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EDITORIAL: Mapeando as candidaturas e os campos 
políticos nas capitais e no Estado do Rio de Janeiro  

	
POR JOSUÉ MEDEIROS (DCP/UFRJ E PPGCS/UFRRJ) E PEDRO LIMA (DCP/IFCS)  
 

EY 	com	satisfação	que	apresentamos	a	segunda	edi-

ção	do	Boletim	Eleitoral	do	NUDEB,	cujo	objetivo	é	analisar	

os	 con]litos	 da	 polıt́ica	 brasileira	 condensados	 no	 pleito	

municipal	de	2020.		

Pretendemos,	 nesse	 monitoramento,	 analisar	 os	

campos	polıt́icos	da	esquerda	e	da	direita,	com	suas	subdi-

visões	 (esquerda	petista,	 esquerda	 cirista,	 esquerda	 radi-

cal,	centro-esquerda	e	direita	liberal	e	direita	bolsonarista)	

para	acompanhar	as	tendências	que	se	consolidam	na	crise	

da	democracia	brasileira.		

Nossa	hipótese	geral	nessa	pesquisa	 é	que	as	elei-

ções	de	2020	serão	mais	um	momento	da	nossa	crise	da	de-

mocracia,	 fortalecendo	 o	 bloco	 da	 direita	 -	 tanto	 liberal	

quanto	bolsonarista	–	e	sua	agenda	de	destruição	da	Cons-

tituição	de	1988.		

Desta	hipótese	geral	decorrem	outras	duas	hipóte-

ses	especı]́icas	sobre	cada	campo	polıt́ico:	à	direita,	enten-

demos	que	o	processo	será	uma	vitória	polıt́ica	de	Bolso-

naro,	mesmo	que	seus	candidatos	sejam	derrotados	pela	di-

reita	liberal;	à	esquerda,	a]irmamos	que	a	continuidade	da	

fragmentação	 e	divisão	 existentes	 em	2018	 inviabiliza	 as	

pretensões	deste	 setor	de	alterar	de	modo	signi]icativo	a	

correlação	de	forças	desfavorável.		

No	primeiro	boletim,	cuja	pesquisa	compreendeu	a	

primeira	metade	do	mês	agosto,	buscamos	recuperar	o	his-

tórico	das	tendências	eleitorais	em	todas	as	capitais	e	em	

1



	
2 

algumas	cidades	do	Estado	do	Rio	de	Janeiro.	Voltamos	aos	

pleitos	anteriores,	especialmente	2012	e	2016	(mas	em	al-

guns	casos	voltamos	mais	atrás)	de	modo	a	preparar	o	ter-

reno	para	o	presente	número.		

Em	setembro,	a	pesquisa	se	concentrou	no	mapea-

mento	das	convenções	partidárias,	cujo	prazo	]inal	era	16	

de	 setembro.	Com	 isso,	 apresentamos	aqui	uma	primeira	

sistematização	do	que	será	o	processo	eleitoral	até	a	vota-

ção,	em	novembro.		

Algo	pode	mudar	nas	cidades,	pois	o	TSE	pode	im-

pugnar	candidaturas	e	os	partidos	podem	desistir.	Porém,	

caso	ocorra,	serão	casos	isolados	e	a	diferença	para	o	mapa	

aqui	presente	será	mıńima.		

Outra	informação	importante	sobre	este	boletim	é	o	

seu	crescimento,	que	muito	nos	orgulha.	Mais	estudantes	se	

somaram	ao	NUDEB	nesse	segundo	semestre,	permitindo	

que	ampliássemos	a	pesquisa:	no	Estado	do	Rio	de	Janeiro,	

além	da	capital,	Baixada	Fluminense	e	do	bloco	Niterói/São	

Gonçalo/Maricá,	 esse	número	 inclui	a	Região	Serrana	e	o	

bloco	Campos/Macaé	e	Rio	das	Ostras.		

Desta	forma,	os	textos	que	compõe	essa	edição	são:	

Análise	 da	 conjuntura	polıt́ica	 que	marca	 as	 eleições	 (1);	

candidaturas	 evangélicas	 (2);	 candidaturas	 coletivas	 (3);	

Região	Norte	(4);	Região	Nordeste	(5);	Região	Centro-Oeste	

(6);	Região	Sul	(7);	Belo	Horizonte	e	Vitória	(8);	São	Paulo	

(9);	Rio	de	Janeiro	(10);	Niterói/São	Gonçalo/Maricá	(11);	

Baixada	 Fluminense	 (12);	 Região	 Serrana	 (13);	 Cam-

pos/Macaé/Rio	das	Ostras	(14).		

Esperamos,	como	sempre,	que	esse	conjunto	de	ar-

tigos,	contribuir	tanto	para	a	re]lexão	crıt́ica	sobre	a	nossa	

crise	da	democracia	quanto	para	sua	superação	prática.		
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Eleições sem democracia no Brasil do bolsonarismo          
	

POR JOSUÉ MEDEIROS (DCP/UFRJ E PPGCS/UFRRJ)  
 

Nas	eleições	municipais	de	2020,	a	campanha	o]ici-

almente	começa	em	27	de	setembro.	Dez	dias	antes,	em	16	

de	setembro,	o	quadro	eleitoral	se	de]iniu	com	o	prazo	]inal	

das	 convenções	partidárias.	Abre-se	 então	 a	disputa	pelo	

voto	 em	 cada	 cidade	 e	 somente	 quando	 as	 urnas	 forem	

abertas	em	15	de	novembro	–	e	29	de	novembro	onde	hou-

ver	segundo	turno	–	saberemos	quem	serão	os	futuros	go-

vernantes	dos	mais	de	cinco	mil	municıṕios	brasileiros.		

Mas	não	é	preciso	esperar	tanto	tempo	para	ter	cer-

teza	 de	 que	 os	 sentidos	 regressivos	 da	 polıt́ica	 brasileira	

contemporânea	não	serão	alterados	com	o	processo	eleito-

ral	de	2020.	Em	parte,	pelo	fracasso	histórico	das	esquer-

das,	que	teimam	em	manter	de	pé	suas	divisões;	em	parte,	

pela	opção	irresponsável	da	direita	liberal,	que	insiste	em	

pactuar	com	Bolsonaro	na	crença	arrogante	que	será	fácil	

tirá-lo	a	qualquer	momento.	Mas	também	pelo	sentido	mais	

profundo	 do	 que	 serão	 essas	 eleições	 municipais	 com	 a	

Pandemia	da	Covid-19	ainda	matando	centenas	de	brasilei-

ros	diariamente.	

	

Encontros	e	desencontros	das	eleições	e	da	democracia		

	

	Está	sedimentado	no	senso	comum	a	noção	de	que	

eleições	e	democracia	são	como	gêmeos	siameses.	Uma	não	

existiria	sem	a	outra.	Essa	sobreposição	seria	também	uma	

sobredeterminação,	com	cada	processo	eleitoral	tornando	
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a	democracia	mais	forte	e	esta,	na	medida	em	que	se	conso-

lida,	termina	por	(re)energizar	as	disputas	eleitorais.		

A	ideia	de	uma	convergência	plena	entre	democracia	

e	eleições,	no	Brasil,	resulta	de	um	processo	social	virtuoso	

de	redemocratização	e	conquistas	sociais,	ambos	mistura-

dos	com	muita	mobilização	cidadã	e	coletiva	e	sintetizados	

na	Constituição	de	1988	e	em	uma	sequência	de	processos	

eleitorais	nacionais	e	 locais	que	de	 fato	envolviam	toda	a	

comunidade.		

A	polarização,	hoje	tão	rejeitada	pela	grande	mıd́ia	e	

até	mesmo	por	parte	da	ciência	polıt́ica,	nunca	 foi	o	pro-

blema.	Ao	contrário,	ela	representou	na	nossa	história	elei-

toral	um	sintoma	do	alto	nıv́el	de	engajamento	das	pessoas	

com	os	projetos	que	se	apresentam	nas	disputas	majoritá-

rias	(presidente,	governador,	prefeitos).		

Contudo,	nem	toda	eleição	é	democrática	e	nem	toda	

eleição	democrática	ocorre	em	uma	democracia.	Nessa	úl-

tima	chave,	mais	positiva,	basta	lembrar	as	eleições	brasi-

leira	de	1974	e	1978	ocorridas	em	pela	Ditadura	Militar.	A	

oposição	ao	regime	venceu	os	dois	pleitos	e	nem	mesmo	as	

manobras	institucionais	e	a	repressão	social	levada	a	cabo	

pelos	generais	 foi	 capaz	de	anular	o	 sentido	democrático	

que	 se	 condensou	 naqueles	 processos	 eleitorais	 e	 que,	 a	

partir	deles,	ganhou	ainda	mais	força.			

Já	na	chave	negativa	de	que	nem	toda	eleição	é	de-

mocrática,	 podemos	 citar,	 ainda	 no	 Brasil,	 a	 eleição	 de	

1970,	 também	 organizada	 pelos	militares	 no	 poder,	mas	

que	foi	feita	sob	a	égide	do	AI-5	e	do	terror	mais	brutal	que	

a	Ditadura	de	1964	produziu.		

Nesse	 caso,	 com	 um	 regime	 autoritário	 clássico,	 é	

mais	 simples	perceber	o	 caráter	antidemocrático	de	uma	
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eleição.	 Porém,	 existem	 eleições	 ocorridas	 em	 dinâmicas	

democráticas	mais	formais	cujo	sentido	é	justamente	o	de	

enfraquecer	as	democracias.	No	plano	internacional,	pode-

mos	a]irmar	que	a	reeleição	de	Viktor	Orban	na	Hungria	em	

2014	e	a	vitória	de	Donald	Trump	em	2016	têm	esse	signi-

]icado,	o	de	eleições	sem	democracia.		

No	Brasil,	se	ainda	podemos	interpretar	a	disputa	de	

2018	como	um	processo	que	estava	aberto,	no	qual	a	elei-

ção	de	Bolsonaro	não	estava	dada,	o	mesmo	não	se	pode	fa-

lar	 de	 2020.	 A	 disputa	 municipal	 deste	 ano	 é,	 provavel-

mente,	a	eleição	menos	democrática	dos	últimos	50	anos.		

	

Bolsonaro,	pandemia	e	normalização	da	morte		

	

		Há	uma	dupla	combinação	de	dois	fatores	que	ex-

plicam	porque	as	eleições	municipais	de	2020	não	serão	de-

mocráticas.	Primeiro,	a	presença	de	Bolsonaro	na	presidên-

cia	e	do	bolsonarismo	como	fenômeno	polıt́ico	e	social	cres-

cente	em	nossa	sociedade.	Segundo,	o	aspecto	global	e	mais	

estrutural	relacionado	com	a	Pandemia	de	Covid-19.		

A	polıt́ica	brasileira	foi	marcada,	de	março	a	junho,	

por	um	con]lito	fundamental:	de	um	lado,	Bolsonaro	com-

batendo	as	medidas	de	isolamento	para,	supostamente,	de-

fender	a	economia.	Nessa	guerra	contra	a	ciência	e	a	pró-

pria	 ideia	de	pacto,	 o	presidente	precisava	normalizar	 as	

mortes.	Do	outro	lado,	uma	ampla	coalizão	formada	por	to-

dos	os	setores	de	esquerda	e	pela	quase	totalidade	da	di-

reita	liberal	em	defesa	das	recomendações	da	OMS	e	da	ne-

cessidade	de	reorganizar	a	economia	para	constituir	uma	

rede	de	proteção	social.	Nessa	defesa,	um	movimento	fun-

damental	foi	a	denúncia	da	polıt́ica	de	morte	do	mandatário	

5



	
6 

e	de	valorização	de	cada	vida	perdida	para	o	novo	corona-

vıŕus.		

Já	em	maio,	questionamos	a	análise	generalizada	de	

que	 Bolsonaro	 estava	 mais	 fraco	 com	 a	 pandemia	 (ver	

https://nudebufrj.com/2020/05/20/bolsonarismo-esta-

mais-forte-ou-mais-fraco-depois-de-dois-meses-da-pan-

demia-no-brasil/)	Com	a	demissão	de	Mandetta	em	17	de	

abril	e	de	Moro	em	24	de	abril,	ele	retomava	a	iniciativa	e	

autoridade	do	seu	governo	e	reorganizava	o	discurso.		

