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Nessa prática, candidato se preocupa em conquistar voto para si e não para o cabeça de chave da sigla

Volta de Bolsonaro ao Progressistas 
é bem-vista por lideranças da Capital 

Marcelo Camargo-Agência Brasil

Especialista diz que ausência de coligação na 
proporcional deve aumentar ‘voto camarão’ na Capital

Andrea Cruz

Sem coligação nas chapas 
proporcionais para os candi-
datos a vereador, as eleições 
municipais de 2020 prometem 
ser bem diferentes e com a 
ocorrência maior do que os 
especialistas chamam de “voto 
camarão”, em Campo Grande.

O “voto camarão” ocorre 
porque os candidatos a ve-
reador não querem perder 
votos, e muitas vezes não 
colocam em seus mate-
riais impressos a imagem 
do candidato à prefeitura, 
por exemplo. Nisso, eles não 
criam antipatia de eleitores 
que teriam preferência pela 
chapa majoritária A ou B. Na 
linguagem política isso quer 
dizer que: escolhe o corpo e 
perde a cabeça. 

O especialista em direito 
político, advogado Valeriano 
Fontoura, explicou também 
que o fato de não ter coli-
gação na proporcional pode 
dar a entender ao candidato 
a vereador que não possui 
vínculo com o candidato a 
prefeito. Apoiando outros ou 
mesmo não dando apoio à 
campanha de ninguém. 

“Pode-se ter a ausência de 
vínculo entre o candidato a 
prefeito e a proporcional, por 
exemplo, o ‘voto camarão’ 
ocorre quando o pleiteador 
não leva o seu candidato 
majoritário. Ocorre também 
quando ele não faz cam-
panha para ninguém, ou faz 
para um candidato distinto. 
Pela primeira vez vamos ter 
eleição proporcional sem co-
ligação. Isso vai gerar a im-

pressão de estar liberado e 
sem vínculo com o candidato 
majoritário. Tenho recebido 
diversas consultas de mu-
nicípios que a gente asses-
sora. Tem situações em que 
o partido não tem candidato 
próprio na majoritária e só 
está apoiando outra sigla. 
E nisso, o vereador diz que 
não tem obrigação por não 
ter candidato do MDB e etc. 
Isso gera a possibilidade de 
ter o camarão, onde o candi-
dato pede voto para quem é 
conveniente. Em bairro ‘X’ 
ele vai com o candidato ‘A’ 
e em outro bairro ele apoia 
o candidato ‘B’”, explicou 
Fontoura.

O especialista explica 
ainda que a legislação elei-
toral veda a composição de 
candidatos da proporcional 

distintos do candidato da 
majoritária na modalidade 
impressa, mas que não há ar-
tigo vedando completamente 
composições na internet, por 
exemplo.

 “A legislação eleitoral 
veda que o candidato tenha 
no material de vereador, a 
propaganda que coloque can-
didato distinto de onde exista 
majoritário. Está expresso 
na legislação. E inclusive 
existe a possibilidade de 
suspensão de propaganda 
em rádio e TV no horário 
eleitoral, e de suspensão da 
veiculação de propaganda.

 A própria legislação veda. 
No entanto, a legislação pode 
ser um pouco omissa quanto 
à campanha de rua. É vedado, 
mas não tem como proibir, de 
fato, reunião do bairro X a 

que vá o candidato a vereador 
de um partido e o candidato 
a prefeito de uma coligação 
diferente. Além disso, tem a 
questão do material que não 
é produzido pelo candidato, 
mas produzido por terceiros 
e veiculados na internet e etc. 
Nesses casos é necessário 
que haja denúncias ao TRE-
-MS.”

Segundo o especialista, 
a legislação só controla na 
internet as propagandas au-
torizadas e produzidas pelos 
candidatos. Ao passo que 
imagens e publicações pro-
duzidas pelos usuários são 
livres e o cidadão obviamente 
pode colocar o seu apoio 
a um candidato a prefeito, 
diferente do partido do seu 
candidato a vereador. 

