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Pesquisa mostra empate técnico entre prefeito Marcelo Iunes e Paulo Duarte

Em Corumbá, disputa à prefeitura 
deve ser definida na campanha

Martinha é pré-candidata a vereadora para cuidar das pessoas

Deputado Dagoberto Nogueira entra 
na disputa pela prefeitura da Capital

Maioria dos vereadores da 
saúde acredita que isolamento 
social é essencial no momento

Nilson Figueiredo
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IntençÕeS de voto para prefeIto(a)  
de Corumbá – eStImuLada 1

Fonte: Instituto ranking de pesquisa
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O pré-candidato a prefeito de 
Corumbá Paulo Duarte (MDB) 
avança em pesquisa do Instituto 
Ranking sobre eleições 2020. O 
prefeito Marcelo Iunes (PSDB) 
está tecnicamente empatado 
com o rival. Com os candidatos 
engrenando pré-campanha 
muitos vão tentar coletar votos 
de indecisos. A propaganda elei-
toral, de acordo com a nova data 
para o pleito, começa a partir de 
26 de setembro, também na in-
ternet. A entrevista estimulada 
foi realizada em três cenários. 
No quadro 1, Marcelo Iunes 
possui 31,50% de intenções de 
voto. O emedebista Paulo Duarte 
está com 28,75%, ao passo que 
Doutor Gabriel possui 9,25%, 
e Elano Holanda 6,25%. A pré-
-candidata Lígia Baruki teve o 
indicativo de 3,50%. Brancos e 
nulos somaram 20,75%.

No cenário 2, Marcelo Iunes 
teve o percentual de 35,50%. 
Paulo Duarte teve 35,25%, Elano 
Holanda indicou 7% e brancos, 
nulos e indecisos somaram 
25,25%. No cenário 3, Marcelo 
Iunes teve 38%, Paulo Duarte 
36,50% e brancos/nulos e inde-
cisos somaram 25,50%.

Levando em consideração 
que a margem de erro máxima 
estimada foi de 4,85%, para 
mais ou para menos, o prefeito 
e o principal concorrente estão 
tecnicamente empatados nos 
cenários 1 e 3.

Espontânea
Em pesquisa espontânea 

(quando a pessoa responde o 
que vem à cabeça), o prefeito 
Marcelo Iunes teve 16,50%, Paulo 
Duarte 13%, doutor Gabriel 
2,50%, Elano Holanda 1,50%, 
Bia Cavassa 1,25%, Lígia Baruki 
0,75%, outros 0,50%. Brancos/ 

rafael belo

Os vereadores de Campo 
Grande com ligação na área 
de saúde, em sua maioria, 
defendem o isolamento so-
cial para diminuir a curva da 
COVID-19. Eles argumentam 
que esse distanciamento re-
almente funciona e cabe à po-
pulação cumprir os decretos.

O vereador dr. Lívio Leite 
(PSDB) pensa que é possível 
coexistir o isolamento social 
e o funcionamento da área 
econômica. “A economia não 
exclui o cuidado com a saúde 
e a saúde não exclui o trabalho. 
Elas não são antagônicas. É 
possível você manter uma ati-
vidade econômica com todas 
as medidas de biossegurança. 
Aquelas pessoas que não pre-
cisarem circular na cidade, 
podem ficar em casa. E se tiver 
que sair para o seu ganha-
-pão tem que adotar as me-
didas de biossegurança. Aqui 
em Campo Grande, nas três 
primeiras próximas semanas 
nós vamos ter complicações”, 
apontou o vereador. 

Para ele, não há politização 
da situação. “Se você está 
contaminado, sua chance de 
contaminar outras pessoas é 
enorme. Isso não é político, é 
fato. A circulação vai aumentar 
a contaminação”, avaliou.