Em	junho,	constatamos	que	Bolsonaro	havia	vencido	

a	pandemia,	não	porque	os	casos	e	mortes	baixavam,	mas	

justamente	pelo	oposto:	na	medida	em	que	os	casos	aumen-

tavam,	Bolsonaro	 conseguiu	naturalizar	 a	 tragédia	 e	 com	

isso	 se	 fortalecer	 (ver	 https://nudebu-

frj.com/2020/06/15/bolsonaro-venceu-a-batalha-contra-

a-pandemia-vencera-tambem-a-luta-contra-a-democra-

cia/).		

Esta	operação	encontrou	terreno	fértil	em	uma	soci-

edade	acostumada	a	conviver	com	absurdos	ıńdices	de	vio-

lência	contra	os	negros	nas	periferias	e	com	uma	elite	que	

segue	vendo	os	pobres	em	geral	como	cidadãos	de	segunda	

categoria.		

Pois	bem,	em	julho,	entendemos	que	a	pandemia	ti-

nha	se	terminado	para	a	polıt́ica	brasileira	(ver	https://nu-

debufrj.com/2020/07/30/o-]im-da-pandemia-e-as-qua-

tro-hipoteses-para-a-politica-brasileira/).	 A	 frente	 ampla	

em	defesa	da	vida	se	desfez	e	o	bloco	de	poder	que	deu	o	

golpe	em	2016	e	que	se	uni]icou	com	Bolsonaro	no	2o	turno	

de	2018	foi	recomposto.	A	direita	liberal	se	alia	ao	bolsona-

rismo	garantindo	não	só	sua	permanência,	como	também	a	

estabilidade	do	seu	governo	nas	esferas	jurıd́ica,	legislativa	

6



	
7 

e	midiática.	Em	troca,	Bolsonaro	retoma	seu	compromisso	

de	destruição	de	direitos	com	a	agenda	de	“reformas	estru-

turais”.	

O	grá]ico	abaixo	mostra	a	particularidade	da	curva	

da	COVID-19	no	Brasil	em	comparação	com	o	mundo	e	ilus-

tra	perfeitamente	a	normalização	da	doença	e	a	vitória	de	

Bolsonaro.	

	
	

Já	as	esquerdas,	com	seu	alto	nıv́el	de	fragmentação	

e	 desmobilização,	 não	 conseguiram	 aproveitar	 o	 perıódo	

pandêmico	 para	 recompor	 seus	 laços	 com	 a	 sociedade	 e	

para	elaborar	um	programa	comum.		

Alguns	avanços	existiram,	tais	como	as	redes	de	so-

lidariedade	dos	movimentos	sociais,	algumas	mobilizações	

de	rua	com	potencial	de	massi]icar,	tais	como	o	movimento	
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Vidas	Negras	Importam	e	a	greve	dos	entregadores,	e	algu-

mas	 ações	 comuns	 entre	 os	 partidos	 (especialmente	 na	

pauta	 do	 impeachment	 de	 Bolsonaro).	 Porém	 nada	 que	

possa	alterar	a	correlação	de	forças.		

	

Eleições	de	2020	sem	mobilização,	sem	cidadania,	sem	

democracia	

	

		EY 	nesse	quadro	polıt́ico	de	normalidade	da	morte,	

avanço	 contra	os	direitos	 e	de	pandemia	que	ainda	mata	

centenas	todos	os	dias	que	a	eleição	vai	se	desenrolar.		

Pior,	para	a	esquerda	há	um	dilema	polıt́ico	incon-

tornável:	a	defesa	da	vida	se	deu	com	base	na	necessidade	

de	 quarentena	 e	 isolamento	 para	 toda	 a	 população.	 Isso	

nunca	 foi	 alcançado	 devido	 a	 ação	 de	Bolsonaro	 e	 foi	 no	

combate	a	essa	postura	que	as	esquerdas	se	organizaram.		

A	questão	agora	é	como	ir	para	às	ruas	pedir	voto?	

Não	 é	 apenas	 um	 impasse	 ético-]ilosó]ico,	 mas	 um	 pro-

blema	concreto.	Parte	dos	setores	sociais	que	compõe	as	es-

querdas	seguem	aderindo	de	alguma	forma	às	medidas	de	

isolamento.	 Isso	 vale	 para	 as	 parcelas	 progressistas	 de	

classe	média,	funcionalismo	público	e	pro]issionais	liberais.		

Porém,	com	o	necessário	fechamento	das	escolas	e	

universidades,	 o	 isolamento	 atinge	 camadas	mais	 amplas	

da	população,	muitas	das	quais	são	fundamentais	para	cam-

panhas	de	esquerda.	Especialmente	a	juventude	em	geral,	

que	tem	o	chamado	"voto	quali]icado”,	com	muito	engaja-

mento	e	capacidade	de	convencer	pais	e	familiares.		

A	questão	]ica	ainda	mais	grave	porque	as	universi-

dades	e	escolas	são	sempre,	em	eleições	democráticas,	ter-

ritórios	de	cidadania	e	mobilização	fundamentais	para	que	
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as	esquerdas	consigam	criar	a	dinâmica	de	onda,	na	qual	

partem	de	uma	base	original	e,	no	processo	de	debates	e	

mobilização,	vão	atraindo	e	conquistando	setores	mais	am-

plos	para	chegar	ao	2o	turno	ou	mesmo	vencer	o	pleito.		

EY 	 impossıv́el	 pensar	 dinâmicas	 eleitorais	 recentes	

sem	esse	caldo	de	mobilização	da	cidadania	ativa	que	têm	

nas	escolas	e	universidades	um	dos	seus	principais	pilares.	

Exemplos	são	as	vitórias	de	Haddad	em	2012	em	São	Paulo	

e	de	Dilma	em	2014	no	plano	nacional	e	a	força	das	candi-

daturas	Freixo	em	2012	e	2016	no	Rio	de	Janeiro,	ou	o	vira-

voto	em	favor	do	Haddad	em	2018	na	eleição	presidencial.		

Em	2020,	trata-se	de	um	desa]io	novo	para	candida-

turas	com	potencial	de	ganhar	fôlego	e	disputar	o	2o	turno,	

dentre	outras,	Guilherme	Boulos	do	PSOL	em	São	Paulo	e	

Manuela	Davila	do	PC	do	B	em	Porto	Alegre.	Como	essas	

campanhas	podem	virar	uma	onda	capaz	de	vencer	em	uma	

eleição	sem	mobilização,	sem	cidadania	e	sem	democracia?		

Por	isso,	a]irmamos	em	agosto	que,	desde	já,	as	elei-

ções	municipais	de	2020	são	uma	vitória	de	Bolsonaro.	EY 	

ele	quem	dita	o	tom	do	debate.	EY 	ele	quem	consegue	reduzir	

as	eleições	a	uma	mera	troca	de	gestores,	sem	uma	dimen-

são	democrática	e	cidadã.	A	direita	 liberal	 topa	esse	pro-

cesso	em	nome	das	reformas	e	de	manter	algumas	de	suas	

posições	 institucionais.	 Já	 a	 esquerda,	 no	 geral,	 combate	

essa	 dinâmica	 de	modo	 fragmentado,	 sem	 capacidade	 de	

romper	de	fato	com	a	lógica	da	eleição	sem	democracia.		

Se	 algumas	 candidaturas	 tiverem	 êxito	 nessa	mis-

são,	 sobretudo	 no	 Sul	 e	 Sudeste	 (onde	 o	 bolsonarismo	 é	

mais	forte)	teremos	uma	base	positiva	para	construir	a	re-

sistência	até	2022.	Do	contrário,	talvez	uma	derrota	incon-

testável	produza	uma	efetiva	reorientação	das	esquerdas.	
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Candidaturas Coletivas: uma nova forma de fazer política 
no Brasil?  

	

POR CAROLINA TOSTES1 
O	presente	texto	tem	intenção	de	analisar	o	cresci-

mento	da	proposta	de	candidaturas	coletivas	nas	 últimas	

eleições	no	Brasil.		

	O	foco	desta	exposição	será	naquelas	candidaturas	

em	 que	mais	 de	 uma	 pessoa	 se	 coloca	 publicamente	 en-

quanto	‘’co-candidato’’	em	uma	chapa	na	disputa	por	vaga	

no	parlamento	federal,	estadual	ou	municipal,	envolvendo	

acordos	polıt́icos	de	compartilhamento	de	tomadas	de	de-

cisões	e	superação	de	hierarquias.	

Pretendemos	abordar	também	que	esse	formato	po-

derá	se	apresentar	como	uma	alternativa	para	o	sentimento	

anti-partidário	 que	 vem	 tomando	 conta	 da	 população.	 A	

falta	de	credibilidade	do	sistema	polıt́ico,	 fortalecida	pela	

grande	mıd́ia	 após	 diversos	 escândalos	 de	 corrupção	 e	 o	

processo	da	Lava	 Jato,	 impulsionou	a	 rejeição	não	 só	 aos	

partidos	 em	 si,	 como	 do	 fazer	 polıt́ica	 de	 forma	 geral.	 O	

grande	desa]io	atual	é	reconquistar	essas	pessoas	para	uma	

participação	 mais	 ativa	 nas	 dinâmicas	 eleitorais,	 lem-

brando	que	elas	são	uma	parte	essencial	desses	processos.	

As	 principais	 fontes	 usadas	 na	 pesquisa	 foram	 os	

jornais	Globo	e	UOL,	além	das	redes	de	divulgação	das	cam-

panhas	e	das	pessoas	envolvidas	nelas.	

Crescimento	e	inserção	no	Brasil	

	

																																																								
1	Carolina	Tostes	é	graduanda	de	Ciências	Sociais	da	UFRJ	do	1o		período	e	pesquisadora	do	NUDEB	
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Apesar	 de	 existirem	 relatos	 de	 candidaturas	 com	

promessas	de	maior	abertura	para	participação	popular	no	

Brasil	 em	 eleições	 anteriores,	 como	mandatos	 populares	

em	que	mesmo	na	 ]igura	de	apenas	um	candidato,	 existe	

contribuição	ativa	da	população	em	tomada	de	decisões,	a	

ideia	de	uma	chapa	conjunta	se	concretizou	de	forma	mais	

clara	a	partir	das	eleições	municipais	de	2016.	Temos	os	se-

guintes	exemplos:		

Em	Alto	Paraıśo	(GO)	em	2016,		impulsionado	pelo	

vereador	 João	 Yuji	 do	 antigo	 partido	 PTN,	 ele	 e	 outras	 4	

pessoas	de	diferentes	frentes	se	uniram	em	uma	só	chapa,	

sendo	eleitos	para	uma	das	vagas	na	Câmara	da	cidade.	Eles	

consideram-se	''suprapartidários'',	ou	seja,	não	seguiam	di-

retrizes	 de	 partidos	 convencionais,	 e	 contavam	 com	pes-

soas	tanto	à	esquerda	quanto	à	direita	do	campo	polıt́ico.	

Em	2018,	 a	 candidatura	de	mandatos	 coletivos	 foi	

ainda	maior,	sendo	eleitos	outros	2	no	Brasil.	A	deputada	

estadual	 Mônica	 Seixas	 concorreu	 ao	 cargo	 em	 nome	 da	

Bancada	Ativista	de	São	Paulo,	formada	por	8	codeputados	

estaduais,	 sendo	 eleitos	 com	 quase	 150	 mil	 votos	 pelo	

PSOL.	Além	disso,	outra	tentativa	vitoriosa	foi	o	da	Mandata	

Juntas,	coletiva	de	5	mulheres	eleitas	no	Legislativo	de	Per-

nambuco,	conquistando	39.175	votos	 também	pelo	PSOL.	

Elas	representam	o	maior	avanço	desse	formato,	com	uma	

disputa	 incansável	 para	 a	 ocupação	 de	 espaços	 de	 forma	

igualitária	por	todas	dentro	da	Alepe	(Assembleia	Legisla-

tiva	de	Pernambuco).		

Vale	 também	 lembrar	 do	Mandato	 Coletivo	 Brasil,	

candidatura	em	2018	para	uma	vaga	para	deputado	distri-

tal,	representante	do	Distrito	Federal	equivalente	ao	cargo	

de	deputado	estadual.	Apesar	de	não	terem	sido	eleitos,	a	
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campanha	que	contava	com	5	pessoas,	entre	eles	uma	lide-

rança	indıǵena,	mobilizou	mais	de	6	mil	votos	na	capital	do	

paıś,	contando	com	apoio	de	]iguras	públicas	como	Caetano	

Veloso	e	Guilherme	Boulos	(então	candidato	à	presidência),	

e	com	alcance	em	diversos	jornais	internacionais.			

