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O PSDB tem ainda 47 prefeitos atuais, e 35 tentam reeleição, além de 1.023 postulantes a veraador

PSDB e MDB são partidos com maior 
número de candidatos a prefeito em MS

Dr. Victor Rocha defende que ‘política não 
é profissão’, ao lançar o nome a vereador

Facebook e Twitter usam EUA 
para alertar fakes no Brasil

Paulo Matos diz estar mais preparado para 
governar a cidade do que vencer eleição

Andrea Cruz

Os partidos PSDB, MDB, 
DEM e PSD são os que mais 
têm candidatos a prefeito em 
Mato Grosso do Sul. Dados 
do Tribunal Superior Elei-
toral constatam também que 
o PSDB é o partido com um 
total de 1.133 candidatos ao 
cargo de vereadores e pre-
feitos. São 57 concorrendo às 
prefeituras e 17 vices.

“Temos 1.023 candidatos a 
vereador em reeleição e pri-
meira eleição. Logicamente, 
os candidatos à reeleição tem 
aceitação e a maioria está com 
60% de aprovação. Um can-
didato no interior que tenha 
esse percentual é muito difícil 
perder a eleição. Temos 47 
prefeitos em mandato e 35 que 
voltam à reeleição, mas aca-
bamos de fechar com 57 can-
didaturas no estado de Mato 

Grosso do Sul e 17 candidatos 
a vice-prefeito, que é muito 
importante também”, explicou 
Sergio de Paula, presidente 
regional do PSDB.

Entre os tucanos conhe-
cidos estão o candidato a 
prefeito de Cassilândia, Jair 
Boni Cogo. Em Porto Murtinho, 
Nelson Cintra é o candidato 
mais velho. Em contrapartida, 
aos 30 anos, Germino Roz 
disputa sua primeira eleição 
para o cargo de prefeito em 
Batayporã  e é o candidato 
tucano mais novo.

Atualmente, o PSDB é o 
partido com maior represen-
tatividade política no Estado. 
Proporcionalmente, o Estado 
tem a maior representação 
tucana do país, com mais de 
32.500 filiados, 270 verea-
dores, 18 vice-prefeitos, 47 
prefeitos, 5 deputados esta-
duais, 3 deputados federais e o 

Rafael Belo

“Não usei dinheirinho do 
partido. Usei dinheiro próprio. 
O dinheiro do povo deixa para 
o povo. Não tenho recursos pú-
blicos. É uma campanha de 
família”, disse o candidato a ve-
reador pelo PP dr. Victor Rocha. 
Ele tentar entrar na política 
pela primeira vez, porque acre-
dita que é uma missão e não 
uma profissão. Médico mastolo-
gista, aos 40 anos, trabalhou na 
Santa Casa, no Hospital Geral, 
Hospital de Câncer e no Hos-
pital Regional. Atualmente, está 
no Hospital Universitário, no 
CEM (Centro de Especialidades 
Médicas) e no Hospital Unimed.

Victor Rocha foi secretário 
adjunto de Saúde, na gestão de 
Bernal, quando implementou 
os projetos Equipe Móvel, Con-
sulta Única, Terceiro Turno, 
mutirões de consultas especia-
lizadas, mutirões de cirurgias 

e de ortopedia no Hospital do 
Pênfigo. O candidato a vereador 
ainda lembra que participou e 
habilitou três UPAs (Unidades 
de Pronto Atendimento): Mo-
reninhas, Leblon e Santa Mô-
nica. “O atendimento da Equipe 
Móvel era uma ‘vanzinha’ com 
11 médicos distribuídos con-
forme a demanda. Fizemos a 
Consulta Única projeto de pre-
venção ao câncer de mama e 
colo de útero atendendo mais de 
40 mil mulheres. O maior legado 
que deixei foram as três Upas 
funcionando que concluímos 
em 2016, recebendo recursos 
federal e estadual”, destacou.

