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TRE-MS definiu o tempo de cada partido nos programas de rádio e TV 

Com tempo curto, candidatos  
a prefeito focam redes sociais

Radialista Jean Potência quer atuar pela 
cultura e defende a volta dos rodeios

Maioria do STF vota por cota 
para negros em eleições 2020

Fim de semana com 
adesivagem, visitas e 
caminhadas pelas ruas

Rafael Belo e Andrea Cruz

Os candidatos à Prefeitura 
de Campo Grande apostam nas 
redes sociais como comple-
mento do horário eleitoral do 
rádio e televisão, que inicia no 
dia 9 de outubro e termina dia 
12 de novembro. Nas emissoras 
de rádio o horário será das 7h 
às 7h10 e das 12h às 12h10. Na 
televisão, o horário eleitoral 
será das 13h às 13h10 e das 
20h30 às 20h40.

Na tabela divulgada pelo 
Tribunal Regional Eleitoral de 
MS consta que o PV é o par-
tido com menor tempo diário 
sendo apenas 30 segundos. A 
coligação Avançar e fazer mais, 
do prefeito Marquinhos Trad 
(PSD), possui 13 minutos e 10 
segundos de tempo diário. Ao 
passo que o PSL e o PT, quatro 
minutos.

A assessoria de Marqui-
nhos Trad informou que eles 
já encerraram as gravações 
das siglas que compõem a coli-
gação. No Podemos, a candidata 
Sidnéia Tobias terá 1 minuto 
e 38 segundos, e citou que os 
vereadores cravam o nome da 
majoritária no fim da gravação. 

Já a assessoria de Dago-
berto Nogueira (PDT) aposta na 
história de Dagoberto. “Nossa 
expectativa com a TV é muito 
positiva, apesar de termos 30 
segundos, a gente acha que con-
segue demonstrar o projeto po-
lítico. Também, já estamos ex-
plorando muito a internet onde 
nossos programas maiores de 
gravação estão. Vamos explorar 
estes dois caminhos”, destacou 
a assessoria.

Em contrapartida, o partido 
Novo, do candidato Guto Scar-
panti, que possui 55 segundos, 
não pensa no tempo de tele-
visão. “Estamos gravando, mas 
não é específico para o horário 
eleitoral, mas para colocar na 
internet e nas redes sociais”, 
revelou Guto.

Marcelo Miglioli (SD) está 
produzindo programas abor-
dando o plano de governo, onde 
cita cinco eixos de desenvol-
vimento: econômico, urbano, 
humano, saúde e educação. “É 
evidente que iremos abordar 
os problemas da cidade, mas 
sempre apresentando solu-
ções”, destacou Miglioli.

Mesmo com o menor tempo, 
Marcelo Bluma (PV) vai apre-
sentar plano de governo. “A 
estratégia é apresentar as pro-

Rafael Belo

Jean Carlos Freitas de Oli-
veira, mais conhecido como 
“Jean Potência” por causa dos 
rodeios e da rádio, aos 40 anos 
sempre esteve envolvido na 
política, mas é a primeira vez 
que se apresenta como candi-
dato a vereador por, junto ao 
PSD, acreditar nas chances de 
vitória. Ligado aos eventos cul-
turais e aos rodeios, ele quer 
atuar pela discussão da lei do 
silêncio, a volta dos rodeios e 
pelas causas levantadas pela 
população.

Casado e pai de cinco filhos, 
diz que vai pessoalmente falar 
com cada eleitor e vai ter 
o gabinete aberto. “Se você 
fala com um assessor você 
não vai ter acesso a ele, não 

porque ele é uma pessoa má, 
mas porque, às vezes, ele re-
almente nem conhece aquele 
eleitor”, destacou. Potência 
lembra que a pandemia pre-
judicou muito os artistas e fe-
chou inclusive grandes locais 
de entretenimento. “Nunca 
vi um vereador levantar esta 
bandeira. Ainda mais da lei 
do silêncio, onde muitas casas 
fecham por causa disso. Vou 
tentar resolver junto com os 
demais vereadores e, claro, o 
prefeito”, afirmou.

Potência lembrou qual 
o sonho dele, se for eleito. 
“Algum tempo atrás, uma se-
nhora me perguntou por que 
quero ser vereador? Eu disse 
a ela que vai me ver como 
homem honesto, como alguém 
que vai se orgulhar em ter 

Agência Brasil

O plenário do Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
formou ontem (2) maioria de 
seis votos para que os par-
tidos promovam, já nas elei-
ções municipais deste ano, 
a destinação proporcional 
aos candidatos negros dos 
recursos de financiamento de 
campanha e do tempo de pro-
paganda eleitoral gratuita na 
TV e no rádio.