	

Coletividade	na	forma	e	no	conteúdo	

	

A	democracia	representativa	brasileira	encontra-se	

em	crise,	apresentando	vários	problemas	na	relação	entre	

o	sistema	polıt́ico	e	a	cidadania.	Um	deles	é	o	peso	do	poder	

econômico	sobre	os	mandatos,	esvaziando	o	signi]icado	por	

trás	de	partidos	que	deveriam	se	colocar	nos	espaços	en-

quanto	representantes	das	demandas	do	povo.	Assim,	a	]i-

gura	do	parlamentar,	geralmente	representada	por	um	ho-

mem,	branco,	heterossexual	e	de	uma	famıĺia	já	conhecida	

e	de	bens,	vem	se	desgastando	junto	com	a	rejeição	da	po-

pulação	 com	 o	 perıódo	 eleitoral	 e	 a	 dinâmica	 partidária,	

exigindo	novos	meios	de	representatividade	e	inserção	pú-

blica	na	institucionalidade.		

Os	mandatos	 coletivos	 têm	 se	 demonstrado	 como	

uma	alternativa	de	participação	de	pessoas	diversas,	de	di-

ferentes	raças,	gêneros,	classes	e	trajetórias	de	vida.	A	re-

con]iguração	do	conceito	de	liderança,	com	transparência	e	

horizontalidade,	promete	trazer	um	novo	ar	para	a	polıt́ica	

brasileira,	 em	 uma	 disputa	 por	 mais	 democracia,	 dentro	

dos	 limites	 possıv́eis	 dentro	 do	 sistema	 capitalista.	 Mais	

pessoas	em	uma	chapa	também	são	mais	oportunidades	de	

articulações	e	potencial	para	impulsionar	inúmeros	temas,	

agregando	mais	eleitores	e	parceiros	interessados	na	cons-

trução.	
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Funcionamento	na	prática	

	

Legalmente,	a	justiça	eleitoral	não	reconhece	os	ou-

tros	 cocandidatos,	 exigindo	 que	 apenas	 um	 represente	 o	

grupo	e	ceda	seu	CPF,	tendo	que	estar	dentro	das	normas	

para	a	aprovação,	como	ser	]iliado	à	um	partido.	Todos	os	

outros	vıńculos	entre	as	pessoas	envolvidas	são	baseados	

em	con]iança,	podendo	haver	um	estatuto	interno	de	com-

promisso,	criando	acordos	sobre	a	atribuição	de	cada	um	e	

divisão	de	salário,	por	exemplo.		

Uma	 alternativa	 é	 a	 nomeação	 dos	 membros	 da	

chapa	em	diferentes	funções	de	assessoria,	como	conselhei-

ros.	Nesse	formato,	o	qual	a	Mandata	Ativista	segue,	a	de-

putada	divide	a	parte	do	seu	salário	que	supera	os	dos	co-

legas	para	custos	do	gabinete,	além	de	evitar	o	uso	de	re-

cursos	públicos	para	viagens	e	outras	atividades	vista	como	

privilégios	 parlamentares.	 Outra	 questão	 importante	 é	

compartilhar	os	espaços	de	representação,	o	que	não	é	pos-

sıv́el	no	plenário	do	 legislativo,	mas	 é	viável	em	todos	os	

demais	espaços	polıt́icos	que	um	parlamentar	atua.		

Atualmente,	há	uma	Proposta	de	Emenda	à	Consti-

tuição	da	deputada	Renata	Abreu	(Podemos-SP)	na	Câmara	

para	implementar	o	mandato	coletivo	no	Poder	Legislativo.	

Ela	está	parada	na	CCJ	(Comissão	de	Constituição	e	Justiça)	

desde	2017.		

	

Apostas	para	2020	

	

Os	mandatos	coletivos	prometem	ser	os	fenômenos	

das	eleições	municipais	de	2020.	Segundo	uma	pesquisa	da	
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UOL,	só	o	PSOL	irá	lançar	ao	menos	65	candidaturas	do	tipo	

pelo	paıś.	No	total,	é	possıv́el	que	centenas	se	coloquem	na	

disputa	 eleitoral,	 contando	 com	movimentações	de	parti-

dos	não	só	da	esquerda,	como	também	do	centro	e	da	di-

reita.	Apenas	em	São	Paulo,	por	exemplo,	uma	pesquisa	le-

vantou	 cerca	 de	 34	 candidaturas	 coletivas,	 número	 que	

deve	aumentar	depois	da	semana	de	convenções	partidá-

rias.	Na	capital	paulista,	grupos	se	unem	em	torno	dos	par-

tidos	 PMB,	 Podemos,	 Rede,	 Avante,	 Dem,	 PCdoB,	 PV,	 PT,	

PCB,	PDT	e	PSOL.		

Apesar	da	maior	incidência	na	região	Sudeste,	prin-

cipalmente	no	eixo	Rio-São	Paulo,	candidaturas	em	outros	

municıṕios	do	paıś	tem	aparecido	com	bastante	força,	como	

em	Natal,	Manaus	e	Goiânia.	Outra	região	com	bastante	no-

vidades	é	o	Sul	do	Brasil.	Curitiba,	Londrina	e	Florianópolis	

lançaram	chapas	que	prometem	vir	 com	potência	na	dis-

puta	de	uma	vaga.	

Além	disso,	alguns	integrantes	de	mandatos	já	elei-

tos	também	irão	apostar	em	candidaturas	solos,	como	a	co-

deputada	da	Mandata	Ativista	Raquel	Marques,		que	vai	dis-

putar	uma	cadeira	na	Câmara	de	Vereadores	de	São	Paulo.	

Outro	exemplo	é	a	integrante	da	Mandata	Juntas,	Kátia	Cu-

nha,	atualmente	pré-candidata	 à	Prefeitura	de	sua	cidade	

natal,	Goiana	(PE).	A	intenção	é	aproveitar	a	experiência	ad-

quirida	nos	últimos	2	anos	para	expandir	o	alcance	em	ou-

tros	cargos	polıt́icos.	

Sem	dúvidas	essa	con]iguração	aparece	como	uma	

novidade	para	os	nossos	tão	calorosos	perıódos	eleitorais	e	

tem	intrigado	eleitores.	Questões	como	se	mais	pessoas	ge-

raria	mais	gastos	públicos	ou	se	essa	não	seria	uma	nova	
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forma	de	‘’rachadinha	institucional’’	tem	sido	desmisti]ica-

das	pelas	pessoas	que	se	propõe	à	essa	construção,	com	a	

justi]icativa	de	que	o	objetivo	é	exatamente	o	oposto,	trazer	

mais	vozes	e	mais	transparência	para	a	população	sobre	o	

que	 acontece	 nos	 bastidores	 das	 Câmaras,	 Assembleias	 e	

Congresso.		

Pretendemos	analisar	nos	próximos	boletins	os	per-

]is	dessas	candidaturas	e	a	reação	que	elas	vêm	causando	

nos	eleitores	brasileiros	em	diferentes	partes	do	Brasil.	
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Lideranças evangélicas nas eleições municipais de 2020: 
mapeando as candidaturas 

	
POR RENNAN PIMENTEL2  
 

O	presente	texto	 é	parte	da	pesquisa	de	monitora-

mento	eleitoral	do	NUDEB	sobre	o	pleito	municipal	de	2020	

e	tem	por	objetivo	analisar	a	in]luência	das	lideranças	evan-

gélicas.	Para	isso,	nesse	segundo	número3,	]izemos	um	ma-

peamento	 das	 candidaturas	 evangélicas	 ao	 executivo	 em	

todas	as	capitais	do	Brasil.	Observar	a	construção	das	cha-

pas	de	prefeitos	é	importante	para	compreender	como	este	

grupo	se	articulará	no	pleito	eleitoral	deste	ano.	Este	artigo	

analisará	como	os	candidatos	evangélicos	constituirão	suas	

alianças	e	também	se	reivindicarão	ou	não	o	programa	de	

direita	 –	 defesa	 da	 famıĺia	 e	 repressão	 no	 tema	 da	 segu-

rança	pública	para	herdar	votos	que	consagraram	o	Bolso-

naro	em	2018.	

Nossa	hipótese	é	que	as	eleições	deste	ano	apresen-

tarão	elevado	número	de	candidaturas	evangélicas	compa-

rado	à	2016	e	que	os	postulantes	ao	cargo	reivindicarão	o	

identitário	 Bolsonarista,	 tentando	 repetir	 a	 “onda”	 de	

2018,	 expressando	 assim,	 a	 difusão	 desta	 ideologia	 por	

todo	o	paıś.	Para	tal	estudo,	foram	analisadas	matérias	pu-

blicadas	em	sites	 jornalıśticos	como	grupo	globo,	el	paıś,	

folha	de	são	paulo,	uol,	terra,	noticiário	regionais,	além	de	

depoimentos	de	eleitores	locais.	

	

																																																								
2	Rennan	Pimentel	é	bacharel	em	Relações	Internacionais,	graduando	em	ciências	sociais	na	UFRJ,	
membro	da	diretoria	do	CACS/UFRJ	e	pesquisador	do	NUDEB	
3	O	primeiro	número	analisou	as	Lideranças	Evangélicas	nas	eleições	de	2016.	
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O	ambiente	político	em	2020	

	

Como	apresentado	no	boletim	de	agosto,	a	in]luên-

cia	dos	evangélicos	na	polıt́ica	tem	crescido	a	cada	eleição.	

Os	 evangélicos	 têm	 forte	 presença	 no	 legislativo,	 visto	 a	

frente	parlamentar	evangélica	que	é	composta	por	195	de-

putados,	que	representam	38%	do	 total	de	deputados	no	

Congresso	Federal4	e	agora,	com	Bolsonaro	e	Crivella,	vêm	

construindo	in]luencia	no	executivo.	

A	novidade	desta	eleição	é	a	existência	do	fenômeno	

polıt́ico	do	bolsonarismo.	No	Rio	de	Janeiro,	por	exemplo,	

Crivella	em	2016	apresentava-se	unicamente	como	um	can-

didato	evangélico	e	defensor	da	famıĺia.	O	mesmo	se	dá	em	

São	Paulo	com	Russomano.	Em	2020	será	fundamental	en-

tender	como	esses	candidatos	de	uma	direita	mais	conser-

vadora	–	e	também	aqueles	da	direita	liberal	–	se	relaciona-

rão	com	o	presidente.	

	

As	 candidaturas	 evangélicas	 nas	 eleições	 municipais	

de	2020	

	

A	eleição	de	Bolsonaro	em	2018	com	forte	apoio	da	

ala	evangélica	expõe	a	força	polıt́ica	que	este	grupo	vem	de-

sempenhando	no	Brasil.	Sendo	assim,	mapeamos	todas	as	

capitais	das	unidades	federativas	para	analisar	a	in]luência	

em	cada	Estado,	exibindo	as	chapas	com	candidatos	assu-

																																																								
4https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,bancada-evangelica-e-13-mais	 gover-
nista,70003011090 
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midamente	evangélicos	e	observando	se	este	grupo	reivin-

dicará	 o	 Bolsonarismo	 para	 se	 eleger,	 defendendo	 uma	

pauta	moral	e	de	segurança	pública.	

Outra	questão	que	se	relaciona	com	a	vitória	bolso-

narista	de	2018	é	a	proliferação	de	candidaturas	evangéli-

cas	em	2020.	Nossa	pesquisa	encontrou	candidaturas	evan-

gélicas	em	24	das	26	capitais,	 sendo	que	em	várias	delas	

apresentam-se	mais	de	um	candidato	deste	campo	polıt́ico.	

Nas	duas	que	sobram,	uma	 é	Florianópolis,	que	 tem	uma	

chapa	não	se	declara	evangélica,	porém	têm	apoio	explıćito	

da	Igreja	Universal.	Essa	questão	também	ocorre	em	Belo	

Horizonte,	Palmas,	São	Luıś,	São	Paulo	e	Vitória,	mas	nessas	

cidades,	diferente	de	Florianópolis,	há	outras	candidaturas	

evangélicas.	A	única	capital	que	não	encontramos	candida-

tura	evangélica	o]icial	foi	João	Pessoa.	Sendo	assim,	conta-

bilizamos	 38	 candidaturas	 evangélicas	 e	 8	 candidaturas	

com	apoio	expressivo	da	ala,	totalizando	46	chapas	de	corte	

evangélico	(ou	com	lideranças	evangélicas	como	candidato	

a	prefeito	e/ou	vice,	ou	com	apoio	explıćito	de	lideranças	e	

mesmo	instituições	evangélicas).		

