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Brasília, 16 de agosto de 2021 
 
 
 
 

Á Comissão Eleitoral Nacional 2021 

do Sindifisco Nacional 

Brasília/DF 
 

 

 Prezados Senhores,  

 

Pelo presente, os representantes abaixo assinados, das três chapas 

concorrentes às Eleições para a Diretoria Executiva Nacional do Sindifisco Nacional, 

triênio 2022/2024, comunicam a V. Sas. que em comum acordo marcaram, conforme 

as regras acordadas que segue em anexo, dois (2) debates telepresenciais entre os 

candidatos à Presidência da DEN, nas datas a seguir: 
 

• Dia 27 de agosto de 2021, no período das 14h às 17h; e 

• Dia 10 de setembro de 2021, no período das 14h às 17h. 

 

Diante do exposto, solicitamos a essa Comissão Eleitoral que requisite à DEN, 

os encaminhamentos necessários para a realização dos debates entre os candidatos 

à Presidência, tais como: contratação de jornalista para mediação, gravação, 

transmissão ao vivo no site do Sindifisco, entre outros, para garantir o bom 

andamento dos trabalhos. 

 

Pedimos ainda que essa agenda seja divulgada nos meios de comunicação do 

Sindifisco Nacional, para que todos os filiados possam assistir e debater os rumos da 

nossa entidade. 
 

Sem mais para o momento, enviamos nossas saudações cordiais e 

subscrevemo-nos. 

  

Cordialmente, 
 
 
 

Chapa 1 – Rumo Certo 

Paulo Roberto Pereira Ferreira 

Chapa 2 – Resgate do Cargo 

Cleber Magalhães 

Chapa 3 - Avançar 

Sérgio Aurélio Velozo Diniz 
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Anexo - Eleições 2021 

Regras para os debates do 1º Turno entre os candidatos a Presidente do Sindifisco Nacional 

 

1) Serão realizados dois debates entre os candidatos a Presidente, em meio Telepresencial, na 

plataforma restrita do site do Sindifisco Nacional, com acesso aos filiados por meio de login, no 1º 

Turno das Eleições 2021 para a Direção Nacional do Sindifisco Nacional nas datas 27/08 e 10/09 no 

horário das 14 às 17h; 

2) Mediador jornalista indicado/contratado pelo Sindicato; 

3) Sorteio da ordem de participação dos candidatos (A, B, C). Os candidatos sorteados como A, B e C 

para o primeiro debate, serão identificados respectivamente no segundo debate como B, C e A. 

4) No primeiro e no segundo debate, a abertura com o tempo aos candidatos para discurso de 

apresentação será de até 12min para cada (tempo total 36min): 

Regra: Inicia com A seguido de B e depois C. 

5) Rodadas de perguntas entre os candidatos (tempo total 60min): 

Candidato A pergunta ao B 

Candidato C pergunta ao A 

Candidato B pergunta ao C 

Candidato A pergunta ao C 

Candidato B pergunta ao A 

Candidato C pergunta ao B 

Tempo para cada rodada:  

Pergunta até 2 min; 

Resposta até 5 min; 

Réplica até 2,5 min; 

Tréplica até 2 min; 

6) As perguntas dos filiados serão enviadas à Comissão Eleitoral Nacional até às 18h dos dias 26/08 (1º 

debate) e 09/09 (2º debate), em formulários próprios, identificados para cada candidato, que 

repassará à mediadora para sorteio.  

7) Perguntas dos filiados para cada candidato: 
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8)  Perguntas por escrito enviadas à Comissão Eleitoral Nacional, identificadas para cada candidato, a 

serem sorteadas no momento da sua leitura para cada candidato. Serão limitadas a duas perguntas 

por candidato conforme ordem abaixo. Cada pergunta terá o tempo de até 1 minuto para sua 

leitura pelo mediador que a repassará ao candidato; 

1ª Rodada: com uma pergunta para A (comentários B, C) depois para C (comentários A, B) e após B 

(comentários C, A); 

2ª Rodada: com uma pergunta para C (comentários B, A), depois para B (comentários A, C), e após 

A (comentários C, B); 

Resposta de cada candidato com tempo de até 4min e comentários dos demais candidatos no 

tempo de até 2 minutos para cada; 

9) Encerramento: pronunciamento final com tempo de até 3min por candidato (tempo total 9 min): 

Inicia com C seguido de B e A (quem iniciou termina) 

10) Direito de Resposta: 

O direito de resposta solicitado por qualquer dos candidatos será ou não deferido pelo mediador 

do debate conforme a regra abaixo: 

O direito de resposta somente poderá ser concedido pelo mediador se houver referência 

depreciativa no plano pessoal ou político, ou ainda acusações caluniosas, difamatórias ou injuriosas 

dirigidas ao candidato reclamante.   

O tempo máximo para o direito de resposta será de 1 minuto; 

11) O debate ficará disponível, na íntegra, na plataforma do Sindifisco Nacional para acesso posterior 

pelos filiados. Cada Chapa receberá o arquivo da equipe técnica do sindicato, referente ao vídeo da 

gravação, sem expensas, para uso posterior de propaganda e repercussão de trechos do debate de 

seus candidatos, observadas as legislações vigentes.  

12) Cada uma das chapas, por questões operacionais de segurança das conexões de internet, receberá 

a atribuição de um representante designado como co-host do evento. O evento será 

operacionalizado pelo corpo técnico de funcionários do Sindifisco Nacional. 

Estimativa de tempo total para o debate de 3:00h. 

Debates combinados: 27/08 e 10/09, das 14 às 17h. 

Acordam entre si as chapas 1, 2 e 3 as regras descritas nesse documento.  


