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De várias siglas, eles buscam mudar suas cidades

Jovens pré-candidatos a 
prefeito formam grupo 

Em Maracaju, pré-candidato do MDB 
tem preferência do eleitorado local

Avante apostará em empresária na 
campanha para Prefeitura de Bonito

Reprodução

Fo
to

s:
Re

pr
od

uç
ão

/F
ac

eb
oo

k

Rafael Belo

Em Mato Grosso do Sul, uma 
união inédita de sete ativistas 
políticos resultou em uma junção 
partidária surpreendente dos 
mais jovens pré-candidatos a 
prefeito. São sete cidades com 
cinco partidos: Podemos em 
Aparecida do Taboado e Juti, 
Avante em Bela Vista, PSB em 
Guia Lopes da Laguna, DEM 
em Itaquiraí e PSD em Bonito 
e Ribas do Rio Pardo. A ideia é 
formarem uma liga de novos po-
líticos com vontade de construir 
um futuro melhor com uma nova 
maneira de fazer política e de 
fazer gestão.

O criador do grupo, Gabriel 
David, 26 anos, é bacharel em 
Direito, pré-candidato a prefeito 
em Juti pelo Podemos, e pensou 
em juntar todos para uma ajuda 
mútua. “O grupo de WhatsApp 
surgiu após eu falar com o Atha-
násio de Bonito. Vendo a neces-
sidade de que o povo precisa de 
uma renovação, de mudança 
e a existência de vários jovens 
querendo ser prefeito. Resolvi 
reunir e fazer um alinhamento”, 
explicou. O assunto no grupo 
é sobre ações. “Conversamos 
muito sobre os nossos desafios, 
trocamos ideias, informações 
e um ajuda ao outro. É uma 
grande interação entre os pré-
-candidatos jovens”, revelou.

Gabriel Boccia, 27 anos, é 
advogado e pré-candidato a pre-
feito em Bela Vista pelo Avante. 
“Acredito que somos os mais jo-
vens. Espero que tenham mais. 
Para mudar este modelo de go-
vernança tão viciado. É sempre 
bom encontrar renovação polí-
tica. Hoje há muita corrupção, 
má gestão e ingerência. Nossa 
mentalidade jovem é bem dife-
rente”, pontuou. Ele também 
falou sobre o objetivo do grupo.  

“Se ajudar compartilhar infor-
mação, conhecimento, conte-
údos positivos e o trabalho de 
cada um. Assim estou em busca 
de transformar a minha cidade 
natal naquilo que realmente 
tem de ser: uma cidade linda, 
próspera, com boa governança, 
com  política feita com honesti-
dade, boa gestão em todas as 
áreas. Para isso, precisamos de 
planejamento e política pública 
para transformar em qualidade 
de vida para as pessoas”, des-
tacou. Em Guia Lopes da La-
guna, Daiton Zanata dos Santos, 
com 24 anos, é pré-candidato 
pelo PSB e também advogado. 
“Tenho amizade há um tempo 
com o Gabriel David. No grupo 
trocamos experiências políticas. 
Vou lançar meu nome a pré-can-
didato a prefeito nos próximos 
dez dias e juntos, por meio dos 
jovens, queremos moralizar a 
política, porque infelizmente o 
que vemos é uma política sem 
crédito e desmoralizada”, ex-
plicou.

Tiago Friosi é o mais velho 
do grupo, com 31 anos. Den-
tista, é pré-candidato a pre-
feito pelo PSD em Ribas do Rio 
Pardo. “A finalidade do grupo 
é discutir e dar ideias sobre 
um projeto novo, de renovação 
política. Cada um passa o seu 
dia a dia de pré-campanha e 
algumas ideias”, disse. Sobre a 
política, disse ter sido uma ne-
cessidade. “Minha candidatura 
é decorrente da carência do meu 
município de um novo nome, 
uma nova liderança política. 
Ribas está há quase 20 anos em 
uma alternância de poder entre 
os mesmos. A população pediu 
um nome novo e começaram a 
falar de mim, pois sou filho de 
ex-prefeito”, frisou. Já Thalles 
Tomazelli, 30 anos, é filiado ao 
DEM e decidiu ser pré-candidato 

a prefeito em Itaquiraí. “Nosso 
grupo busca espaço na nova 
política sul-mato-grossense. 
Dentro das lideranças execu-
tivas municipais, acredito ser 
esse grupo o dos mais jovens 
do MS. A ideia iniciou informal-
mente, por meio de rede social 
cujo intuito se concretizou com 
o grupo de WhatsApp. 