	

Região	Norte	

	

Belém	conta	com	11	candidaturas	ao	pleito	do	exe-

cutivo,	sendo	3	com	candidatos	evangélicos.	O	Republicano	

lançou	o	Vavá	Martins,	38	anos,	atualmente	cumpre	o	pri-

meiro	mandato	de	Deputado	Federal	pelo	Pará,	é	Pastor	li-

cenciado	da	Igreja	Universal	do	Reino	de	Deus,	radialista	e	

apresentador	de	TV	de	programas	ligados	à	entidade	religi-

osa.	O	candidato	é	vice-prefeito	é	o	Sargento	Gonçalves	da	
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Polıćia	 Militar5.	 O	 PTC	 lançou	 o	 Pastor	 Guilherme	 Lessa	

como	candidato	à	prefeito.	Lessa	é	pastor	evangélico,	locu-

tor,	 escritor,	 cantor	 gospel	 e	 assessor	 parlamentar.	 Em	

2018	foi	candidato	a	deputado	federal,	porém	não	se	ele-

geu.	O	candidato	a	vice	na	chapa	é	o	Major	Diamantina6.	O	

MDB	escolheu	José	Priante	 como	 candidato	 a	 prefeito	 e	 a	

Pastora	Patrıćia	Queiroz	(PSC)	a	vice.		Na	mais	recente	pes-

quisa	encomendada	pela	Alvo	Pesquisa,		Priante	e	Martins	

aparecem	2º	 e	 3º	 lugar	 respetivamente	 nas	 intenções	 de	

voto,	mas	não	atingem	10%,	enquanto	o	candidato	do	PSOL,	

Edmilson	Rodrigues	é	o	favorito	com	35%.7	

Boa	Vista	contará	com	10	candidaturas	ao	pleito	do	

executivo,	 sendo	uma	delas	com	postulante	evangélico.	O	

Podemos	de]iniu	o	Pastor	Isamar	Ramalho	como	candidato	

a	 prefeito8	 e	 o	 Major	 da	 Polıćia	 Militar,	 Overlan	 Alves	 a	

vice9.		

Macapá	contará	com	10	candidaturas	ao	pleito	do	

executivo,	 sendo	 uma	 com	postulante	 evangélico.	 	 O	 PSL	

anunciou	a	candidatura	do	Pastor	e	Pecuarista	Guaracy	 à	

prefeitura	de	Macapá	com	a	coligação	titulada	“Deus,	pátria	

e	famıĺia”.	O	vice	será	o	Pastor	Didio	(Patriotas)10.	Guaracy	

																																																								
5	 https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/09/14/convencoes-de]inem-candidaturas-a-prefeito-
de-belem-veja-os-nomes.ghtml	
6	ibidem	
7	 https://bacana.news/eleicoes-2020-veja-o-resultado-da-ultima-pesquisa-eleitoral-para-prefeito-de-
belem/	
8	 https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2020/09/14/candidatos-a-prefeito-de-boa-vista-nas-elei-
coes-2020-veja-quem-sao.ghtml	
9	 https://www.roraima1.com.br/2020/09/16/convencoes-o]icializam-mais-duas-candidaturas-a-pre-
feito-de-boa-vista/	
10https://amapaemfoco.com/guaracy-junior-lanca-pre-candidatura-a-prefeitura-de-macapa/	

19



	
20 

não	aparece	nas	 intenções	de	voto	na	 última	pesquisa	di-

vulgada	pelo	Big	Data11	

Manaus	 conta	 com	 11	 candidaturas	 ao	 pleito	 do	

executivo,	sendo	2	com	candidatos	evangélicos.	O	escolhido	

do	Republicanos	foi	o	Capitão	Alberto	Neto	que	é	evangé-

lico	e	muito	querido	nas	redes	sociais.	Até	o	inıćio	do	ano	

era	tido	como	certa	a	indicação	do	Pastor	e	Presidente	da	

Assembleia	 de	 Deus,	 Silas	 Câmara	 para	 o	 executivo	 ma-

nauara	visando	o	eleitorado	evangélico,	mas	a	convenção	

decidiu	por	Alberto	Neto	por	jogada	estratégica	e	populari-

dade12.	O	Vice	é	Osine	Jr.	(PMN).	O	Avante	anunciou	a	can-

didatura	 de	 David	 Almeida	 para	 prefeito	 e	Marcos	 Rotta	

(DEM)	como	vice.	David	é	evangélico13,	foi	governador	in-

terino	do	Amazonas	em	2017,	vem	adotando	linhagem	po-

lıt́ica	 conservadora	 e	 recentemente	 trocou	 o	 PSB	 pelo	

Avante14.	 	Alfredo	Nascimento	é	o	candidato	a	prefeito	do	

PL,	apesar	de	não	se	declarar	o]icialmente	evangélico,	está	

sempre	nas	igrejas	e	recebe	apoio	das	lideranças	evangéli-

cas	da	região,	como	ocorreu	na	candidatura	ao	senado	em	

201815,	a	vice	é	Socorro	Sampaio	(PSDB).	A	pesquisa	de	in-

tenções	 de	 votos	 pelo	 Instituto	 de	 Pesquisa	 do	 Norte16,	

aponta	David	Almeida	em	2º	lugar	com	13%	e	Alberto	Neto	

em	3º	com	8,6%	das	intenções	de	voto.	

																																																								
11	 https://noticias.r7.com/brasil/joao-capiberibe-lidera-corrida-eleitoral-em-macapa-diz-pesquisa-
27082020	
12	https://bncamazonas.com.br/rapidinhas/republicanos-silas-alberto-neto/	
13	https://bncamazonas.com.br/poder/um-politico-evangelico-e-conservador-no-ninho-comunista/	
14https://g1.globo.com/am/amazonas/eleicoes/2020/noticia/2020/09/06/candidatos-a-prefeito-de-
manaus-nas-eleicoes-2020-veja-quem-sao.ghtml	
15https://chumbogrossomanaus.com.br/eleicoes-2020/liderancas-evangelicas-e-pentecostais-anun-
ciam-apoio-a-alfredo-para-o-senado/	
16https://bncamazonas.com.br/eleicoes2020/pesquisa-eleitoral-mostra-segundo-turno-inde]inido-
em-manaus/	
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Palmas	conta	com	12	candidaturas	ao	pleito	do	exe-

cutivo,	sendo	1	com	candidato	evangélico.	O	Solidariedade	

lançou	o	Pastor	 e	Agropecuarista	Eli	Borges	 como	 candi-

dato	a	prefeito	e	 Joseph	Madeira	como	vice.	O	Partido	da	

Social	Democracia	Brasileira	(PSDB)	o]icializou		a	candida-

tura	de	Cinthia	Ribeiro	à	reeleição	na	Prefeitura	de	Palmas	

e	de	Lucas	Meira	(DEM)	como	vice.	Apesar	de	não	ser	assu-

midamente	evangélica,	durante	sua	gestão	Cinthia	criou	um	

comitê	municipal	com	as	lideranças	evangélicas	da	região	

para	consulta	de	polıt́icas	públicas17.	O	Republicanos	de]i-

niu	a	candidatura	de	Gil	Barison	para	disputar	a	Prefeitura	

de	Palmas,	o	vice	ainda	não	foi	anunciado.	Apesar	de	tam-

bém	 não	 ser	 declaradamente	 evangélico,	 Barison	 recebe	

apoio	da	Igreja	Universal.	Em	pesquisa	feita	pelo	Instituto	

FC	Pesquisas	aponta	Cinthia	em	1º	lugar	com	16%,	Eli	bor-

ges	em	2º	com	13%	e	Barison	em	5º	com	8%	e	Borges	em	

6º	com	5%	das	intenções	de	voto.18	

Porto	Velho	conta	 com	16	 candidaturas	 ao	 execu-

tivo,	sendo	2	evangélicos.	Edvaldo	Soares	é	candidato	a	pre-

feito	pelo	PSC19,	vice	ainda	não	foi	de]inido.	O	Republicano	

lançou	 o	 lıd́er	 da	 Igreja	 Assembleia	 de	 Deus20,	 Lindomar	

Garçon	e	a	Cabo	Milene	Barreto	como	vice.21		

																																																								
17https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/06/11/palmas-tocantins-comite-muni-
cipal-de-igrejas-cristas.htm	
18https://www.primeirapagina.to/noticias/nomes-pouco-evoluem-e-eli-borges-e-gil-barison-são-a-
novidade-em-nova-pesquisa/	
19https://www.gentedeopiniao.com.br/carlos-speranca/ainda-ha-tempo-bomba-relogio-evangelicos-
em-pe-de-guerra-baita-abstencao	
20	https://pt.wikipedia.org/wiki/Lindomar_Gar%C3%A7on	
21https://g1.globo.com/ro/rondonia/eleicoes/2020/noticia/2020/09/07/candidatos-a-prefeito-em-
porto-velho-nas-eleicoes-2020-veja-quem-sao.ghtml	
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Rio	Branco	conta	com	7	candidaturas	ao	pleito	do	

executivo,	sendo	2	com	candidatos	evangélicos.	O	MDB	de-

]iniu	o	advogado	Roberto	Duarte	como	candidato	a	prefeito	

de	Rio	Branco	e	a	missionária	e	ex-deputada	federal	Antô-

nia	Lúcia	(PL)	como	vice.	O	PSC	de]iniu	em	o	pastor	Jamyl	

Asfury	como	candidato	a	prefeito	e	Vanda	de	Paula	como	

Vice.22	Pesquisa	de	intenção	de	voto	feito	pelo	Instituto	Ha-

verroth	aposta	Roberto	Duarte	em	4º	lugar	6,3%	e	Pastor	

Jamyl	em	7º	com	0,3%.23	

	

Região	Nordeste	

	

Aracajú	conta	com	11	candidaturas	ao	pleito	do	exe-

cutivo,	sendo	1	com	candidato	evangélico.	O	DC		o]icializou	

a	candidatura	do	Delegado	da	polıćia	civil	Paulo	Márcio	 à	

Prefeitura	de	Aracaju	e	da	vice	a	missionária	Simone	Vieira	

(DC)24	

Fortaleza	conta	 com	10	candidaturas	ao	pleito	do	

executivo,	sendo	1	com	candidato	evangélico.25	PSL	o]icia-

lizou	o	deputado	 federal	 evangélico	Heitor	Freire26	 como	

candidato	a	prefeito	e	a	Cabo	da	Policia	Militar	Laurice	Maia	

(PSL)	como	vice.	

Maceió	conta	com	10	candidaturas	ao	pleito	do	exe-

cutivo,	sendo	1	com	candidato	evangélico.	O	PSB	o]icializou	

																																																								
22https://g1.globo.com/ac/acre/eleicoes/2020/noticia/2020/09/12/candidatos-a-prefeito-de-rio-
branco-nas-eleicoes-2020-veja-quem-sao.ghtml	
23	 https://www.ac24horas.com/2020/06/08/pesquisa-coloca-minoru-com-38-e-aponta-empate-en-
tre-bocalom-e-angelim-na-2a-posicao-socorro-neri-tem-maior-rejeicao/	
24	https://infonet.com.br/blogs/outra-chapa-puro-sangue/	
25https://www.revistaceara.com.br/candidato-a-prefeito-heitor-freira-psl-participara-de-sabatina-da-
revista-ceara/	
26https://www.revistaceara.com.br/candidato-a-prefeito-heitor-freira-psl-participara-de-sabatina-da-
revista-ceara/	
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a	 candidatura	 do	 deputado	 federal	 João	Henrique	 Caldas	

(JHC)	 à	 Prefeitura	 de	 Maceió	 com	 Ronaldo	 Lessa	 (PDT)	

como	vice.	JHC	é	autor	da	lei	estadual	nº	7.530/2013	que	

institui	o	dia	30	de	novembro	como	feriado	estadual	alusivo	

ao	Dia	do	Evangélico27.		

Natal	 conta	 com	 12	 candidaturas	 ao	 executivo,	

sendo	1	com	candidato	evangélico.	O	partido	DC	o]icializou	

a	candidatura	da	Pastora	Jaidy	Oliver	como	candidata	a	pre-

feita	e	a	médica	veterinária	Shirlei	Medeiros	de	vice.28	

Recife	conta	com	9	candidaturas	ao	executivo,	sendo	

1	com	candidato	evangélico.	O	Partido	Renovador	Traba-

lhista	Brasileiro	(PRTB)	o]icializou	o	Deputado	Estadual	lı-́

der	da	bancada	evangélica	Marco	Aurélio	como	candidato	a	

prefeito	e	Coronel	José	Alves	como	vice29.	

