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Como será o debate

l Marcado para ter 
início depois da nove-
la Passione, o debate 
da RBS TV vai reunir 
sete dos nove candi-

datos que disputam o Piratini. Dividido 
em quatro blocos, terá 107 minutos 
de duração.

l Os candidatos 
ficarão de pé. Não 
será permitida pre-
sença de assessores 
no estúdio durante o 

programa. Nos intervalos, apenas um 
assessor credenciado terá acesso ao 
candidato. 

l Os quatro blocos terão o mesmo 
tempo de duração. Em dois deles, 
haverá um tema específico para as 
perguntas sorteado entre uma lista 
de 14 itens previamente combinados 
com os candidatos. Nos outros dois 

blocos, o tema 
das perguntas 
é livre. 

l Em cada blo-
co, o apresen-
tador  Las ie r 
Martins sorteia 
apenas o candidato que fará a primeira 
pergunta. A partir daí, quem respondeu 
faz a próxima pergunta para o candidato 
que escolher – desde que ele não tenha 
respondido ainda. O último a responder 
terá de perguntar ao candidato que fez a 
primeira pergunta.

l Os candidatos terão 30 segundos para 
formular suas perguntas e um minuto pa-
ra as respostas. Quem perguntou tem di-
reito a mais um minuto de réplica e quem 
respondeu tem outros 30 segundos para 
tréplica.

l Cada candidato terá 30 segundos para 
uma apresentação inicial e, no final do 
debate, mais 30 segundos para as con-

l Especialista em expressão corpo-
ral, o ator e diretor de teatro Adriano 
Basegio recomenda moderação aos 
candidatos no debate de hoje à noite 
na RBS TV. Segundo o diretor, que 
faz cursos para não atores no Tea-
tro Escola de Porto Alegre (Tepa), 

é preciso diferenciar expressividade de 
comunicação.

l O excesso expressivo acaba criando 
confusão no eleitor. A credibilidade se 
dá na combinação adequada de voz 
e gestos, sem exageros – ensina o 
diretor.

l Basegio também recomenda que 
os candidatos evitem responder com 
negações às perguntas dos adver-
sários – mesmo se estiverem sendo 
atacados.

l A agressividade restringe qualquer 
possibilidade de reação e fecha a 

Como aCompanhar
l A RBS TV transmite o debate 

ao vivo logo depois da novela 
Passione.

l A Rádio Gaúcha também trans-
mite ao vivo e pela internet.

l zerohora.com vai acompa-
nhar o debate em tempo real. 
Além disso, terá um blog com 
os bastidores do encontro na 
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