Já o vereador dr. Cury 
(DEM) reforça que o desres-
peito da população espalhou 
o contágio. “Existem vários fa-
tores que colocam em risco. O 
primeiro é a educação. Lamen-
tavelmente somos um povo 
que temos pouco apego a re-
gras éticas e sociais. Nós pre-
cisamos entender que não é 
pontual é a cultura brasileira.  
Não tenho a menor dúvida 
que o isolamento social tem 
necessidade sim por causa 
do colapso de leitos hospita-
lares,. Podemos perder vidas 
por falta de estrutura hospi-

talar. Não é só pela COVID, 
existem enfartados, esfaque-
ados, vítimas de acidentes, 
comatosos pelo diabetes, etc. 
Estamos no pior momento no 
nosso Estado e ainda tendo, 
lamentavelmente, de procurar 
sensibilizar sobre as medidas 
protetivas”, refletiu. 

O vereador dr. Wilson Sami 
(MDB) acredita que o baixo 
isolamento é uma soma de 
fatores. “Talvez cultural, falta 
de conscientização da gravi-
dade da situação. Temos que 
enfatizar a importância da 
higiene, uso de máscaras e 
alimentação saudável pra for-
talecer a imunidade”, afirmou. 
Sami acredita que a situação 
está politizada. “Eu particu-
larmente não tenho dúvidas da 
politização da pandemia, mas 
só vamos confirmar se houver 
uma sindicância séria quanto 
aos gastos públicos”, pontuou.

O vereador dr. Antonio Cruz 
(PSDB) diz que está havendo 
uso político da pandemia. Já 
o vereador Enfermeiro Fritz 
(PSD) pensa diferente. “Eu 
discordo porque todos os es-
tudos e modelos apresentados 
até hoje mostram que o isola-
mento tem a eficácia. Isso é 
fato”, explicou.

Para a Enfermeira Cida 
Amaral (PSDB) a ciência tem 
sempre razão. “Eu acredito 
na Organização Mundial da 
Saúde, nos cientistas e nos 
médicos, que recomendam o 
distanciamento social, o uso 
de máscaras, a higienização 
e álcool gel. Quando algo dife-
rente acontece, o resultado é 
esse que estamos vendo: um 
crescimento no número de do-
entes e mortos”, avaliou. Para 
a vereadora, as consequências 
da pandemia são para todos. 
“Não há como fazer o uso po-
lítico de uma pandemia. Todos 
estão sofrendo com perdas 
irreparáveis, não consigo ver 
ação política nisso”, finalizou.

Marta Vieira de Souza 
Bonfim, a “Martinha”, servidora 
pública federal aposentada, 57 
anos, decidiu sair novamente 
como pré-candidata a vereadora 
em Campo Grande, desta vez 
pelo PSD. Em 2016 disputou pelo 
PPL, querendo representar a 
região do Anhanduizinho. Como 
o partido era coligado com o 
PSD, ela conta que sentiu mais 
firmeza na sigla do prefeito Mar-
quinhos Trad e, por isso, migrou 

para a legenda.  “Além disso, é 
um partido que me acolheu e 
sempre conheci a família Trad. 
Cheguei a trabalhar com Nelson 
Trad, o pai de Nelsinho, Fábio 
e Marquinhos, na residência 
deles. Sempre me acolheram e, 
por isso a confiança”, explicou. 
Uma das bandeiras de Martinha 
é o serviço social.

“Porque amo o ser humano. É 
meu sonho. Sou uma pessoa que 
não sei viver só. Eu me amo e 

quando se ama de verdade, você 
conhece o amor próprio e sente 
a dor do próximo como se fosse 
em você. Por isso quero traba-
lhar em prol da população mais 
carente e por Campo Grande. 
Moro aqui há 35 anos, mas sou 
da região do município de Glória 
de Dourados”, pontuou. 

Formada em Administração 
e especialista em gestão de 
pessoas, Martinha tem muitos 
cursos que fez para lidar melhor 

com o ser humano e há dois 
anos é responsável pelo projeto 
Amigos da Martinha – Quem 
ama cuida e alimenta –, que 
fica na região do Aero Rancho 
e atende aproximadamente 110 
famílias, alcançando também o 
Guanandi II. “Trabalhamos com 
alimentação, matamos a fome 
das pessoas”, afirmou. Ela conta 
com o apoio do marido, das fi-
lhas e do genro, que acham que 
ela não pode perder tempo. (RB)

O deputado Dagoberto No-
gueira (PDT) vai concorrer à 
Prefeitura de Campo Grande 
nas eleições 2020. Ele fez a 
confirmação e já anunciou 
live na página da rede social 
para oficializar. 