Salvador	 conta	 com	 9	 candidaturas	 ao	 executivo,	

sendo	1	com	candidato	evangélico.	O	Avante	o]icializou	a	

candidatura	do	Pastor	Sargento	Isidório	à	prefeito	de	Sal-

vador	 e	 da	 vice	 	 Eleusa	 Coronel	 (PSD).	Na	 contramão	 da	

maioria	 dos	 polıt́icos	 evangélicos,	 Isidóro	 se	 apresenta	

como	 “ex-gay”,	 antibolsonarista,	 porém	 conservador.	 Em	

2018,	declarou	apoio	ao	candidato	do	PT,	Fernando	Had-

dad30.	

São	Luís	conta	 com	12	 candidaturas	 ao	 executivo,	

sendo	2	com	candidatos	evangélicos.	O	PRTB,	anunciou	a	

candidatura	do	Apóstolo	 Silvio	Antônio	 a	prefeito	de	 São	

																																																								
27	 https://maceio.7segundos.com.br/blogs/2017/11/23/3198-a-pedido-de-jhc-ministerio-publico-de-
termina-que-dia-do-evangelico-seja-feriado-estadual	
28https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/eleicoes/2020/noticia/2020/09/04/candidatos-a-
prefeito-de-natal-nas-eleicoes-2020-veja-quem-sao.ghtml	
29https://g1.globo.com/pe/pernambuco/eleicoes/2020/noticia/2020/09/04/convencoes-de]inem-
candidaturas-a-prefeito-do-recife-veja-os-nomes.ghtml	
30https://www.huffpostbrasil.com/2016/09/29/pastor-sargento-isidorio-o-ex-gay-que-quer-ser-pre-
feito-de-sa_n_12252632.html	
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Luıś	 e	a	 sargento	Ana	Célia	 foi	 lançada	como	candidata	 à	

vice-prefeita31.	A	Rede	Sustentabilidade		anunciou	o	nome	

dos	evangélicos	Jeisael	Marx	como	candidato	a	prefeito	de	

São	Luıś	e	Janicelma	Fernandes	a	vice-prefeita32.	O	Republi-

canos	anunciou	a	candidatura	de	Duarte	Júnior	à	prefeitura	

de	São	Luıś	e	da	advogada	Fabiana	Vilar	a	vice-prefeita.	Du-

arte	Junior	 é	deputado	estadual	e	foi	da	base	de	apoio	do	

Governador	 Flávio	 Dino	 (PCdoB).	 Buscando	 concorrer	 a	

prefeitura	de	São	Luıś	em	2020	e	por	não	ser	o	favorito	den-

tro	do	partido,	saiu	do	PCdoB	e	]iliou-se	ao	Republicanos,	

partido	do	Vice-governador	do	Maranhão,	visando	também	

herdar	os	votos	evangélicos	que	elegeu	o	Governador.	En-

tretanto,	apesar	se	]iliar	no	mesmo	partido	de	Carlos	e	Flá-

vio	Bolsonaro,	Duarte	 é	 crıt́ico	do	bolsonarismo	e	apoiou	

Haddad	em	201833.	O	Podemos	o]icializou	a	candidatura	de	

Eduardo	Braide	à	prefeitura	de	São	Luıś	e	da	professora	e	

policial	 militar	 Esmênia	 Miranda	 a	 vice-prefeita.	 Braide	

também	é	da	base	eleitoral	do	Governador	Dino	e	recebeu	

forte	apoio	das	lideranças	da	Igreja	Assembleia	de	Deus.	Na	

última	pesquisa	Braide	estava	em	1º	 lugar	com	43%,	Du-

arte	Junior	em	2º	com	14%	e	Marx	em	7º	com	2%.34	

Teresina	 conta	 com	 13	 candidaturas	 ao	 pleito	 do	

executivo,	sendo	2	com	candidatos	evangélicos.	O	Partido	

Liberal	(PL)	o]icializou	a	candidatura	do	deputado	federal	

Fábio	Abreu	a	prefeito	e	a	Pastora	Diana	Carvalho	(Repu-

blicanos)	a	vice.	O	Partido	Social	Cristão	(PSC)	o]icializou	as	

																																																								
31	https://observatoriodablogosfera.com/mais-um-pre-candidato-a-prefeito-de-sao-luis/	
32	https://marrapa.com/2020/02/pre-candidatos-espremidos-em-palanque-evangelico	
33	https://www.brasildefato.com.br/2020/09/04/tres-candidatos-que-lideram-disputa-no-maranhao-
formam-base-de-apoio-de-flavio-dino	
34	https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2020/09/21/pesquisa-eleitoral-sao-luis-ibope.htm	
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evangélicas	Gessy	Fonseca	candidata	a	prefeita	e	Mara	De-

nise	(PSC)	a	vice35.	

	

Região	Centro-Oeste	

	

Cuiabá	conta	com	8	candidaturas	à	prefeitura	sendo	

uma	 delas	 evangélica.	 O	 Podemos	 anunciou	 o	 vereador	

evangélico	Abıĺio	Junior	como	prefeito	e	o	também	verea-

dor	Felipe	Wellaton	(Cidadania)	como	vice.	36	O	avô,	a	avó	

e	o	tio	de	Abıĺio	são	lıd́eres	da	Igreja	Evangélica	Assembleia	

de	Deus	em	Mato	Grosso	e	possuem	grande	 in]luência	na	

região.37	A	pesquisa	de	intenção	de	voto	do	Instituto	Anali-

sando,	aponta	Abıĺio	em	3º	lugar	com	9,2%.38	

Campo	Grande	conta	com	15	candidaturas	ao	pleito	

do	executivo,	sendo	2	com	candidatos	evangélicos.	O	Par-

tido	Social	Democrático	(PSD)	anunciou	a	candidatura	a	re-

eleição	de	Marquinhos	Trad	e	de	Adriane	Lopes	(Patriota)	

a	vice.	Durante	sua	gestão,	Trad	que	é	evangélico,	foi	criti-

cado	por	ter	uma	gestão	pauta	em	doutrina	religiosa.39	Ou-

tro	candidato	evangélico	é	Paulo	Matos	(PSC)	que	declara	

compromisso	ideológico	com	o	partido	pautado	na	defesa	

da	famıĺia	cristã.	A	candidata	a	vice	é	a	Dani	Duarte.40	Em	

																																																								
35https://g1.globo.com/pi/piaui/eleicoes/2020/noticia/2020/09/14/candidatos-a-prefeito-de-tere-
sina-nas-eleicoes-2020-veja-quem-sao.ghtml	
36https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/eleicoes/2020/noticia/2020/09/16/candidatos-a-prefeito-
de-cuiaba-nas-eleicoes-2020-veja-a-lista.ghtml	
37https://www.gazetadigital.com.br/editorias/politica-de-mt/ablio-pede-orao-por-av-e-tio-que-esto-
na-uti-com-coronavrus/621437	
38	 https://correiodematogrosso.com.br/emanuel-lidera-pesquisa-de-intencao-de-votos-para-prefei-
tura-de-cuiaba/	
39	 https://www.ojacare.com.br/2017/09/12/evangelico-marquinhos-retoma-area-doada-aos-catoli-
cos-para-nova-catedral-da-capital/	
40https://www.topmidianews.com.br/politica/paulo-matos-cita-como-essencial-a-reestruturacao-da-
administracao-ao/133980/	
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pesquisa	de	 intenções	de	voto	 feito	pelo	 IBP,	o	atual	pre-

feito	Marquinho	Trad	é	o	favorito	com	26,13%	e	Paulo	Ma-

tos	aparece	em	penúltimo	lugar	com	1,00%.41	

Goiânia	conta	com	14	candidaturas	ao	pleito	do	exe-

cutivo,	sendo	3	com	candidatos	evangélicos.	 	O	atual	Pre-

feito	de	Goiânia,	 Iris	Rezende,	que	 é	evangélico,	anunciou	

que	não	tentará	reeleição	e	se	aposentou	da	vida	pública.	

Sendo	assim,	o	MDB	indicou	Maguito	Vilela	a	prefeito	e	o	

Pastor	Rogério	Cruz	(Republicanos)	a	vice.42	O	PSL	anun-

ciou	Major	Araújo	 como	 candidato	 a	 prefeito	 e	 a	Pastora	

Rose	Castelo	(PSL)	a	vice	e	o	PSD	anunciou	Vanderson	Car-

doso	como	candidatado	a	prefeito	e	Wilder	Morais	(PSC)	a	

vice,	ambos	evangélicos.43	Segundo	pesquisa	RealTim	e	Bi-

gData,	Vanderson	Cardoso	aparece	em	primeiro	lugar	com	

17%,	seguido	por	Maguito	Vilela	em	2º	lugar	com	15%	das	

intenções	de	voto.	44.	

	

Região	Sudeste	

	

Belo	Horizonte	 tem	16	candidaturas	ao	executivo,	

sendo	1	com	candidato	evangélico.	O	PMB	anunciou	Cabo	

Xavier	como	candidato	e	Paula	Maia	(PMB)	a	vice.	Xavier	se	

denomina	como	evangélico	e	 é	ex-bolsonarista45.	O	Repu-

																																																								
41	http://portaldoms.com.br/ler.php?id=423	
42https://www.folhaz.com.br/politica/maguito-escolhe-rogerio-cruz-como-vice/	
43https://www.jornalopcao.com.br/bastidores/assembleia-de-deus-planeja-bancar-postulantes-a-vice-
prefeito-em-goiania-aparecida-e-anapolis-279195/	
44https://noticias.r7.com/eleicoes-2020/goiania-vanderlan-cardoso-e-maguito-vilela-lideram-pes-
quisa-11092020	
45https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2020/09/4875715-partido-da-mulher-lanca-ho-
mem-para-disputar-a-prefeitura-de-belo-horizonte.html	
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blicanos	tem	Lafayette	Andrada	candidato	a	prefeito	e	Mar-

lei	Rodrigues	a	vice.	Em	recente	pesquisa	de	intenções	de	

votos	Cabo	Xavier	e	Lafayette	não	atingiram	1%.46	

Rio	de	Janeiro	conta	com	14	candidaturas	ao	execu-

tivo,	sendo	4	com	candidatos	evangélicos.	O	PROS	tem	Cla-

rissa	Garotinho	 como	 candidata	 e	 Jorge	Coutinho	 (PROS)	

como	vice.	Clarissa	é	evangélica,	deputada	federal,	compõe	

a	bancada	evangélica	na	Câmara	e	é	]ilha	dos	ex-governa-

dores	Garotinho	e	Rosinha	Matheus.	O	PT	indicou	Benedita	

da	Silva	como	candidata	a	prefeita	e	a	Enfermeira	Rejane	

(PCdoB)	a	vice.	Benedita	também	é	evangélica,	ex-governa-

dora	do	Rio	de	Janeiro,	deputada	federal	e	 já	 fez	parte	da	

bancada	evangélica	na	Câmara.	O	PSC	anunciou	a	evangé-

lica	e	ex-Juıźa	Glória	Heloiza	como	candidata	a	prefeita,	o	

vice	ainda	não	foi	anunciado.	O	Republicanos	o]icializou	a	

candidatura	de	reeleição	a	prefeito	do	Rio	de	Marcelo	Cri-

vella	e	de	Andréa	Firmo	(Republicanos)	como	vice	na	coli-

gação	“Com	Deus,	pela	Famıĺia	e	pelo	Rio”.	Em	recente	pes-

quisa	da	Atlas	Polıt́ico	de	intenções	de	voto,	aponta	Crivella	

em	2º	lugar	com	11,1%,	Benedita	em	3º	com	9,6%	e	Glória	

não	pontuou.47	

São	Paulo	conta	com	14	candidaturas	ao	pleito	do	

executivo,	sendo	um	com	candidato	evangélico.	O	Partido	

Social	Liberal	(PSL)	anunciou	Joice	Hasselmann	como	can-

didata	a	prefeita	de	São	Paulo	e	Ivan	Leão	Sayeg	(PSL)	como	

vice.	Joice	é	deputada	federal,	evangélica,	já	foi	lıd́er	do	go-

verno	Bolsonaro	na	Câmara	e	hoje	se	classi]ica	como	anti-

bolsonarista	 e	 antipetista.	 O	 Republicano	 indicou	 Celso	

																																																								
46https://www.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2020/pesquisa-eleitoral/prefeitura-bh-mar-2020-2/	
47	https://diariodorio.com/pesquisa-mostra-paes-liderando-e-benedita-e-crivella-empatados/	
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Russomanno	 como	 candidato	 a	 prefeito	 e	 Marcos	 Costa	

(PTB)	a	vice.	Russomanno	se	denomina	católico	porém	re-

cebe	grande	apoio	da	ala	evangélica,	inclusive	da	Igreja	Uni-

versal	do	Reino	de	Deus,	que	controla	o	Republicanos.	Em	

pesquisa	do	Ibope	divulgada	em	20/09,	Russomanno	apa-

rece	 na	 liderança	 das	 intenções	 de	 voto	 oscilando	 entre	

27%	e	21%,	já	Joice	Hasselmann	recebeu	2%.48	

Vitória	 conta	 com	 12	 candidaturas	 do	 executivo,	

sendo	2	com	candidatos	evangélicos.	O	Republicanos	indi-

cou	o	Delegado	Lorenzo	Pazolini	como	candidato	a	prefeito	

e	a	Capitã	da	PM	Estéfane	Ferreira,	do	Republicanos,	a	vice.	

