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DEBATE AGERT ELEIÇÕES 2022 - 2º TURNO 

REGRAS DO DEBATE ENTRE CANDIDATOS AO CARGO DE GOVERNADOR DO ESTADO 

 

 

REGRAS GERAIS:  

 

O debate será realizado no dia 20 de outubro de 2022, a partir das 9h, na sede da 

Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão – AGERT, localizada na Rua Riachuelo, 

1098, salas 203 e 204, na cidade de Porto Alegre, RS, com transmissão ao vivo nos canais da 

AGERT no Youtube e Facebook, e também por emissoras associadas e suas redes sociais, vedada 

qualquer edição e/ou corte na transmissão.  

 

O objetivo é a realização de um debate entre os candidatos, com ênfase no programa de 

governo de cada um. O mediador terá o papel de conduzir o debate de acordo com as regras aqui 

estabelecidas. 

 

Cada candidato poderá levar até 04 (quatro) acompanhantes. Durante os intervalos, será 

permitido que os assessores conversem com os candidatos.  

  

Os candidatos deverão chegar à AGERT até as 8h30min, considerando a necessidade de 

preparação dos candidatos com microfonia e testes.  

 

As imagens e o som do debate não poderão ser usados pelos candidatos na propaganda 

eleitoral gratuita, nem reproduzidos nos sites e redes sociais oficiais das candidaturas.  

 

Fica autorizada a divulgação de imagens e vídeos de bastidores do debate, produzidos 

pelos assessores que acompanharem os candidatos, desde que sem áudio do debate. Os 

candidatos não poderão utilizar celulares e/ou outros aparelhos eletrônicos durante o debate. 
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ESTRUTURA DO DEBATE: 

  

O debate terá quatro blocos que serão divididos da seguinte maneira: 

 

PRIMEIRO BLOCO:   

Apresentação das regras pelo mediador.  

 

Apresentação dos candidatos – 1 min para cada candidato. A ordem definida por sorteio é a 

seguinte:  

ONYX LORENZONI 

EDUARDO LEITE 

 

Pergunta entre os candidatos com tema livre 

Pergunta: 30 segundos / Resposta: 2 minutos / Réplica: 1 minuto / Tréplica: 1 minuto 

 

Pergunta entre os candidatos com tema livre 

Pergunta: 30 segundos / Resposta: 2 minutos / Réplica: 1 minuto / Tréplica:1 minuto 

 

Pergunta entre os candidatos com tema livre 

Pergunta: 30 segundos / Resposta: 2 minutos / Réplica: 1 minuto / Tréplica: 1 minuto 

 

Pergunta entre os candidatos com tema livre 

Pergunta: 30 segundos / Resposta: 2 minutos / Réplica: 1 minuto / Tréplica: 1 minuto 

 

A ordem de quem pergunta primeiro será alternada, conforme sorteio realizado na 

presente reunião, que definiu o primeiro a perguntar no bloco: 

ONYX LORENZONI 

EDUARDO LEITE 
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SEGUNDO BLOCO: 

  

Pergunta igual para os dois candidatos, feita por um integrante da diretoria da AGERT 

Resposta 1min30seg para cada candidato. 

  

Pergunta igual para os dois candidatos, feita por um integrante da diretoria da AGERT 

Resposta 1min30seg para cada candidato. 

 

Pergunta igual para os dois candidatos, feita por um integrante da diretoria da AGERT 

Resposta 1min30seg para cada candidato. 

 

Pergunta igual para os dois candidatos, feita por um integrante da diretoria da AGERT 

Resposta 1min30seg para cada candidato. 

  

As perguntas serão definidas por sorteio, que será realizado pelo mediador no momento 

do debate.  

 

A ordem de quem responde primeiro será alternada, conforme sorteio realizado na 

presente reunião, que definiu o primeiro a responder no bloco:  

ONYX LORENZONI 

EDUARDO LEITE 

 

TERCEIRO BLOCO: 

 

Pergunta entre os candidatos com tema livre 

Pergunta: 30 segundos / Resposta: 2 minutos / Réplica: 1 minuto / Tréplica: 1 minuto 

 

Pergunta entre os candidatos com tema livre 

Pergunta: 30 segundos / Resposta: 2 minutos / Réplica: 1 minuto / Tréplica: 1 minuto 
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Pergunta entre os candidatos com tema livre 

Pergunta: 30 segundos / Resposta: 2 minutos / Réplica: 1 minuto / Tréplica: 1 minuto 

 

Pergunta entre os candidatos com tema livre 

Pergunta: 30 segundos / Resposta: 2 minutos / Réplica: 1 minuto / Tréplica: 1 minuto 

 

A ordem de quem pergunta primeiro será alternada, conforme sorteio realizado na presente 

reunião, que definiu o primeiro a perguntar no bloco:  

ONYX LORENZONI 

EDUARDO LEITE 

 

QUARTO BLOCO: 

Pergunta igual para os dois candidatos, feita por um integrante da diretoria da AGERT 

Resposta 1min30seg para cada candidato. 