Confirmada a maioria já 
formada, fica mantida a li-
minar (decisão provisória) 
concedida pelo ministro Ri-
cardo Lewandowski em 10 
de setembro, a pedido do 
Psol. Em agosto, o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) de-
terminou que cada partido 
deve dividir sua parte do 
Fundo Especial de Financia-
mento de Campanha (fundo 
eleitoral) e do tempo de 
campanha no rádio e na TV 
de modo proporcional entre 
candidatos negros e brancos. 
Entretanto, prevaleceu na 
ocasião o entendimento de 
que a medida somente se 

aplicaria a partir de 2022.
O PSOL abriu então uma 

ação de descumprimento de 
preceito fundamental (ADPF) 
pedindo a liminar para que a 
divisão fosse aplicada já nas 
eleições municipais deste 
ano. Ao analisar a questão, 
Lewandowski concluiu não 
haver prejuízo aos partidos, 
que teriam tempo suficiente 
para se adequarem à medida 
antes do início da campanha 
eleitoral.

Na decisão liminar, Lewan-
dowski escreveu não ter 
havido mudança em regras 
eleitorais que justificassem a 
postergação da medida, mas 
somente uma determinação 
para que se aplique trata-
mento igualitário na divisão 
dos recursos, de acordo com 
os preceitos constitucionais. 

No voto proferido agora, 
o ministro voltou a escrever 
que a medida contribui para 
a construção de “uma socie-
dade fraterna, pluralista e 
sem preconceitos, fundada 
na harmonia social, livre de 
quaisquer formas de discri-
minação”.

Rafael Belo

Neste fim de semana, os 
candidatos a prefeito de 
Campo Grande fazem adesi-
vagem, lançamento de verea-
dores, visitas e caminhadas. 
Além disso, alguns ainda 
fazem gravação de programa 
eleitoral.

A delegada Sidnéia To-
bias, do Podemos,  vai revelar 
um mix do jingle e fazer 
adesivagem nos altos da Ave-
nida Afonso Pena, das 8h às 
11h, hoje (3). A candidata 
também faz visitas e reu-
niões fechadas. 

Ainda não confirmada, a 
equipe do candidato João 
Henrique Catan, do PL, 
também fará ação idêntica 
na Afonso Pena, mas sem 
ponto definido até o mo-
mento. Os partidos pequenos 
devem percorrer a avenida 
mais famosa da cidade com 
a coligação pela reeleição de 
Marquinhos Trad (PSD), com 
possibilidade de realizar o 
mesmo ato.

Pedro Kemp (PT), hoje 
(3), tem reuniões com alguns 
pré-candidatos e amanhã, 
(4) gravação do Programa 
de Governo. O promotor 
Harfouche (Avante) parti-
cipa hoje (3) do “Movimento 
Avante CG” na região Lagoa, 
com caminhada no Jardim 
Leblon. Haverá adesivagem 
e entrega de panfletos de vá-
rios candidatos do Avante. A 
concentração será às 8h30, 
na Rua Pref. Lúdio Coelho 
Machado com a Rua Pres. 
Nereu. O candidato, junto 
ao vice, André Salineiro, 
participará de reuniões du-

rante a tarde e a noite neste 
sábado e domingo.

Márcio Fernandes (MDB) 
fará campanha dividida com 
a candidata a vice Juliana 
Zorzo. O deputado Fernandes 
estará às 9h de hoje fazendo 
adesivagem com o candidato 
à reeleição, vereador Wilson 
Sami. O ponto de encontro 
será no cruzamento das ave-
nidas Júlio de Castilho com a 
Capibaribe. Às 9h30 adesiva 
com a candidata a verea-
dora Dra. Maria José Maldo-
nado, na Rua Rui Barbosa,no 
Centro. Em seguida, às 10h, 
juntos, candiato a prefeito 
e vice participam da ade-
sivagem de veículos com o 
candidato a vereador Paulo 
Rios, na Rua Luiz Dodero, no 
Jardim São Bento. 

Já a candidata a vice Ju-
liana Zorzo estará hoje, às 
9h, em uma reunião com mo-
radores da favela Cidade de 
Deus. À tarde, às 17h30, faz 
reunião no Jardim Noroeste. 
Não foi confirmada a agenda 
para o domingo.