Pazolini	é	Deputado	Estadual	e	possui	pauta	voltada	a	se-

gurança	pública	e	a	moralidade	cristã,	apesar	de	não	se	de-

clarar	publicamente	evangélico.	 Lorenzo	 é	 próximo	a	Mi-

nistra	Damares	Alves	e	já	a	homenageou	na	Assembleia	Le-

gislativa.	Recentemente	esteve	envolvido	 junto	com	a	mi-

nistra	na	ação	ilegal		de	tentar	impedir	o	aborto	de	uma	me-

nina	de	10	anos	que	foi	estuprada	pelo	tio49.		O	Patriota	in-

dicou	o	Capitão	Assumção	como	candidato	a	prefeito	e	o	Ca-

pitão	Tristão	 (PTB)	 a	 vice.	Assumção	 é	 evangélico,	 depu-

tado	estadual	e	apresentou	um	projeto	de	lei	que	cria	o	“Dia	

do	combate	a	Cristofobia”,	por	acreditar	que	sua	religião	so-

fre	 intolerância	 religiosa	 por	 todo	 o	 mundo50.	 Pesquisas	

apontam	Capitão	Assumção	em	2º	lugar	com	13,17%		e	Pa-

zolini	em	5º		lugar	com	8,27%	das	intenções	de	voto.51	

	

																																																								
48https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2020/09/20/russomanno-lidera-pesquisa-do-ibope-pela-pre-
feitura-de-sp-com-covas-em-2.htm	
49	https://claudia.abril.com.br/noticias/damares-alves-teria-tentado-impedir-aborto-de-menina-de-
10-anos-do-es/	
50https://www.portaltemponovo.com.br/deputado-quer-criar-dia-de-combate-a-cristofobia/	
51https://www.diariocidade.com/noticias/pesquisa-eleitoral/pesquisa-eleitoral-vitoria-setembro-
2020/	
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Região	Sul	

	

Curitiba	conta	com	16	candidaturas	sendo	duas	de-

las	evangélicas.	O	PL	anunciou	a	Deputada	federal	e	Pastora	

da	Igreja	do	Evangelho	Eterno,	Christiane	Yared	como	can-

didata	a	prefeita	de	Curitiba	e	Jilcy	Rink	(PL)	como	vice.	En-

tretanto	Christiane	não	se	classi]ica	com	candidata	de	di-

reita,	nem	de	esquerda	e	também	não	participa	da	Bancada	

Evangélica	na	Câmara,	discordando	deste	grupo	ideológico	

em	vários	pontos.52	O	PSL	lançou	o	Delegado	da	Polıćia	Fe-

deral	Fernando	Francischini	como	candidato	a	prefeito.	A	

vice	será	Letıćia	Chun	Pei	Pan.53	Francischini	é	evangélico	e	

defende	pautas	conservadoras.	Em	uma	pesquisa	realizada	

pelo	Instituto	Paraná	Pesquisa,	aponta	Francischini	em	3º	

lugar	com	10,1%	e	Yared	em	4º	lugar	com	4,5%	das	inten-

ções	de	votos.	

Florianópolis	conta	9	candidaturas	e	nenhuma	o]i-

cialmente	evangélica,	porém	o	atual	prefeito	e	candidato	à	

reeleição	Gean	Loureiro,	decidiu	trocar	de	vice-prefeito	em	

busca	 de	mais	 apoio	 polıt́ico	 e	 escolheu	 Topázio	 Silveira	

Neto	(Republicanos)	que	é	um	empresário	e	apesar	de	não	

																																																								
52	 https://www.gazetadopovo.com.br/politica/parana/eleicoes-2018/yared-fala-sobre-saida-da-ban-
cada-evangelica-ratinho-alvaro-e-richa-9tadahb10gst]lb63ysk0qbvr/	
53	https://www.prefeitos2020.com/curitiba-candidatos-prefeitura-2020/	
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ser	declaradamente	evangélico,	tem	apoio	da	Igreja	Univer-

sal54.	O	atual	vice-prefeito	concorrerá	em	outra	chapa	tam-

bém	 como	 vice.55	 Uma	 pesquisa	 feita	 pelo	 IBP56,	 aponta	

Gian	em	primeiro	com	18,08%.	

Porto	Alegre:	Das	13	candidaturas	à	prefeitura	gaú-

cha,	uma	candidatura	é	evangélica.	O	Republicanos	indicou	

João	 Derly	 como	 candidato	 a	 prefeito	 e	 o	 Delegado	 Fer-

nando	 Soares	 (Republicanos)	 como	 vice.	 Derly	 é	 evangé-

lico,	ex-judoca	medalhista	olıḿpico	e	ingressou	na	polıt́ica	

como	vereador	em	2012,	a	convite	do	PCdoB	e	teve	como	

mentora	polıt́ica	Manuela	D’Avila.	Em	2012	foi	eleito	vere-

ador	 e	 em	 2014	 se	 elegeu	 deputado	 federal,	 ambos	 com	

apoio	de	Manuela.	Com	divergências	ideológicas	logo	após	

se	eleger	deputado,	trocou	a	legenda	pela	Rede	e	em	2018	

se	]iliou	ao	Republicanos57.	A	pesquisa	mais	recente	aponta	

João	Derly	em	último	lugar	com	2,4%.58	

Os	mapas	a	seguir	sintetizam	o	quadro	de	candida-

turas	evangélicas,	com	cruzamento	partidário	(Republica-

nos)	e	com	a	pauta	da	segurança	pública.		

	

	

	

	
	

																																																								
54https://alonoticias.com.br/noticias/exibe/eleicoes-2020-]lorianopolis-disputa-pela-vaga-de-vice-do-
prefeito-gean-esta-na-reta-]inal/	
55https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/eleicoes/2020/noticia/2020/09/07/convencoes-de]inem-
candidaturas-a-prefeito-de-]lorianopolis-nas-eleicoes-2020-veja-os-nomes.ghtml	
56	 https://santacatarinanews.com/noticias/politica/]lorianopolis-1-pesquisa-administrativa-e-levan-
tamento-visando-as-eleicoes-2020-feito-pelo-ibp-2563	
57	 https://www.uol.com.br/esporte/colunas/olhar-olimpico/2020/05/30/ex-comunista-derly-e-pre-
candidato-a-prefeito-por-partido-de-c-bolsonaro.htm	
58https://www.ocafezinho.com/2020/07/07/nova-pesquisa-eleitoral-em-porto-alegre/	
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Conclusão	

	

Conforme	evidenciado	na	pesquisa,	percebe-se	que	

as	candidaturas	evangélicas	cresceram	robustamente.	Em	

2016	estavam	presentes	em	13	capitais,	já	em	2020	este	nú-

mero	ampliou-se	para	24	das	26	capitais,	além	de	Florianó-

polis,	onde	a	chapa	de	Gian	Loureiro	não	se	declara	evangé-

lica	 o]icialmente,	mas	 tem	 apoio	 da	 Igreja	 Universal.	 Por	

]im,	é	necessário	destacar	o	protagonismo	do	Republicanos,	

partido	 ligado	 à	 Universal,	 que	 está	 com	 candidatura	 de	

prefeito	 ou	 vice	 em	 14	 capitais.	 Outro	 fator	 importe	 é	 a	

combinação	 temática:	 10	 candidaturas	 se	 estabeleceram	

com	um	candidato	evangélico	e	um	candidato	de	segurança	

pública.	No	total,	São	46	candidaturas	mapeadas	que	se	de-

claram	evangélicas	ou	que	recebem	apoio,	e	13	delas	tem	

chances	de	vitória.	

Deste	modo,	constatamos	que	a	presença	de	lideran-

ças	polıt́icas	 evangélicas	 é	 crescente,	 conta	 com	 respaldo	

social	e	está	ligada	ao	bolsonarismo.	Os	partidos	polıt́icos	

buscaram	recrutar	lıd́eres	religiosos	e	militares	para	dispu-

tar	as	prefeituras,	seguindo	estrutura	explorada	por	Bolso-

naro.		Os	candidatos	de	direita	e	centro-direita	buscam	re-

petir	 o	 fenômeno	 que	 consagrou	 e	 elegeu	 Bolsonaro	 em	

2018	postulando-se	como	 ]ieis	 ideários	do	Bolsonarismo,	

apresentando	programa	polıt́ico	ligado	à	moral	religiosa	e	

à	segurança	pública.	 	Observar	as	eleições	deste	ano	 é	de	

extrema	 importância,	 pois	 se	 evidenciará	 se	 o	 Bolsona-

rismo	segue	crescente	e	em	difusão	em	todas	as	regiões	do	

Brasil	ou	se	apontará	um	declıńio	polıt́ico.	O	resultado	das	

urnas	 evidenciará	 com	 que	 força	 polıt́ica	 Bolsonaro	 che-

gará	para	a	reeleição	em	2022.	

32



	
33 

Um panorama das eleições municipais na Região Norte  
	

POR MAÍRA TURA59  
 

O	presente	texto	analisa	as	disputas	eleitorais	para	

as	eleições	municipais	de	2020	na	Região	Norte	com	a	apro-

vação	dos	candidatos	em	convenção	partidária.	Pesquisa-

mos	as	seguintes	capitais:	Belém	(PA),	Rio	Branco	(AC),	Ma-

capá	(AP),	Manaus	(AM),	Porto	Velho	(RO),	Boa	Vista	(RR)	

e	Palmas	(TO).	Levantamos	dados	sobre	as	pré-candidatu-

ras	e	a	efetivação	das	mesmas	no	perıódo	de	16	de	agosto	a	

dia	16	de	setembro	nos	portais	de	O	Globo,	Exame,	Brasil	

de	Fato,	UOL,	Toda	Polıt́ica,	Folha	de	S.	Paulo	e	O	Norte.	

Nossa	hipótese	é	que	os	resultados	das	últimas	elei-

ções	 municipais	 e	 federais	 interferiram	 diretamente	 nas	

decisões	dos	campos	polıt́icos	em	relação	aos	seus	repre-

sentantes	e	alianças	para	as	prefeituras	de	2020.	Diversos	

grupos	de	direita	vão	disputar	em	condições	de	vencer	na	

maioria	 das	 capitais,	 enquanto	 as	 esquerdas	 estão	 enfra-

quecidos,	 só	disputando	com	maior	 chance	de	vitória	em	

Belém	e	Rio	Branco.	Essas	variáveis	guardam	relação	com	

as	tendências	apresentadas	nas	eleições	de	2016	e	2018.	

Buscamos	trabalhar	esta	hipótese	analisando	a	deci-

são	 dos	 partidos	 pelos	 seus	 candidatos	 e	 as	 alianças	 dos	

campos	 polıt́icos.	 Primeiramente,	 identi]icando	 quais	 são	

os	candidatos	de	cada	partido	e	quais	alianças	já	estão	es-

tabelecidas.	Para	depois	analisar	pesquisas	de	intenção	de	

voto,	tentando	projetar	os	principais	confrontos.	

	

																																																								
59	Maíra	Tura	é	graduanda	de	Ciências	Sociais	na	UFRJ,	está	no	6º	período	e	é	pesquisadora	do	NUDEB.	
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Principais confrontos das capitais da Região Norte 
 
Dia	15	de	setembro	foi	o	último	dia	para	os	partidos	

realizarem	as	convenções	para	escolha	dos	candidatos	a	ve-

readores	e	prefeitos	para	a	eleição	municipal	de	2020.60	Di-

ferentemente	do	perıódo	das	pré-candidaturas,	agora	per-

cebemos	um	número	maior	de	coalizões	–	com	a	exceção	de	

Porto	Velho,	que	ainda	chama	atenção	pelo	elevado	número	

de	candidatos	e	pela	alta	fragmentação	dos	campos	polıt́i-

cos.	Temos	em	 todas	 as	 capitais	projetos	diferentes,	 com	

objetivos	 e	 prioridades	 diversas,	 com	 confrontos	 de	 ten-

dências	polıt́icas	que	vão	desde	a	extrema	direita	até	a	es-

querda	 radical	 como	 é	 o	 caso	do	PSOL.	Na	 tabela	 abaixo,	

tentamos	traçar	o	per]il	polıt́ico	dos	principais	candidatos	

a	prefeito	das	capitais	do	Norte	do	paıś.		

