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Ícone na consolidação eleitoral

P

ela simplificação do exercício
do voto e exatidão do sistema,
a urna eletrônica está definitivamente incorporada às eleições.
Como autêntica figura emblemática. Observadores estrangeiros têm
acompanhado a aplicabilidade do
sistema, em diversos pleitos eleitorais e se manifestado vivamente
impressionados. Seja pela rapidez
e segurança do processamento da
votação, seja pela fidedignidade na
contagem dos sufrágios quando da
proclamação dos resultados. A propósito, a prestigiada Universidade
de Campinas – UNICAMP/SP proce-

deu pormenorizada avaliação técnico-científica, concluindo em ser
a sistemática “confiável e segura”. A
impossibilitar, pois, a ocorrência de
violações ou fraudes de qualquer
espécie. A contrapor, então, questões sobre a viabilidade de burlas,
como o sustentado por alguns segmentos político-partidários e por
“curiosos” no âmbito. Mas, o Tribunal Superior Eleitoral – vez que
atento – cuidou de esgotar a matéria, através da realização de testes
públicos e amplos no sentido da
análise sobre o nível de seguridade
das urnas e demais dispositivos do

Ginecologia
baseada em
evidências
A Academia Sul-Rio-Grandense de
Medicina tem o prazer de comunicar o
lançamento da 3ª edição do livro “Ginecologia baseada em evidências”. Tem
como autores-editores o Acadêmico
Gustavo Py Gomes da Silveira, a Profª
Drª Suzana Arenhart Pessini e o Dr. Geraldo Gastal Gomes da Silveira.
O lançamento
ocorre na abertura
do IIº CIGO (Congresso Integrado
de Ginecologia e
Obstetrícia, neste mês de agosto,
promovido pelos
Departamentos
de
Ginecologia
e Obstetrícia da
Universidade Federal de Ciências
da Saúde de Porto
Alegre e da Universidade Federal
do Rio Grande do
Sul e pelos Serviços de Ginecologia
e de Obstetrícia da
Santa Casa e pelos
Serviços de Ginecologia e Obstetrícia e de Mastologia do Hospital de
Clinicas).
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sistema eletrônico de votação. Donde, efetivadas experiências com a
participação de especialistas de altíssimo nível em áreas de informática e engenheiros de redes em geral,
bem como assistência por parte de
integrantes do Ministério Público
Federal, representantes de órgãos
diversos (dentre esferas públicoprivadas), imprensa, etc. Resultado:
sucesso absoluto no tocante à máquina e ao seu funcionamento. Ademais, a repercussão internacional
do modelo brasileiro é inequívoca,
assim como ocorreu – por ocasião
do 62° Congresso da SIP – alcan-

çando derrubar “teses” defendidas
por aqueles que preconizavam “falhas eventuais na prática”, quando
restou consagrado entendimento
favorável: “... confiabilidade e velocidade...” do sistema adotado no Brasil. Ante as contribuições “em grau
inestimável” – à Justiça Eleitoral da
votação eletrônica, por seus mais de
dez anos de existência eficaz – veio
de ser premiada pela Organização
SUCESSO como o “Produto da Década”. A urna eleitoral de conseguinte se constitui, de fato, em ícone na
consolidação do processo eleitoral
brasileiro.

Em torno de uma manchete

“Para a defesa, mensalão é imoral, mas não ilegal”
O título em epígrafe, do jornal “O
Globo”, do Rio de Janeiro, foi estampado na capa e dada sua importância e
atualidade, não poderia deixar de suscitar controvérsias.
A referida expressão foi devido ao
conceito do advogado de um dos réus,
o profissional Valdemar Costa, que
efetuou ardilosa diferenciação entre a

imoralidade e a legalidade.
Talvez o judicioso defensor, pretendeu inculcar no que concerne à imoralidade, uma isenção de culpa e destarte
isentá-lo das sanções da justiça.
Seria de bom alvitre lembrá-lo que
uma expressiva série de atos imorais,
não estão isentos de serem punidos
pela lei.