Fontoura diz que a pre-

visão para 2020 é de que o 
“voto camarão” ocorra sig-
nificativamente em Campo 
Grande. “O que aconse-
lhamos é que o candidato que 
esteja sendo ‘traído’ deva se 
valer das direções partidá-
rias e instaure procedimento 
ético-disciplinar, para que 
possa haver punição e até 
se comprovada a infidelidade 
partidária. 

Em Campo Grande, é o 
que mais vai acontecer este 
ano, infelizmente. O pro-
blema maior disso é que a 
cada eleição existem pes-
soas que usam do partido 
somente para se ter um meio 
de eleger, sem conhecimento 
da ideologia do partido e 
do compromisso, utilizando 
somente para questões indi-
viduais”, finaliza.
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Campanha nas ruas 
tenta convencer os 
eleitores a votar em 
seus candidatos no dia 
15 de novembroInfidelidade

Depois de o jornalista Mar-
celo D’Ângelo, da Band News, 
dizer que o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) deve 
voltar ao Partido Progressistas 
(PP), lideranças políticas da 
sigla em Campo Grande se po-
sicionaram a favor do retorno 
do presidente.

“Eu acredito que é muito 
bem-vindo, porque o presi-
dente Jair Bolsonaro foi pro-
gressista há muitos anos, de-
fendendo o ideal do partido. O 
líder do governo é o deputado 
Ricardo Barros, forte liderança 
do partido. O Progressistas 
tem muito a contribuir e o pre-
sidente também tem um pouco 
dos ideais progressistas, eu 
acho que vai ser muito bom, 
se de fato isso ocorrer”, disse 
o presidente municipal do Pro-
gressistas de Campo Grande, 
vereador Cazuza. 

Conforme o site GP1, o se-
nador Ciro Nogueira (PP) re-
forçou o convite ao chefe da 
nação e segue empenhado em 
trazê-lo à sigla. Ciro afirmou 
que fez o convite e que se 
sentiria bastante honrado 
com a vinda do presidente 
da República ao PP. “Ele foi 
convidado, ficaremos muito 
honrados [caso ele aceite se 
filiar]”, declarou.

Bolsonaro já integrou as 

Partido Progressistas 
tenta convencer 
o presidente Jair 
Bolsonaro a defender 
suas bandeiras

fileiras do Progressistas em 
duas ocasiões: entre 1995 e 
2003, quando o partido ainda 
se chamava PPB, e retornou 
no ano de 2005 quando já era 
PP, onde ficou até 2016. Ele 
deixou o partido para con-
correr às eleições presiden-
ciais pelo PSL, sendo eleito.

O candidato à prefeitura 
Esacheu Nascimento citou 
que Bolsonaro pode forta-
lecer o partido. “O presidente 
Jair Bolsonaro é bem-vindo 
de volta ao Progressistas, 
assim como são bem-vindos 
todos aqueles que ingres-
sarem ao partido para con-
tribuir ao fortalecimento da 
democracia em nosso país.” 

O candidato a vice-prefeito, 
Venicio Leite, disse que “todo 

bom filho à casa torna”. Ele 
lembrou que o partido foi o 
primeiro a apoiar Bolsonaro. 
“O Progressistas, desde o 
primeiro momento, hipotecou 
apoio ao Governo Bolsonaro, 
quando todos os partidos par-
tiram para o toma-lá-dá-cá, 
querendo a volta do balcão 
de negócios, o Progressistas, 
possibilitou a governabili-
dade e condições de apoio 
para uma administração com 
poucos sobressaltos”, disse.

Leite ainda acrescentou 
que o Brasil está em plena 
recuperação de suas bases 
econômicas, industriais, co-
merciais, de serviços, e que 
o presidente tem sido im-
placável no combate à cor-
rupção. (AC)