																																																								
60	https://www.romanews.com.br/cidade/coalizao-de-partidos-definira-candidato-que-o-psdb-apoi-
ara-para/88543/		

CIDADE	 CANDIDATOS	 PARTIDO	 ECONOMIA	 COSTUMES		

	

IDEOLOGIA	

Belém		 Edmilson	Rodrigues	 PSOL	 Estatal	

Distribu-

tiva	

progressista		 Esquerda		

Belém		 Eder	Mauro	 PSL	 Liberal	 conservador		 Extrema	direita	

Belém		 Simão	Jatene	 PSDB	 Liberal	 Moderado	 Direta	liberal	

Rio	Branco	 Minoru	Kinpara	 PSDB	 Liberal	 Moderado	 Direita	liberal	

Rio	Branco	 Socorro	Neri	 PSB	 Estatal	 progressista	 Centro	esquerda	

Macapá		 Josiel	Alcolumbre	 DEM	 Liberal	 conservador	 Extrema	direita	

Macapá		 Patrıćia	Ferraz	 PODEMOS	 Liberal	 conservador	 Centro	direita	

Macapá	 João	Capiberibe	 PSB	 Estatal	 progressista	 Centro	esquerda	

Manaus		 David	Almeida	 AVANTE	 Neolibe-

ral	

conservador	 centro	direita		

Manaus		 Amazonino		 PODEMOS	 	 conservador	 Centro	Direita		
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Em	Belém	(PA),	o	quadro	já	está	desenhado	desde	o	

inıćio	do	ano	com	basicamente	três	caciques	polıt́icos.	Os	

grupos	estão	divididos	entre	os	aliados	do	atual	prefeito	de	

Belém,	Zenaldo	Coutinho	(PSDB),	os	aliados	do	ex-prefeito	

de	Belém,	Edmilson	Rodrigues	(PSOL)	e	os	apoiadores	do	

presidente	 Jair	 Bolsonaro.	 Os	 três	 candidatos	 com	maior	

chance	 de	 chegar	 no	 segundo	 turno	 são	 Edmilson	Rodri-

gues	(PSOL),	Simão	Jatene	(PSDB)	e	Eder	Mauro	(PSD).	Isso	

quer	dizer	que	 temos	 três	projetos	de	 cidade	em	disputa	

com	 três	 campos	 polıt́icos	 que	 pensam	 diferentemente	 a	

sociedade.	 	 A	 esquerda	 vem	 com	 uma	 coligação	 entre	 o	

PSOL	e	o	PT	em	torno	de	Edimilson	Rodrigues	(PSOL),	que	

tem	como	proposta	pensar	a	sociedade	com	uma	ação	mu-

nicipal	voltada	para	a	participação	popular,	distribuição	de	

renda,	inversão	de	prioridades	na	economia	e	progressista	

nos	costumes.	 	 	 Já	o	PSDB	tenta	a	reeleição	do	partido	de	

direita	liberal	na	prefeitura	agora	com	o	ex-governador	Si-

mão	 Jatene,	 que	 signi]ica	 pensar	 a	 sociedade	 com	 base	

numa	economia	 liberal	e	um	conservadorismo	nos	costu-

mes.	 Por	 ]im,	 temos	Eder	Mauro	 (PSL)	 do	partido	de	 ex-

trema	direita,	com	uma	posição	negacionista	e	anti-direitos	

Porto	Velho		 Léo	Moraes	 PODEMOS	 Liberal	 conservador	 Centro	direita	

Porto	Velho	 Hildon	Chaves	 PSDB	 Liberal		 moderado	 Direita	liberal	

Porto	Velho		 Cristiane	Lopes	 PP	 Liberal	 conservador	 Extrema	direita	

Boa	Vista	 ?	 	 	 	 	
Boa	Vista		 ?	 	 	 	 	
Boa	Vista	 ?	 	 	 	 	
Palmas		 Cinthia	Ribeiro	 PSDB	 Liberal	 moderado	 Direita	liberal	

Palmas		 Júnior	Geo	 PROS	 Liberal	 conservador	 Centro	direita	

Palmas		 Vanda	Monteiro	 PSL	 Liberal	 Conservador		 Extrema	direita	
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sociais,	com	a	qual	Bolsonaro	foi	eleito	presidente.	Trata-se	

de	um	projeto	de	governo	neoliberal	conservador,	que	vem	

sendo	construıd́o	desde	as	últimas	eleições	e	sendo	autori-

tário	na	polıt́ica,	liberal	na	economia	e	conservador	nos	cos-

tumes.		

																		 	 	 																					 	
																		 	 																																										Pesquisa	estimulada:	Roma	News61	

	
Em	Manaus	(AM),	percebe-se	uma	tendência	de	me-

lhor	desempenho	eleitoral	para	a	centro-direita	em	2020,	
representada	 pelas	 coligações	 do	MDB-PODEMOS-PMDB-
DEM	de	Amazonino	Mendes	(PODEMOS),	que	tenta	a	ree-
leição	 em	 disputa	 com	 a	 coligação	 PMB-AVANTE-PROS-
PSDB,	que	vem	com	David	Almeida	(AVANTE),	que	parece	
ser	o	único	que	teria	força	para	tirar	Amazonino	do	cargo.62	
Já	em	terceiro	lugar	aparece	José	Ricardo	(PT)	da	coligação	
PT-PSOL,	tentando	romper	com	a	tendência	conservadora	
que	venceu	as	últimas	duas	eleições	municipais.	

	

																																																								
61	https://rdnoticias.blog.br/2020/07/19/pesquisa-aponta-o-cenario-de-pre-candidaturas-em-belem-
e-quais-nomes-tem-maior-intencao-e-rejeicao-de-votos/		
62	https://amazonasatual.com.br/amazonino-david-almeida-e-alberto-neto-lideram-em-pesquisa-para-
prefeito-de-manaus/		
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								Pesquisa	Registrada	sob	o	nº:	AM-06784/202063	
	
Rio	Branco	(AC)	apresenta	no	momento	um	empate	

técnico	entre	tendências	divergentes.	A	coligação	PSB-PDT	
vem	com	Socorro	Neri,	que	busca	a	reeleição	com	um	pro-
jeto	de	cidade	progressista,	e	Minoru	Kinpara	(PSDB)	da	co-
ligação	 PSL-PSDB,	 que	 detém	 os	 votos	 dos	 setores	 mais	
conservadores.	Embora	a	coligação	PT-	PSOL	de	Daniel	Zen	
(PT)	defenda	um	projeto	mais	democrático	de	cidade	e	de	
inclusão	social,	ela	desponta	apenas	como	a	terceira	força	
polıt́ica.64	

	
Fonte:	Ac	24	horas65	
	

																																																								
63	http://portalprojeta.com.br/wp-content/uploads/2020/08/Pesquisa-Manaus.pdf		
64	https://jornalonorte.com.br/eleicoes-2020-confira-lista-de-candidatos-confirmados-a-prefeitura-de-
rio-branco-ac/		
65	https://www.ac24horas.com/2020/07/06/pesquisa-poe-minoru-e-socorro-tecnicamente-empata-
dos/		
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Em	Macapá	(AP)	o	cenário	polıt́ico	não	está	bem	de-
]inido.	Na	oposição,	a	candidatura	de	João	Capiberibe	(PSB),	
ex-prefeito	da	capital	da	coligação	PSB-Rede,	conta	com	os	
votos	de	centro-esquerda	e	aparece	liderando	as	pesquisas	
de	intenção	de	voto	até	o	momento,	seguido	de	Patrıćia	Fer-
raz	(Podemos),	como	uma	alternativa	aos	polıt́icos	clássi-
cos,	e	Josiel	Alcolumbre	(DEM),	da	maior	coligação	em	dis-
puta	 com	 Avante-PSDB-PP-DEM-PDT-PSC-PSD-PROS-PV-
PL-Republicanos-Solidariedade,	que	parece	contar	com	os	
votos	de	centro	direita	e	de	extrema	direita.66	

A	 ala	 religiosa,	 com	apoio	de	Bolsonaro,	 articula	 a	
chapa	conservadora	PSL-Patriotas	com	o	pastor	Didio	Silva	
(Patriotas)	e	vem	com	um	projeto	de	cidade	pela	extrema	
direita,	conservadora	nos	costumes	e	liberal	na	economia.	
Contudo,	ele	não	aparece	bem	avaliado	nas	pesquisas.67	

	

	
Reprodução/RealTime	Big	Data68	
	
Em	Porto	Velho	(RO),	observa-se	uma	alta	fragmen-

tação	dos	campos	polıt́icos,	o	que	di]iculta	estipular	quem	
tem	 as	 maiores	 chances	 de	 disputar	 o	 segundo	 turno.	 O	

																																																								
66https://g1.globo.com/ap/amapa/eleicoes/2020/noticia/2020/09/04/candidatos-a-prefeitura-de-
macapa-nas-eleicoes-2020-veja-quem-sao.ghtml		
67	https://www.diariodoamapa.com.br/cadernos/politica/ala-religiosa-do-bolsonarismo-articula-
chapa-conservadora-pra-disputar-prefeitura-de-macapa/		
68	https://noticias.r7.com/brasil/joao-capiberibe-lidera-corrida-eleitoral-em-macapa-diz-pesquisa-
27082020		
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único	que	aparece	com	uma	margem	signi]icativa	na	frente	
dos	demais	candidatos	é	Léo	Moraes	(PODEMOS),	mesmo	
assim	candidatos	como	Cristiane	Lopes	(PP)	e	Hildon	Cha-
ves	(PSDB)	também	têm	grandes	chances	de	chegar	à	pre-
feitura.69	
Com	base	nas	pesquisas	analisadas	até	o	momento,	os	ha-
bitantes	de	Porto	Velho	estão	preferindo	um	projeto	de	ci-
dade	mais	liberal	na	economia	e	conservador	nos	costumes.	
Isso	 favorece	 os	 campos	 polıt́icos	 mais	 conservadores	
como	a	direita	liberal	e	a	extrema	direita.		

	

					 	
							Número	de	identi]icação:	RO-04741/2020.70	

	
Em	Palmas	(TO)	possivelmente	teremos	a	eleição	de	

uma	tendência	mais	conservadora	e	chamamos	a	atenção	
para	o	elevado	número	de	 candidaturas.	Até	 o	momento,	
Cinthia	Ribeiro	(PSDB),	que	tenta	a	reeleição,	aparece	como	
favorita,	seguida	por	Júnior	Geo	(PROS),	que	aparece	como	
uma	 alternativa	 aos	 polıt́icos	 tradicionais.	 Ele	 tem	 uma	

																																																								
69https://g1.globo.com/ro/rondonia/eleicoes/2020/noticia/2020/09/07/candidatos-a-prefeito-em-
porto-velho-nas-eleicoes-2020-veja-quem-sao.ghtml		
70	https://brasil364.com.br/eleicoes-2020-vejam-os-numeros-da-pesquisa-para-prefeito-em-porto-
velho/		
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curta	carreira	na	área	e	se	apresenta	com	uma	postura	in-
dependente.	 Por	 ]im,	Vanda	Monteiro	 (PSL)	 também	 tem	
chances	de	chegar	ao	segundo	turno.71	

	

		 	 	 			 												 	
	 	 	 	 	 Pesquisa	Registrada	sob	o	nº:	TO-00301/202072	
	

Boa	Vista	(RR)	tem	10	candidatos	a	prefeitos	Anto-
nio	Nicoletti	(PSL),	Arthur	Henrique	(MDB),	Fábio	Almeida	
(PSOL),	Gerlane	Baccarin	(PP),	Shaolyn	Gomes	(PMN),	Shé-
ridan	 Oliveira	 (PSDB),	 Ottaci	 Nascimento	 (SD),	 Luciano	
Castro	 (PL),	 Linoberg	 Almeida	 (Rede)	 e	 Isamar	 Ramalho	
(Podemos).73		

	
Conclusão  
	
A	menos	de	dois	meses	das	eleições	municipais,	as	

capitais	da	região	Norte	parecem	já	estar	com	os	candidatos	

dos	principais	confrontos	bem	de]inidos.	A	extrema	direita	

aparece	com	fortes	candidatos	devido	ao	aumento	da	popu-

																																																								
71	https://www.folhacapital.com.br/portal/noticias/view/10037/proximo-prefeito-ou-prefeita-de-
palmas-deve-ser-eleito-a-com-apenas-35-dos-votos		
72	http://www.portalstylo.com.br/noticia-1508568817-primeira-rodada-de-intencao-de-votos-para-a-
corrida-a-prefeitura-de-palmas		
73	https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2020/09/14/candidatos-a-prefeito-de-boa-vista-nas-elei-
coes-2020-veja-quem-sao.ghtml		
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laridade	de	Bolsonaro,	uma	]igura	liberal	na	economia,	au-

toritário	na	polıt́ica	e	conservador	nos	costumes,	conforme	

o	 exposto	 no	 boletim	 do	mês	 de	 agosto,	 que	 demostra	 o	

crescimento	 dessa	 vertente	 no	 paıś	 como	 um	 todo	 (tal	

como	aconteceu	nas	eleições	de	2016	e	2018).	