O candidato Dagoberto 
Nogueira (PDT) faz ação 
no bairro José Tavares pela 
manhã e tem reunião na 
Moreninha 3 à noite. Mar-
celo Bluma (PV) participa 
de reunião com equipe, en-
trevista na Rádio Mega Hits 
e à noite tem reunião com 
moradores do Nova Campo 
Grande. Marcelo Miglioli 
(SD), Esacheu Nascimento 
(PP), Paulo Matos (PSC), 
Guto Scarpanti (Novo) e Cris 
Duarte (PSOL) não divul-
garam a agenda até o fecha-
mento desta edição.

postas que a gente tem para me-
lhorar a cidade, principalmente 
nos pontos em que as coisas não 
estão bem. Será uma campanha 
discutindo Campo Grande ponto 
a ponto os problemas do muni-
cípio”, pontuou Bluma.

Cris Duarte, do PSOL, disse 
que não está fazendo grava-
ções apesar de ter 1 minuto e 5 
segundos. “Temos uma equipe 
minúscula, mas enorme em 
termos de qualidade. O recurso 
do fundo eleitoral não chegou. 
Estamos fazendo dentro das 
nossas possibilidades. Mas, 
vamos contar mais com as 
redes sociais para divulgar 
nossos projetos, até porque a 
gente está em pandemia e não 
dá para ficar fazendo muita 
coisa na rua, mas vamos ca-
minhar conforme os passos 
possíveis”, revelou.

O PT avalia que, diferente 
das eleições passadas, a TV 

e o rádio terão importância. 
“Queremos debater um projeto 
para a cidade que transforme 
o presente e olhe para o futuro, 
para que Campo Grande seja, 
de fato, moderna, justa, inclu-
siva, participativa. Usaremos 
as redes sociais como comple-
mento do rádio e TV. Estamos 
conciliando a nossa agenda 
de gravação com os trabalhos 
do parlamento e reuniões, se-
guindo sempre os protocolos 
de segurança sanitária. Vamos 
apresentar nossas ideias, pro-
postas e  compromissos”, frisou 
o candidato a prefeito Pedro 
Kemp.

Esacheu Nascimento, do PP, 
que terá 3 minutos e 17 se-
gundos, disse que o foco dos 
primeiros programas é apre-
sentar a biografia, o currículo 
e principais propostas. No 
Avante, do candidato Sérgio 
Harfouche, estão sendo feitas 

várias opções de gravação para 
os 51 segundos. “A expectativa 
é de conseguir passar ao eleitor 
os valores que norteiam o tra-
balho que o procurador e seu 
vice André Salineiro querem 
fazer pela Capital, com foco na 
eficiência do serviço público, 
economia dos recursos e trans-
parência na gestão.”

Pelo PL, João Henrique terá 
2 minutos e 54 segundos. Ele vai 
focar nas redes sociais. “As pri-
meiras gravações serão focadas 
no nosso manifesto, que norteia 
toda a campanha; nas redes 
sociais, que sempre foram um 
diferencial do João Henrique, 
desde a campanha para vere-
ador em 2016; e no perfil dele.”

O MDB, de Márcio Fernandes 
terá 2 minutos e 58 segundos, e 
não quis falar de expectativas 
nem da estratégia. O candidato 
Paulo Matos (PSC) não res-
pondeu aos questionamentos. 
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Guto Scarpanti e 
Dagoberto Nogueira 
durante gravação de 

programa para o horário 
eleitoral

Jean Potência disputa 
uma vaga para vereador 
pela primeira vez. Ele 
sai pelo PSD e decidiu 
por acreditar em vitória

votado em mim. Quero deixar 
como principal legado a hones-
tidade porque chega de palha-
çada e falcatruas”, revelou.

Para finalizar, Potência 
destacou que, primeiramente, 
Deus nas nossas vidas. “Fiz 
uma cirurgia e fiquei 12 dias 
parado. Problema de saúde 

grave em plena eleição. Eu 
fiquei eufórico, afobado que-
rendo ir para a rua, mas, 
sempre pensando em Deus, 
deu tudo certo. Digo para as 
pessoas: coloque todos os seus 
propósitos nas mãos de Deus e 
se for da vontade dele tudo vai 
acontecer”, concluiu.

Nelson Jr./SCO/STF

Ricardo Lewandowski 
concedeu liminar em 
setembro, a pedido 
do PSOL, para manter 
cotas nestas eleições


