
MARCELO BLUMA - PV

O candidato Marcelo de Moura Bluma 
do PV, de 58 anos, carrega a bandeira 

da sustentabilidade.

R1: A COVID-19 e a pandemia 
prejudicam a campanha tradicional 
corpo a corpo e de reuniões. Nós, 

do Partido Verde, já há algum tempo, 
utilizamos os espaços das entrevistas, 

das mídias sociais, dos programas 
de rádio e televisão e os debates. 

Então, nessa eleição, nós manteremos 
a mesma estratégia para conseguir 

passar o nosso Programa de Governo e 
as nossas propostas. 

R2: Nós não temos uma meta 
específica para os 20 primeiros dias. 

A partir de agora começa a campanha 
de uma forma plena e o objetivo é 

popularizar ao máximo a candidatura e 
as nossas propostas.

ESACHEU NASCIMENTO - 
PROGRESSISTA

Esacheu Cipriano Nascimento, 
candidato à prefeitura pelo 

Progressista, tem 67 anos e carrega a 
bandeira “da saúde”.

R1: Na verdade, a COVID-19 está 
sendo usada como forma de obstruir 

o trabalho da oposição aqui no 
município. Medidas foram tomadas 
para evitar reuniões e isolar pessoas 
em suas casas. É preciso que haja 

uma flexibilização, para que as 
pessoas possam se reunir e discutir 
a cidade. Estamos trabalhando com 

as redes sociais. É um trabalho difícil, 
nunca foi feito com esse alcance na 
cidade, pois são cerca de 612 mil 

eleitores. Mas vamos trabalhar para 
que a nossa proposta chegue ao 

eleitor.

R2: Nosso propósito é tornar público o 
projeto que construímos junto aos 44 
candidatos a vereador, com as visitas 

que fizemos nos diversos bairros, 
com o diálogo que estabelecemos 
com as lideranças empresariais, 

religiosas e sociais de nossa cidade. 
Isso tudo motivará uma ação para que 

possamos receber deles o apoio e 
difundir nosso nome e o nosso projeto 
de administração para Campo Grande.

SIDNEIA TOBIAS - PODEMOS

A delegada Sidneia Tobias, do Podemos, 
tem 50 anos e, para ela, “transparência 
e não a corrupção são os princípios” de 

campanha.

R1: A campanha hoje é feita muito pela 
mídia social e os eleitores devem estar 
atentos a isso para conhecer melhor os 
candidatos e suas propostas. Quando 

acontecerem reuniões presenciais, 
será adotada a biossegurança. Mas 

é preciso que o eleitor conheça cada 
candidato e são nas próprias mídias 
digitais que eles vão saber de todo o 

histórico daquele que quer ser o gestor 
público da cidade. 

R2: Fazer com que o nosso projeto seja 
visto e ouvido por todos. Que nossa 
história mostre todo nosso empenho 

para dar o melhor de nós e pelos 
cargos que conquistamos no passado.

SÉRGIO HARFOUCHE - AVANTE

O promotor licenciado Sérgio Harfouche, 
de 57 anos, carrega bandeira com 

valores humanos e a família. 

R1: Vamos divulgar nossas propostas, 
em especial nas redes sociais @

promotorharfouche, dentro das normas 
de biossegurança estabelecidas e 

aquelas que foram definidas e impostas 
aos candidatos, tanto do TSE como as 
normas regionais do TRE e os decretos 

municipais. 

DAGOBERTO NOGUEIRA - PDT

O deputado Dagoberto Nogueira, de 65 
anos, já tem histórico político e diz que 
a banderia “vem da tradição do PDT”.

R1: Estamos apostando nas lives e nos 
encontros virtuais na internet. Acredito 

que nessa eleição as mídias sociais serão 
um canal de contato com o eleitor muito 
importante. Por isso já viemos fazendo os 
bate-papos pela internet e agora vamos 

focar mais ainda neste objetivo. É preciso 
ter responsabilidade, pois ainda estamos 

nesta pandemia e não é brincadeira. 

R2: No começo da campanha nós 
vamos, principalmente, mostrar as nossas 

propostas, informar o eleitor da minha 
carreira política e por que eu já tive a 
honra de obter mais de 700 mil votos 
da população de Campo Grande e do 

interior do Estado. Estou em meu terceiro 
mandato e sou um dos deputados 

federais que mais trouxeram verbas para 
Mato Grosso do Sul. Eu e a Kelly estamos 

muito confiantes na vitória.

THIAGO ASSAD - PCO
Candidato pelo PCO, Thiago Assad 

tem 35 anos e carrega como 
bandeira “o Fora Bolsonaro”.

R1: As dificuldades que a 
pandemia e as comorbidades 

trazem obrigam a uma campanha 
desenvolvida mais nos 

espaços virtuais. No PCO nós 
buscaremos também mobilizar 
os companheiros que estiveram 

junto com a gente nas lutas 
desenvolvidas desde a prisão 
política do presidente Lula.