O candidato tem o projeto de 
criar duas casas na saúde. “A 
Casa Rosa para a mulher ter 
atendimento rápido pra pre-
venção e diagnóstico do câncer 
de mama. Para o homem vamos 
criar A Casa Azul, diagnóstico 
rápido e prevenção contra o 
câncer de próstata. Queremos 

Sergio de Paula, 
presidente estadual do 
PSDB, acredita que o 
partido irá manter sua 
hegemonia em MS

Candidato Victor Rocha 
a vereador faz questão 
de salientar que não 
usou verba do partido, 
apenas dinheiro próprio

Paulo Matos, candidato 
do PSC a prefeito da 
Capital, quer implantar 
20 metas e construir 8 
mil casas populares
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governador reeleito Reinaldo 
Azambuja.

O MDB tem 885 candidatos 
entre vereadores e prefeitos. O 
total de 35 candidatos disputa 
a prefeitura. O presidente re-

gional do MDB, Junior Mochi, 
tem boas expectativas. “Temos 
uma boa expectativa em re-
lação às eleições municipais. 
Esperamos fazer aproximada-
mente 20 prefeitos e entre 150 a 

200 vereadores”, afirmou.
O partido disputa em Campo 

Grande, com o deputado 
Marcio Fernandes, Corumbá 
com Paulo Duarte, em Mara-
caju com Lenilso Carvalho, em 

Sidrolândia com Daltro Fiuza 
e em Bataguassu disputa com 
o ex-deputado Akira Otsubo.

O Democratas tem 853 
candidatos, e, desses, 29 dis-
putam prefeituras de muni-
cípios do Estado. O PSD tem 
757 candidatos no Estado. 
Para o presidente regional, 
o senador Nelsinho Trad, o 
partido chega bastante forta-
lecido às eleições municipais 
deste ano, pois a legenda 
tem pré-candidatos na chapa 
majoritária nos dez maiores 
municípios do Estado.

O PDT tem 553 candidatos 
em todo Mato Grosso do Sul. 
O PT vem logo abaixo com 
551 concorrentes entre vá-
rios cargos. O PCO é o par-
tido com menos concorrentes 
tendo apenas dois em Campo 
Grande: Thiago Assad, que 
concorre como prefeito, e o seu 
vice, Carlos Martins Júnior.

Folhapress

Antes de discursar na TV 
dos EUA por 15 minutos sobre 
fraude eleitoral sem apre-
sentar evidências, o presidente 
Donald Trump já acumulava 
uma série de publicações con-
testadas ou rotuladas como 
duvidosas no Twitter. No Fa-
cebook, uma página com 365 
mil americanos apoiadores do 
republicano foi derrubada por 
espalhar mentiras.

Todas as publicações tinham 
em comum o objetivo de difundir 
desconfiança no processo elei-
toral pelo correio à medida em 
que a derrota para o democrata 
Joe Biden ficava mais evidente.

As duas redes sociais têm 
abordagens distintas, mas, no 
geral, devem aplicar as mesmas 
regras em posts de candidatos 
brasileiros ou de apoiadores 
que tentem minar o processo 
cívico ou incitem eleitores a 
interferir nos locais de votação 
das eleições municipais desse 
domingo (15).

O Facebook diz que vai 
operar um centro de operações 
dedicado apenas às eleições 
nos dias anteriores ao pleito 
brasileiro.

O objetivo é acelerar o tempo 
de resposta a conteúdos que 
possam representar ameaça. O 
mesmo centro focará atenção 
em conteúdos do Instagram e 
do WhatsApp, que pertencem 
ao grupo econômico Facebook.

No Brasil, a empresa tra-
balha em parceria com agências 
de checagens de fatos e afirma 
que já removeu conteúdos que 
desestimulam os eleitores a 
votar – mas não abre quantos 
banimentos foram feitos.

Segundo a empresa, espe-
cialistas de diversas equipes 
nacionais e do exterior estarão 
reunidos on-line para acompa-

nhar em tempo real potenciais 
violações de políticas das três 
plataformas.

No WhatsApp, é preciso lem-
brar que mensagens não serão 
rotuladas como potencialmente 
falsas porque o sistema usa 
criptografia de ponta a ponta e 
o aplicativo não é considerado 
pela empresa uma rede social.

O Twitter, que ofereceu con-
texto de fontes oficiais e marcou 
13 publicações de Trump como 
“contestáveis” ou com possíveis 
“informações incorretas” nos 
últimos dois dias, diz que al-
terou recentemente sua política 
de integridade cívica e que ela 
é global.

