
ESPECIAL

avoritos na corrida presi-
dencial, Lula (PT) e Jair
Bolsonaro (PL) divergem
sobre quase tudo, dos ru-
mos da economia às priori-
dades dos ministérios, mas
concordam num ponto: a
eleição deste ano será uma
das mais duras e acirradas

da nossa história. Até por isso, os dois
líderes das pesquisas já disputam pal-
mo a palmo o apoio de nichos específi-
cos do eleitorado. Os embates mais no-
tórios se dão em torno dos evangélicos
e daqueles que têm renda mensal
de até dois salários mínimos,
mas há outros duelos igual-
mente importantes. Entre
eles, destaca-se a briga pela
preferência dos eleitores de
16 a 24 anos, faixa etária
que corresponde a 17%da
população brasileira e
reúne 29 milhões de pessoas
- três vezes mais do que a
vantagem obtida por Bolsonaro
sobre Fernando Haddad no segun-
do turno de 2018.Além de seu inegável
peso numérico, os jovens são conside-
rados estratégicos do ponto de vista
eleitoral por uma característica in-
contestável e muito cobiçada em
tempos de campanha: sua capa-
cidade de mobilização, que po-
de fazer a diferença num páreo
que, ao que tudo indica, será
decidido voto a voto.

A seis meses do primeiro
turno, Lula lidera com folga nes-
se segmento. Em março, o Data-
folha mostrou que o petista tinha
51%de intenção de voto entre eleitores
de 16 a 24 anos, enquanto Bolsonaro
marcava 22%. No geral, considerando
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A estratégia dos partidos e dos
presidenciáveis para tentar capturar a atenção

- e os votos - de cerca de 29 milhões de
jovens na faixa dos 16 aos 24 anos
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todas as faixas etárias, a diferença é
menor: 43% a 26%. Dias após a divul-
gação desses dados, milhares de pes-
soas protestaram contra Bolsonaro,
num festival de música, em coro puxa-
do por artistas com forte apelo entre os

jovens. Em resposta, advogados do
PL foram à Justiça para tentar cen-
surar as manifestações. O tiro saiu
pela culatra, e as críticas ao ex-ca-
pitão se acentuaram tanto nos pal-
cos quanto nas redes sociais. Bol-
sonaro passou recibo e, num evento

partidário do PL, deixou claro que
fará de tudo para lembrar o eleitor
mais jovem dos casos de corrupção no
governo Lula e da recessão econômica
na gestão de Dilma Rousseff. "Os mais
jovens podem não conhecer. Seus pais
e avós têm a obrigação de mostrar para
eles para onde o Brasil estava indo,
bem como vivem os jovens em outros
países, como a Venezuela. Há pouco

estávamos à beira do abismo", de- ~
clarou o presidente. ~

A preocupação de ~
Bolsonaro é pertinen- ~
te. Em março, o Tri- ~
bunal Superior Elei- ~
toral (TSE) lançou ~
uma campanha ~
para estimular os ~
jovens de 16 a 17 ~
anos, que somam ~

6 milhões de pessoas, ;j1

a tirar o título de eleitor. ~
Artistas como a cantora ~

Anitta abraçaram a causa. Deu §
resultado, e mais de 1 milhão nessa ~
faixa etária já pediu o documento. Em ~
arenga constante com o TSE, o clã ~
Bolsonaro viu na iniciativa uma forma ~
de o tribunal favorecer o PT. Coorde- ~
nador da campanha à reeleição, o se- ~
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