R2: Nossa principal meta não 
está relacionada a votos, mas 

à organização da luta, por 
meio dos conselhos populares, 
experiência desenvolvida com 
muito sucesso pelo PCO nos 

bairros operários de Blumenau 
(SC), no interior da Bahia, no 
extremo sul da cidade de São 

Paulo e em diversas outras 
localidades.

MARCELO MIGLIOLI - 
SOLIDARIEDADE

O candidato Marcelo Miglioli 
do Solidariedade, de 49 

anos, cita que a bandeira da 
campanha é formada por cinco 
eixos: desenvolvimento urbano, 
econômico, humano, saúde e 

educação.
    

R1: Estamos diariamente nos 
reunindo com os eleitores 

nos bairros, em uma série de 
agendas, acompanhados dos 
nossos candidatos a vereador 

e da nossa vice-prefeita 
Carlla Bernal. Em outra frente, 
estamos trabalhando firme nas 
redes sociais, plataforma que 
será fundamental em razão 

das restrições impostas pela 
pandemia do novo coronavírus.

R2: Continuar promovendo 
reuniões nos bairros, atendendo 
a população em nosso comitê 

de campanha e ampliando 
a mobilização dos nossos 
apoiadores, seja por meios 

presenciais, seja por meio digital, 
redes sociais e plataformas como 
o WhatsApp, entre outros. A meta 

será sempre a de conquistar o 
apoio da população por meio 

das nossas propostas.

MARQUINHOS TRAD - PSD

O candidato à reeleição, prefeito 
Marquinhos Trad (PSD), de 56 anos, 
é graduado em Direito e já ocupou 

cargos de vereador e deputado 
estadual antes de ser prefeito da 

Capital. Ele cita que a bandeira maior 
é o “trabalho realizado, resultado para 

mostrar e propostas concretas para 
fazer mais”.

R1: Respeitaremos todas as 
normas de biossegurança, 

porque temos responsabilidade, 
primeiramente, com a vida das 

pessoas. Foi dessa forma, responsável, 
que conseguimos evitar o colapso 

na saúde da nossa cidade durante a 
pandemia. Nossa campanha será feita 
com propostas. Conseguimos avançar, 

mas temos muitos projetos para 
fazer mais pela nossa cidade. Vamos 
trabalhar muito para melhorar a vida 

das pessoas.

R2: Apresentar nosso trabalho e 
propostas ao maior número de 
pessoas, de forma responsável.

PAULO MATOS - PSC

Candidato pelo PSC é casado e atua 
como pecuarista em MS. O candidato 
tem a bandeira de “aplicar, em todas 

as áreas da gestão pública, um 
conceito baseado no tripé ‘gestão, 

resultado e eficiência’”.

R1: Esta campanha será 
diferente. Antes de tudo, é 

preciso responsabilidade para 
não disseminarmos ainda mais a 

COVID-19. Por isso estaremos muito 
presentes nas redes sociais. Mas 

também queremos ouvir a população. 
A tecnologia será vital para isso.

R2: Nossa meta inicial é mostrar para 
a população que desenvolvimento 

e geração de emprego, saúde, 
educação, transporte, cultura e 
infraestrutura são áreas que só 

podem ser melhoradas com uma 
gestão profissional e aberta ao que 

há de mais moderno no mundo. Não 
podemos mais ter administrações 

tímidas em meio a um mundo que a 
cada dia é mais agressivo na disputa 

por recursos.

GUTO SCARPANTI - NOVO
O empresário Luis Augusto de Lima 
Scarpanti, de 39 anos, concorre à 

prefeitura pelo Novo.

R1: Como não usamos fundo partidário, 
o Novo já nasceu com a cultura de 

fazer tudo de forma bem enxuta e com 
baixo custo. Focaremos bastante nas 
ferramentas digitais e redes sociais. 
Contaremos também com apoio dos 
filiados e simpatizantes, que serão 

multiplicadores para levar a mensagem 
da candidatura adiante. Será feita 

com pequenas reuniões presenciais e 
ações de rua, respeitando as regras de 

segurança sanitária.

R2: Nossa meta é trabalhar duramente 
para conquistar, pelo menos, 5% das 

intenções de voto nas pesquisas. Vamos 
iniciar as gravações dos programas 
e comerciais para o horário eleitoral 

gratuito e definir as agendas para visitar 
as regiões da cidade, ouvir eleitores, 

suas necessidades e demandas. 
Outra meta importante é aumentar a 

arrecadação de doações. 

MARCIO FERNANDES - MDB

Do MDB, o deputado Marcio Fernandes, 
41 anos, cita que deseja fazer a cidade 

crescer novamente. 

R1. Vamos realizar pequenas reuniões, 
respeitando as regras de biossegurança, 

e também utilizando as redes sociais 
para chegar ao eleitor. Sabemos que 

muitos têm medo de sair e entendemos 
isso. Vamos utilizar os meios de 

comunicação e os simpatizantes da 
nossa proposta para conseguir levar 

nosso Plano de Trabalho a cada campo-
grandense. 

