontos 
do calçadão, o exército 
de Claudir dominava a 

cena. Com o indiscutível 
sucesso de seu jingle, que 
o deu projeção nacional, 
as moças só paravam com 
a cantoria quando o coor-
denador pedia para que 
elas parassem, para que 
os outros candidatos tam-
bém pudessem exibir seu 
arsenal de campanha.

Desempregada, a mora-
dora do bairro dos Muni-
cípios Suliane de Souza, 
28 anos, disse que deixou 
seu nome no comitê do 
candidato, em Balneá-
rio Camboriú, para que 
pudesse trabalhar nestas 
eleições. Todos os dias é 
escalada para ficar em um 
ponto diferente da cidade 
e naquela tarde tinha sido 
convocada para ir a Itajaí. 
Ela disse não ganhar nada 
para fazer o trabalho, e 
que de vez em quando os 
coordenadores serviam 
um lanche. 

“A gente pede e eles 
compram na padaria. A 
gente come bolo, salgadi-
nho, toma refrigerante”, 

explicaram Márcia de 
Souza, 33 anos, e Milene 
Tamara Cordeiro do Nas-
cimento, 21 anos. Tam-
bém segurando as bandei-
ras vermelhas de Claudir, 
as duas declaravam sua 
paixão pelo candidato e 
diziam fazer tudo de gra-
ça. “Somos apaixonadas 
pelo Claudir, a gente é 
louca por ele”, e voltavam 
ao serviço, puxando o 
coro com a desenvoltura 
de mestres de cerimônias 
experientes.

Emocionada, a artesã 
Ana Maria Alves da Ro-
cha, moradora do bairro 
Nova Esperança, dizia 
que seu sonho era apare-
cer no jornal para falar de 
seu candidato. Os olhos 
pequenos e maquiados 
com delineador enchiam 
de água enquanto ela 
contava o quanto traba-
lhar na campanha está 
sendo bom. “Menina, 
estou conseguindo pagar 
meu cartão, paguei minha 
luz, minha água. Agora 

só falta uma prestação”. 
Dona Ana foi a única que 
disse receber uma quantia 
em dinheiro por fazer o 
serviço de divulgadora. 
Ganha R$ 150 por sema-
na e espera terminar de 
pagar suas dívidas para 
tentar guardar uns troca-
dos até as eleições.
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Entre os candidatos de 

Itajaí, os funcionários 
alegaram amor e gratidão 
para engajar-se na campa-
nha. “Espevitada”, a ven-
dedora Renata Vieira, 19 
anos, dançava com uma 
colega enquanto balança-
va a bandeira de Deodato. 
Ela negou diversas vezes 
receber algum valor em 
dinheiro para trabalhar 
ali, e disse que “desde 
que ele falou que queria 
ser deputado eu conversei 
com ele para trabalhar na 
campanha. Todas aqui 
têm alguma coisa a agra-
decer a ele, minha mãe 
foi operada duas vezes 

por ele porque tinha pro-
blemas na coluna e ele foi 
atrás de negociar com o 
hospital para que ela não 
ficasse esperando na fila 
do SUS”. 

Do lado oposto, um dos 
raros homens a trabalhar 
na divulgação, o estivador 
Sandro Roberto da Silva, 
contou que foi assediado 
por outros candidatos. 
“Vim trabalhar para o 
Lamim porque acho que 
ele é uma das melhores 
pessoas que eu já conheci. 
Outros candidatos chega-
ram a ir à minha casa, lá 
no Pró-Morar, para que eu 
os apoiasse. E entre eles, 
o que tentou fazer alguma 
coisa de verdade pelo 
povo foi o pobre coitado 
do Lamim”. 

Sandro afirmou que 
também não era pago 
e que não precisava de 
lanche para balançar a 
bandeira. “Ele é um can-
didato com poucos recur-
sos e a gente faz isso por 
amor”.