A live que acontece hoje 
(21), às 18h12 (horário de 
MS), terá a participação 
do ex-presidenciável Ciro 
Gomes, do presidente na-
cional do partido, Carlos Lupi, 
e do presidente regional do 
PDT, João Leite Schmidt. 

O parlamentar, que até a 
semana passada estava in-
deciso, afirmou que a pré-

-candidatura não vai atra-
palhar o mandato, já que as 
reuniões da Câmara estão 
sendo remotas. Ele diz que o 
objetivo maior é levar a men-
sagem do partido e ajudar os 
pré-candidatos a vereador(a).

“Eu acho assim, primeiro 
que são bastante pré-candi-
datos e a gente busca ajudar 
na campanha. Segundo, que 
vou levar a mensagem do 
partido à população. Quero 
que as pessoas tenham co-
nhecimento do plano de go-
verno do PDT. Mostrar que 
não estamos só atrás de re-
sultados”, disse.

O agora pré-candidato 
afirmou que a pretensão é 
mostrar um planejamento 
humanizado para a cidade. 
“Fazer o social em bairros, 
quero humanizar a cidade. 
Colocar mais escolas em 
tempo integral. Eu acho que 
a gestão pode melhorar em 
várias frentes”, cita. 

Com a pandemia, ele ex-
plicou que a pré-campanha 
e campanha serão pratica-
mente por meio de rede so-
cial. Também citou o uso da 
rede televisiva e do rádio 
quando os programas eleito-
rais forem permitidos. (AC)

nulos e indecisos somaram 64%.

Os primeiros colocados
Paulo Duarte disse que o re-

sultado da pesquisa é animador 
já que o momento de pandemia 
não dá foco à campanha elei-
toral. “Primeiro é que existem 
os indecisos, justamente porque 
a população está preocupada 
com a pandemia, com o aumento 
de casos na cidade e em Mato 
Grosso do Sul. A gente percebe 
aumento de confirmados e de 
óbitos, fora a preocupação com a 
pandemia. Os indecisos são pes-
soas que não estão focadas em 
eleições, e isso é de justa razão.”

Segundo ele, o fato de estar 
tecnicamente empatado é reflexo 
do que a população busca para 
Corumbá. Ao mesmo tempo, ele 
cita que a pré-campanha teve 
início por meio digital. “Estar 
empatado com alguém que está 
no poder e com a máquina na 
mão é animador. Tenho feito 
uma pré-campanha discreta, e 
esse ano deve ser diferente. Vai 
ser mais difícil, mas por mais 
que haja a maior utilização das 
redes sociais, tecnologias, o pré-
-candidato terá de mostrar a 
que veio por meio de vídeos. 
As pessoas terão de mostrar 
a cara. Estou muito tranquilo. 
Primeiro temos de pensar em 
saúde e economia e depois no 

pós-pandemia”, disse. 
Em contato com o prefeito 

Marcelo Iunes por meio da as-
sessoria de comunicação, ele 
preferiu não comentar sobre a 
pesquisa.

Rejeição
Entre os rejeitados, Mar-

celo Iunes está em primeiro 
no ranking com 16,50%. Em 
segundo lugar está Paulo Du-
arte com 12,75%. Na sequência 
vem Elano Holanda com 8,25%, 
Doutor Gabriel com 7,25% e 
Lígia Baruki: 5,50%. Brancos/
nulos e indecisos somam 49,75%. 

Em relação à administração 

municipal, 36% dos corumba-
enses indicaram bom/ótimo e 
38,25% regular. Apenas, 22,50% 
apontaram que a administração 
é ruim/péssima. Não sabe e não 
quiseram responder somaram 
3,25%. 

A pesquisa
A pesquisa, com registro 

MS-06739/2020 Corumbá-MS, 
foi realizada entre os dias 9 e 
11 de julho de 2020. Para um 
intervalo de confiança de 95% e 
um tamanho de amostra de 400 
entrevistas, a margem de erro 
máxima estimada foi de 4,85%, 
para mais ou para menos.