R2. Levar para o eleitor nosso Plano 
de Trabalho, um plano sólido feito por 
especialistas, com base nas visitas 
que fizemos, nos levantamentos que 
realizamos em todas as áreas. Vamos 

mostrar que muito mais poderia ter sido 
entregue ao cidadão com os recursos 

existentes. E mostrar que a gestão 
municipal aumentou as despesas em 
um percentual 100% a mais do que 
a receita, mas, principalmente, o que 
iremos fazer para reverter a situação 
“aparentemente” confortável que a 

gestão municipal vende para o cidadão. 

JOÃO HENRIQUE CATAN - PL
O deputado João Henrique Catan, de 
31 anos, cita como metas “mudança, 

renovação, ética e transparência”.

R1: Acredito que será uma campanha 
bastante diferente, em que as redes 

sociais, já muito conhecidas e usadas 
por nós desde a primeira campanha 

em 2016, assumirão papel de 
protagonista. Continuarei utilizando 

esse canal direto com nossos 
eleitores, apresentando ali nosso 
trabalho e nossas propostas. Não 

teremos outro caminho porque não 
existirá o contato físico muitas vezes. 

R2: Não temos uma meta definida 
para os primeiros 20 dias. Faremos 
tudo aquilo que planejamos para o 
desenrolar da campanha: falar com 
nossos amigos e eleitores, ouvir os 
anseios das pessoas, tudo isso sem 
esquecer de que estamos vivendo 
um momento diferente, que inspira 
cuidados com a nossa saúde e de 

toda a população. Vamos apresentar 
nossas propostas para fazer uma 
gestão de verdade e termos uma 

Cidade Morena melhor e com mais 
oportunidades para todos.

CRIS DUARTE - PSOL

Cris Duarte, do PSOL, quer colocar 
as mulheres no centro das políticas 

públicas municipais.

R1: Nossa campanha deseja 
trazer de volta o encantamento 

das pessoas pela política. Muitos 
estão decepcionados porque não 

se sentem representadas/os. Vamos 
utilizar as redes sociais para levar 

nossa mensagem e nossas propostas 
de uma forma leve e propositiva 

para o maior número de eleitores, 
respeitando sempre a ciência 
e as normas de biossegurança 

recomendadas para não colocar 
ninguém em risco. 

R2: Nossa meta é criar um grupo 
de voluntários que vão levar para o 
maior número de pessoas nossas 
propostas para CG. Envolver as 

pessoas em uma campanha criativa 
e afetuosa.
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Oficialmente, a partir deste domingo, os concorrentes às eleições municipais já podem buscar o voto

Candidatos engrenam campanha nas ruas 
e pelas redes sociais em Campo Grande

Confira as respostas de cada candidato à prefeitura da Capital

Andrea Cruz

Os 15 candidatos à Prefei-
tura de Campo Grande ini-
ciam campanha neste domingo 
(27). O modelo ideal para a 
maioria deles por enquanto é 

realizar campanha pelas redes 
sociais e ferramentas digitais, 
além de seguir à risca regras 
de biossegurança.

Com as regras é possível 
fazer carreata ou caminhada, 
de 27 de setembro até as 22h de 

14 de novembro. Nas ruas, será 
permitido o posicionamento de 
mesas com material impresso 
e bandeiras móveis entre 6h e 
22h, desde que não atrapalhem 
o trânsito de veículos e pedes-
tres. Os carros de som só serão 

permitidos em carreatas, pas-
seatas ou durantes comícios 
e reuniões.

O jornal O Estado ques-
tionou os 14 candidatos (sem 
processo judicial para dis-
putar) para saber como será 

este início de  campanha na 
pandemia. Todos concordam 
que é esperado haver debate, 
propostas e uma campanha 
responsável e com respeito. 
As estratégias são diversas. 
Foram feitas duas perguntas 

idêntias a todos os postulantes 
a prefeito: 1- Como será feita a 
campanha e qual será o foco 
para atingir o eleitor diante 
da pandemia? E 2- Tem meta 
para os primeiros 20 dias de 
campanha? Qual?

PEDRO KEMP - PT
Pedro Cesar Kemp Gonçalves, de 58 anos, disputa a cadeira 

do Executivo pelo PT.

R1: Embora a gente esteja vivendo este momento de 
pandemia, que restringe muito nossas possibilidades de 
reuniões, de eventos de massa, estamos nos organizando 

para conversar com as pessoas por meio das redes sociais, 
mecanismos da internet para poder chegar aos nossos 

eleitores e levar nossas propostas.

R2: Além da nossa campanha por meio das redes sociais em 
função da pandemia, também vamos fazer atividades de rua. 
Queremos fazer visitas, caminhadas pelos bairros, pelo Centro. 

Queremos conversar com as pessoas, claro, obedecendo a 
todas as regras de biossegurança. Mas nós vamos também 

visitar os bairros, conversar com as pessoas, visitar as famílias 
para levar nossa proposta a todos os cantos de Campo Grande.