  

Pergunta igual para os dois candidatos, feita por um integrante da diretoria da AGERT 

Resposta 1min30seg para cada candidato. 

 

Pergunta igual para os dois candidatos, feita por um integrante da diretoria da AGERT 

Resposta 1min30seg para cada candidato. 

 

Pergunta igual para os dois candidatos, feita por um integrante da diretoria da AGERT 

Resposta 1min30seg para cada candidato. 

 

A ordem de quem responde primeiro será alternada, conforme sorteio realizado na 

presente reunião, que definiu o primeiro a responder no bloco: 

EDUARDO LEITE 

ONYX LORENZONI 
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Considerações Finais: 2min cada candidato. 

A ordem definida por sorteio é a seguinte:  

ONYX LORENZONI 

EDUARDO LEITE 

 

O PAPEL DO MEDIADOR: 

  

O mediador não fará qualquer crítica direta ou indireta aos candidatos, e, também, não 

emitirá opinião pessoal sobre qualquer dos candidatos ou suas respostas.  

Ao mediador caberá manter a ordem no recinto. Ele cassará o som do candidato que 

ultrapassar seu tempo e insistir em continuar falando, e poderá advertir os candidatos para que 

cumpram as regras do debate. 

  

Se o candidato insistir em desrespeitar as regras o mediador chamará o intervalo 

comercial até que a ordem volte ao recinto. 

 

 

DIREITO DE RESPOSTA 

  

Sempre que houver uma acusação ou ofensa pessoal, o candidato que se sentir ofendido, 

se assim entender, deverá solicitar o direito de resposta. O direito de resposta se limita a ofensas 

no campo moral e não a avaliações negativas sobre propostas de governo ou desempenho 

administrativo. 

 

Tal solicitação deverá ocorrer no mesmo bloco em que realizada a ofensa. O direito de 

resposta será exercido no prazo de 1 (um) minuto, sendo que o espaço deverá ser utilizado 

exclusivamente para resposta, não podendo dar ensejo a novas ofensas ou falar sobre outros 

assuntos, que não dizem respeito ao direito de resposta concedido. 
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O pedido deverá ser feito pelo próprio candidato ao mediador do programa. Caberá ao 

mediador, auxiliado pela Vice-Presidente Jurídica da AGERT, conceder ou não o direito de 

resposta. Se possível, o direito de resposta será concedido logo após a manifestação de acusação 

ou ofensa pessoal, mas a decisão poderá demorar alguns minutos. 

 

 

CANDIDATO AUSENTE 

 

Se algum dos candidatos faltar ao debate, será informado aos ouvintes que o(a) 

candidato(a) foi convidado(a), mas não compareceu. 

  

Se apenas um dos candidatos comparecer, o debate será transformado em entrevista de 

30 minutos com o candidato presente. Ao candidato que não comparecer não será concedido 

outro espaço a título de compensação.  

 

 

GENERALIDADES 

  

Para controle dos candidatos, será colocado em local visível equipamento eletrônico que 

sinalize o tempo disponível.  

  

Os partidos deverão credenciar os quatro acompanhantes de cada candidato por e-mail 

para secretaria@agert.org.br até o dia 19 de outubro de 2022 às 14h. Somente com o 

credenciamento será permitido o acesso a sede da AGERT. 

  

Os integrantes da diretoria da AGERT poderão acompanhar o debate presencialmente, 

devendo manter o silêncio. 

 

mailto:secretaria@agert.org.br
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As regras do debate serão protocoladas no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do 

Sul, para conhecimento, conforme “de acordo” dos representantes dos partidos políticos e/ou 

coligações habilitados para tanto.  

  

Porto Alegre, 14 de outubro de 2022. 

  

De acordo:  

 
______________________________________   _________________________________________ 
Nome:        Nome:  
Representante do Candidato Onyx Lorenzoni  Representante do Candidato Eduardo Leite 
PARA DEFENDER E TRANSFORMAR O RIO GRANDE  UM SÓ RIO GRANDE 

  

  
Débora Dalcin Rodrigues 

Vice-Presidente Jurídica da AGERT 
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