Nosso propósito é empla-
carmos dentro do Estado a nova 
política, juventude, inovação, 
responsabilidade e compe-
tência. Em Itaquiraí-MS, minha 
pré-candidatura está consoli-
dada para prefeito. Nossa chapa 
proporcional esta pré-montada 
e fortíssima”, afirmou. Luís 
Athanásio é advogado, tem 
27 anos e é pré-candidato a 
prefeito de Bonito pelo PSD. 
“Montei uma equipe de pessoas 
jovens com capacidade adminis-
trativa que nunca participaram 
da política, nunca exerceram 
um cargo político. É total re-
novação. Tenho sido assediado 
pelos antigos, mas não vamos 
ceder. A nossa ideia é construir 
uma nova política, este é o ideal 
e a gente vê que as pessoas 
enxergam em nós a esperança. 
Elas estão acreditando. Vamos 
lutar contra a máquina e toda 
a antiga política por uma nova 
cidade e por um futuro melhor 
para as pessoas”, afirmou Atha-
násio, que se vê fortalecido na 
participação do grupo de jovens 
pré-candidatos.

Já José Natan é dentista e 
conhecia Gabriel David e Tiago 
Friosi. “Conhecia o Gabriel e o 
Friosi que se formou comigo. Foi 
meu veterano. Tínhamos muita 
amizade. O grupo é importante 
porque a gente passa a saber as 
ações de todos. Cada um tem um 
jeito de agir, mas todos com a 
nova política e a gente aprende 
um pouquinho mais”, finalizou.

Andrea Cruz

O Instituto Ranking de Pes-
quisa indica que o pré-candidato 
à Prefeitura de Maracaju Le-
nilson Carvalho, do MDB, está 
com a maior porcentagem de 
intenções de voto, em pesquisa 
realizada entre os dias 12 e 14 
de junho. Dessa maneira, o atual 
prefeito Maurílio Azambuja, 
que está no segundo mandato e 
deixa o cargo, já emplaca o po-
lítico emedebista no município.

Em avaliação sobre a admi-
nistração de Maurílio, o per-
centual de 56,25% disse que 
estava ótima/boa, ao passo que 
27,50% apontaram como re-
gular. Apenas 13% indicaram 
a gestão do prefeito como ruim/
péssima e 3,25% não souberam 
responder.

Intenções de voto
A Ranking realizou pes-

quisa espontânea e estimu-
lada em três cenários dife-
rentes sobre intenções de 
votos aos pré-candidatos da 
cidade. No primeiro cenário 
da pesquisa estimulada, o pré-
-candidato Lenilson Carvalho 
pontua 21% das intenções de 
voto. Em segundo lugar está a 
pré-candidata Giovana Correa 
com 15,25%. Na sequência 
está Marcos Calderan com 
12,50%, Jeamilton com 11%, 
Portela com 6,25%, Thiago 
Caminha com 5% e Frederico 
Feline com 3,25%. Os que não 
quiseram ou não souberam 
responder somam 25,75%. No 
segundo cenário da estimu-
lada, Lenilson Carvalho sai 
na frente com 24,25%. Giovana 
Correa indica 18%, Marcos 
Calderan 14,50% e Jeamilton 
12,75%. Os que não souberam 
ou não quiseram responder 
somaram 30,50%.

No terceiro cenário estimu-
lado, numa disputa dupla, Gio-
vana Correa surpreende com 
33,50% das intenções de voto, 
ao passo que Lenilson Carvalho 
fica com 25,75%. O percentual de 
40,75% não respondeu.

Espontânea
No questionário espon-

tâneo 69,25% dos eleitores não 
souberam responder. Lenilson 
Carvalho pontuou 8,25% das 
intenções de voto, enquanto a 
principal adversária, Giovana 
Correa, teve 6,50%. Marcos 
Calderan ficou com 5%, Jea-
milton com 4,25%, Portela 2%, 
Frederico Feline 1,75%, Thiago 
Caminha 1,25% e Eliane Si-
mões 1%. Outro nomes tiveram 
o percentual de 0,75%. 

