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Função dos futuros eleitos para a gestão do país é tema de entrevista
MP no Rádio
Postado em: 25/09/2018

Nesta semana, a série especial de entrevistas do MP no Rádio sobre as Eleições 2018 fala sobre
uma questão que gera muitas dúvidas: a função dos futuros eleitos. Afinal, o que fazem o presidente
da República, os senadores, os governadores e os deputados federais e estaduais? O convidado do
programa é o procurador de Justiça Armando Antônio Sobreiro Neto, que coordena as Promotorias
de Justiça Eleitorais do Ministério Público do Paraná. Durante a conversa, além de falar a respeito
da atuação dos agentes políticos a serem eleitos, ele comenta qual a importância dos vices no
processo eleitoral e explica também como o eleitor pode acompanhar, depois, o trabalho dos
candidatos que elegeu. Clique aqui para baixar o bloco um (7min57s) e aqui para o bloco dois
(6min18s). Também é possível fazer o download em bloco único, clicando aqui (13min17s). Se você
quer somente ouvir o programa, clique aqui. A importância do voto e o problema das "fake news" Na semana passada, a série das eleições tratou da força do voto, de como o eleitor pode levantar "a
ficha" dos candidatos para fazer uma escolha consciente e de um fenômeno recente no processo
eleitoral brasileiro, os boatos e notícias falsas distribuídos em massa nas redes sociais. Clique aqui
e acesse a entrevista. Página especial - O MPPR também tem um site especial com diversas
informações a respeito das eleições 2018, inclusive com indicação de canais de denúncia para
abusos. Clique aqui e confira. Todas as entrevistas relacionadas às eleições do MP no Rádio podem
ser baixadas aqui. Gratuito - O programa MP no Rádio é uma produção do Ministério Público do
Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná (Aerp), e pode
ser veiculado gratuitamente por qualquer emissora. O programa também pode ser editado, desde
que mantido no contexto e devidamente creditado. Contato - Para envio de sugestões (inclusive de
temas de pauta), críticas e comentários sobre os programas, o contato é o e-mail
mpnoradio@mppr.mp.br ou os telefones (41) 3250-4469 e (41) 3250-4249.
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