A rede pode colocar avisos 
ou “remover informações falsas 
ou enganosas que tenham como 
intuito minar a confiança do 
público em uma eleição ou outro 
processo cívico” nas eleições 
brasileiras.

Tuítes com veracidade con-
testada ficam mais restritos à 
interação com o público. Nesses 
casos, as pessoas precisam 
clicar em um alerta para visu-
alizar a publicação e só podem 
retuitá-la com comentário.

Curtidas, retuítes simples e 
respostas ficam desabilitados, 
e os posts enganosos passam 
a ter alcance reduzido, ou seja, 
o algoritmo da plataforma faz 
com a frequência de sua visua-
lização diminua drasticamente 
para as pessoas.

Foi o que aconteceu com uma 
enxurrada de tuítes de Trump 
na semana passada.

As diretrizes das plataformas 
sobre conteúdo político têm foco 
no rito eleitoral, ou seja, elas 
devem derrubar apenas posts 
com notícias falsas sobre urnas, 
locais e data de votação e pro-
cedimentos sanitários relativos 
à COVID-19. As empresas incen-
tivam usuários a denunciar.

criar junto ao Executivo mu-
tirões de consultas especia-
listas, exames e cirurgias 
eletivas”, revelou. Dr. Victor 
Rocha também tem projetos 
na educação. Ele quer cobrar 
a conclusão de 14 escolas. “Na 
lista da Semed tem fora das 
escolas de zero a 3 anos mais 
de 7,6 mil crianças e mais 6 
mil crianças, de 4 a 5 anos. 

Mais de 13 mil crianças fora 
da escola é complicado. Vamos 
trabalhar para que isso seja 
mudado”, apontou.

E ainda vai fazer projetos 
para o jovem ter cursos téc-
nicos profissionalizantes e 
cursos pré-vestibular gra-
tuitos para o Enem. E quer am-
pliar o acesso ao tratamento 
dos dependentes químicos.

Rafael Belo

O ex-diretor da Emha Paulo 
Matos (PSC), décimo quarto 
candidato a passar pela saba-
tina da Rádio Hora e do jornal O 
Estado, diz que lançou o nome 
não apenas por não concordar 
com a atual administração, mas 
a fim de apresentar solução 
para 20 problemas da cidade. 
Paulo diz que “está preparado 
mais para administrar Campo 
Grande do que ganhar as elei-
ções”, afirmou. 

Com a experiência de ter co-
mandado duas pastas na gestão 
Nelsinho Trad (PSD), de Habi-
tação e Projetos, defende um 
plano de governo de 20 metas 
para a cidade. “Com certeza, vai 
fazer de Campo Grande a cidade 
que a gente sonha. A cidade da 
agroindústria, a cidade do de-
senvolvimento, uma cidade que 

apoia as pessoas em extrema 
necessidade de pobreza. Nós 
vamos fazer de Campo Grande 
novamente a primeira cidade do 
Brasil sem favelas e moradias 
de risco. Vou investir na cons-
trução de oito mil moradias. 
Vou fazer o Hospital Municipal. 
Minha candidatura esta legal, 
está deferida e não há nada que 
nos atrapalhe”, destacou.

Em um ano atípico em razão 
da pandemia do novo corona-
vírus, as eleições passaram 
por algumas alterações, como 
o adiamento da data e a am-
pliação do tempo de duração da 
votação. De acordo com Paulo 
Matos, é uma eleição difícil, 
principalmente pela falta do 
debate entre os candidatos. 
“Quem decide as eleições é o 
eleitor e eu confio que ele quer 
e vai fazer mudança”, diz.

A principal arma de Paulo 

Matos é ter em sua gestão, 
como secretário, acabado 
com as favelas. “Nós temos 
próximo de seis mil pessoas 
morando em favelas e sub-
moradias. Temos 42 favelas e 
mais de 100 ocupações irregu-
lares. Fui presidente da Emha 
de 2009 a 2012. Recebemos 

vários prêmios e fizemos um 
dos maiores projetos habi-
tacionais do país na época. 
Em 2011 tivemos o reconheci-
mento de Campo Grande como 
a primeira capital do Brasil 
sem favelas. Vamos construir 
8 mil unidades novas. Serão 
duas mil por ano”, pontuou.