Rejeição
Entre os mais rejeitados 

em pesquisa estimulada 
consta Giovana Correa, com 
o indicativo de 14,25%. Em 
segundo lugar está Lenilson 
Carvalho com 7,50% e em 

terceiro Jeamilton com 6,75%. 
Portela pontuou 5%, Frede-
rico Feline 4,50%, Thiago 
Caminha 3,25% e Marcos 
Calderan ganhou o posto de 
menos rejeitado com 3%. Não 
souberam ou não quiseram 
responder somaram 55,75%.

A pesquisa
A amostragem com re-

gistro MS-02897/2020 foi 
realizada com 400 pessoas 
entre os dias 12 e 14 de 
junho de 2020, com análises 
criteriosas que identificam 
a opinião dos moradores de 
Maracaju, em Mato Grosso 
do Sul. Para 400 entrevistas, 
a margem de erro é de 4,8% 
para mais ou para menos e o 
índice de confiança é de 95%.

Danilo Galvão

Não foi um convite qualquer 
que Rosilene Teixeira aceitou 
para ingressar na política, 
tendo como primeiro passo uma 
eventual candidatura a prefeita 
de Bonito. Empresária, nascida 
na cidade, e hoje com 50 anos, 
ela é uma das joias garimpadas 
nesta etapa de pré-campanha 
por Sérgio Harfouche, e pelo 
secretário-executivo do Avante, 
o jovem promissor Neldo Peters. 
Ao todo, o time de elite do 70, 
que lança na disputa da Ca-
pital o nome do procurador de 
justiça, aposta em 17 chapas 
competitivas de majoritária 
nas eleições de 2020 em Mato 
Grosso do Sul. 

“Fico muito feliz de ser parte 
desse projeto, que é embasado 
em uma visão nova, séria e de 
credibilidade. O convite não veio 
apenas para que seja uma com-
posição de chapa, ou para que 
o espaço feminino no Avante 
seja complementar. Estou em 
um time que vem com a pro-
posta de mudar as coisas, de 
transformar cidades do nosso 
Estado e Bonito precisa de uma 
nova realidade”, destaca Rose, 
que assumirá o comando mu-
nicipal do Avante nesta sexta-
-feira (19), em evento com a pre-
sença das principais lideranças 
estaduais da sigla. 

Na linha de intenções, a pré-
-candidata mostra grande pre-
ocupação com a retomada do 
desenvolvimento econômico de 

Bonito, cidade de prestígio in-
ternacional por conta das be-
lezas naturais, mas que tomou 
um grande baque em 2020, por 
conta da pandemia da COVID-
19. “A doença teve o seu efeito 
de preocupação com a saúde 
das pessoas e o reflexo social 
gerado por conta do que acon-
teceu na economia. Nossa ci-
dade tem pressa para voltar a 
sua condição de protagonismo 
no setor turístico, e assim 
combater o desemprego. Acre-
dito muito no papel do Poder 
Público de incentivar mais o 
cidadão, incluir ele nas pautas 
de desenvolvimento e assim 
respeitar a característica mar-
cante de Bonito quanto ao aco-
lhimento”, fala a empresária, 
que deve representar uma ter-
ceira via em uma das capitais 
brasileiras de ecoturismo. 

Política de seleção
O nome decidido em Bo-

nito, conforme o principal 
articulador do Avante, segue 
um padrão que o partido visa 

apresentar em mais 16 ci-
dades, incluindo polos como 
Campo Grande, Corumbá, 
Nova Andradina, Três La-
goas e Maracaju.

 “Todos os nossos can-
didatos são pessoas esco-
lhidas para serem destaque 
na campanha, por conta do 
perfil de ficha limpa, de en-
gajamento ao combate da 
corrupção, além de alinha-
mento pessoal e político ao 
Dr. Sérgio Harfouche, que 
trabalharemos para ser o 
futuro prefeito de Campo 
Grande. Queremos fazer di-
ferente no Avante, com uma 
política propositiva, inclu-
siva e realista. Todo o tra-
balho de bastidores, que vem 
sendo intensificado desde o 
ano passado tem como foco 
o melhor para o Mato Grosso 
do Sul e não é um projeto de 
curto prazo”, avisa Neldo Pe-
ters, escudeiro do partido no 
garimpo de novas lideranças 
para a vida pública, como 
Rosilene Teixeira. 
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