	Já	a	centro-direita	disputa	em	Manaus	com	duas	co-

ligações	muito	fortes	e	parece	que	essa	será	a	tendência	que	

permanecerá	 governando	 a	 cidade.	 A	 mesma	 tendência	

aparece	em	Porto	Velho	e	Macapá.	

A	esquerda	está	com	uma	coligação	PT-PSOL	em	Be-

lém,	onde	aparece	como	favorita,	porém	nas	outras	capitais	

ocorre	 a	 fragmentação	 da	mesma,	 o	 que	 di]iculta	 que	 os	

campos	mais	progressistas	cheguem	ao	segundo	turno.	O	

enfraquecimento	 do	 “lulismo”,	 exposto	 no	 boletim	 de	

agosto,	 também	parece	 persistir	 na	 intenção	 de	 voto	 das	

pesquisas	analisadas.	 	Além	disso,	a	centro-esquerda	apa-

rece	como	forte	candidata	a	chegar	no	segundo	turno	com	

a	coligação	PSB-PDT	em	Rio	Branco.	

Mesmo	com	todas	essas	projeções	ainda	é	cedo	para	

realmente	de]inir	 os	 candidatos	mais	 fortes,	 pois	 ainda	 é	

possıv́el	que	ocorram	desistências	de	candidaturas	e	o	au-

mento	de	coligações,	o	que	pode	mudar	o	cenário	nas	capi-

tais	da	região	norte	do	paıś.	

		

	

	

	

	

	

	

41



	
42 

As eleições municipais na Região Nordeste 
 
POR ISABELA NEVES74, ISABEL UCHOA75 E RENATA SANTIAGO76 
	

O	presente	texto	pretende	analisar	o	quadro	eleito-

ral	das	nove	capitais	da	região	Nordeste	(Maceió,	Salvador,	

Fortaleza,	São	Luıś	do	Maranhão,	João	Pessoa,	Recife,	Tere-

sina,	Natal	e	Aracaju).	Para	isso,	faremos	uma	breve	recu-

peração	do	histórico	eleitoral	na	região	e	em	seguida	vamos	

mapear	a	forma	como	cada	candidato	se	apresenta	estrate-

gicamente	alinhado	aos	campos	polıt́icos	da	esquerda	e	da	

direita,	com	suas	subdivisões	(direita	liberal,	direita	bolso-

narista,	esquerda	petista	e	esquerda	não	petista).		

No	boletim	de	agosto	recuperamos	que	o	Nordeste	

foi	a	única	região	em	que	o	atual	presidente	Jair	Bolsonaro	

não	venceu	Fernando	Haddad	no	2o	turno.	O	petista	regis-

trou	69,7%	dos	votos	válidos,	contabilizando	20,3	milhões	

de	votos,	contra	8,8	milhões	de	Bolsonaro77.	Entretanto,	em	

Natal,	 João	 Pessoa	 e	 Maceió	 foi	 Bolsonaro	 quem	 obteve	

êxito78	já	1o	turno,	ficando	em	segundo	lugar	nas	demais	ca-

pitais,	com	exceção	do	Fortaleza,	onde	ficou	em	terceiro.		

Percebemos	ainda	que	o	bolsonarismo	foi	relativa-

mente	 fraco	na	região.	Observa-se	um	grande	número	de	

governadores	 de	 esquerda	 eleitos	 (PT,	 PSB,	 PC	 do	 B)	 e	

																																																								
74	Isabela	Neves	é	graduanda	de	Ciências	Sociais	da	UFRJ	e	pesquisadora	do	NUDEB.	
75	Isabel	Uchoa	é	graduanda	de	Ciências	Sociais	da	UFRJ	e	pesquisadora	do	NUDEB		
76	Renata	Santiago	é	graduanda	de	Ciências	da	UFRJ	e	pesquisadora	do	NUDEB		
77	https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/eleicao-em-numeros/noticia/2018/10/29/haddad-ga-
nha-no-nordeste-e-bolsonaro-nas-demais-regioes-do-pais.ghtml	
78	https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/eleicoes-2018/bolsonaro-foi-o-mais-votado-
em-cinco-capitais-do-nordeste-8p9ytzi7sehxao92ocnawdiqn/	
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mesmo	os	de	partidos	de	direita	portam-se	como	oposito-

res	de	Bolsonaro,	como	é	o	caso	de	Renan	Filho,	de	Alagoas	

e	do	MDB	e	Belivaldo	Chagas	Silva,	de	Sergipe	e	do	PSD.		

Por	outro	lado,	vimos	também	que	a	aprovação	do	

presidente	na	Região	vinha	crescendo,	questão	que	vamos	

explorar	no	 texto.	 Isso	 se	 soma	ao	histórico	 eleitoral,	 em	

que	constatamos	que	a	esquerda	encontra-se	enfraquecida	

também	na	região.	Em	uma	retomada	ao	perfil	eleitoral	que	

a	região	possuía	nos	anos	90,	a	esfera	progressista	tem	per-

dido	lugar	nas	eleições	municipais,	cedendo	espaço	às	can-

didaturas	de	direita	e	centro-direita.	

Com	isto,	nossa	hipótese	é	que	parte	da	direita	libe-

ral	busca	convergir	seus	movimentos	com	os	do	bolsona-

rismo,	aproveitando	que	este	está	desorganizado	desde	que	

o	presidente	saiu	do	PSL	e	apostando	no	aumento	da	sua	

popularidade.	Essa	convergência	se	dá	ou	em	alianças	com	

figuras	 típicas	do	bolsonarismo	ou	mobilizando	 identida-

des	 e	programas	 comuns	e,	 por	 fim,	 com	a	defesa	do	go-

verno	Bolsonaro.		

Já	 a	 esquerda,	 por	 sua	 vez,	 aparece	 fragmentada,	

dando	continuidade	às	divisões	políticas	anteriores	ao	bol-

sonarismo,	tais	como	as	disputas	entre	PSB	e	PT	em	algu-

mas	capitais,	ou	entre	PT	e	PDT	em	outras.		

As	 fontes	que	usamos	 foram	os	portais	de	notícias	

nacionais	tais	como	Folha	de	São	Paulo,	G1,	O	Globo,	Isto	é,	

Terra	Brasil	de	Fato,	El	País,	jornais	locais	(Meio	Norte,	Di-

ário	do	Nordeste	entre	outros),	além	dos	institutos	de	pes-

quisa	 tais	 como	o	Datafolha,	Amostragem,	Emet	e	Data	O	

Dia.	A	pesquisa	se	encerrou	em	16	de	setembro,	último	dia	

para	que	os	partidos	realizassem	suas	convenções.		
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Um	breve	histórico	eleitoral		

	

A	Região	Nordeste	consolidou-se	como	um	territó-

rio	onde	a	esquerda	em	geral	e	o	PT	em	particular	tem	forte	

influência.	No	entanto,	ao	traçar	um	histórico	das	eleições	

presidenciais	 de	 1994	 e	 1998,	 é	 possível	 perceber	 que	 o	

voto	 na	 região	 era	 dominado	 pelo	 PSDB,	 ocorrendo	 uma	

ruptura	 em	 2002.	 Como	mostram	 os	 três	 mapas	 abaixo,	

Lula	 foi	 derrotado	 em	 todos	 os	 estados	 do	 Nordeste	 em	

1994	e	1998,	embora	nessa	eleição	o	desempenho	da	es-

querda	na	região	tenha	melhorado	com	a	primeira	candida-

tura	de	Ciro	Gomes.	Em	2002,	contudo,	o	Lula	assume	a	di-

anteira	para	não	perder	mais.		

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

https://sites.google.com/site/atlaseleicoespresidenciais/1994	
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Mapa	da	eleição	presidencial	de	1998	por	estado	da	 federação.	Disponível	em	

https://sites.google.com/site/atlaseleicoespresidenciais/1998	

	

	
Mapa	da	eleição	presidencial	de	2002	por	município	da	federação.	Disponível	em	

https://sites.google.com/site/atlaseleicoespresidenciais/2002		
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		 O	predomínio	lulista	no	Nordeste	em	eleições	nacio-

nais	é	amplamente	conhecido	pela	ciência	política	e	no	de-

bate	público.	Em	eleições	estaduais,	essa	dinâmica	se	veri-

fica	 com	 a	 eleição	 de	 governadores	 de	 partidos	 de	 es-

querda:	PT,	PDT,	PSB	e	PC	do	B.	Isso	se	confirmou	nas	elei-

ções	de	2018,	conforma	podemos	ver	no	mapa	abaixo		

	

	
Mapa	eleitoral	da	eleição	presidencial	de	2018	por	estado	da	federação.	Dispo-

nível	 em	 https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/eleicao-em-numeros/noti-
cia/2018/10/08/eleicoes-2018-o-peso-de-cada-regiao-do-brasil-na-votacao-para-presi-
dente.ghtml	

	

		 Contudo,	o	cenário	para	2020	parece	mais	compli-

cado	do	que	esse	histórico	sugere,	conforme	argumentare-

mos	na	próxima	seção.		

	

46



	
47 

A	 ascensão	 do	 bolsonarismo	 no	 Nordeste:	 o	 auxílio	

emergencial	e	as	obras	

	

Em	agosto	vimos	que,	segundo	pesquisa	do	Datafo-

lha	divulgada	no	dia	14,	37%	dos	entrevistados	consideram	

o	governo	bom	ou	ótimo	contra	32%	em	julho79.		

Quando	analisamos	o	 recorte	 regional,	 é	notável	 a	

melhora	na	avaliação	de	Bolsonaro	no	Nordeste.	Mesmo	se	

tratando	da	região	onde	o	presidente	tem	maior	reprova-

ção.	Sua	rejeição	caiu	para	35%	entre	os	nordestinos,	isto	é,	

17%	a	menos	do	que	mês	passado,	quando	chegou	a	52%.	

Já	sua	avaliação	positiva	ficou	33%	dos	entrevistados,	con-

tra	27%	no	levantamento	anterior,	de	julho.	

A	principal	explicação	para	isso	na	mídia	e	nos	ana-

listas	políticos	foi	o	auxílio	emergencial	de	R$	600,		medida	

inicialmente	 contestada	 pelo	 presidente	 e	 que,	 segundo	

PNAD/IBGE,	alcançou	58,9%	dos	lares	nordestinos.	

Além	do	auxílio,	Bolsonaro	tem	inaugurado	obras	na	

Região	 Nordeste,	 tais	 como	 o	 Eixo	 Norte	 do	 projeto	 de	

Transposição	do	Rio	São	Francisco,	que	só	avançou	1%	no	

atual	 governo,	 mas	 que	 já	 tem	 o	 nome	 de	 Bolsonaro	 na	

placa.	O	presidente	tem	visitado	as	obras	de	transposição,	

gerando	aglomerações.	Além	disso,	 o	projeto	Casa	Verde	

Amarela	também	visa	aumentar	sua	força	no	Nordeste80.	

Uma	vez	 feita	essa	contextualização	política,	segue	

agora	o	mapa	das	capitais,	começando	com	Salvador	e	de-

pois	subindo	no	mapa	até	chegar	a	São	Luiz.		

																																																								
79https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/08/aprovacao-a-bolsonaro-sobe-e-e-a-melhor-desde-o-
inicio-do-mandato-diz-datafolha.shtml	
80	https://extra.globo.com/noticias/roteiro-de-viagens-de-bolsonaro-guiado-pelo-auxilio-emergen-
cial-24614211.html		
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O	quadro	eleitoral	em	Salvador		

	

	O	DEM	dirige	a	prefeitura	de	Salvador	desde	2012,	

com	ACM	Neto	enquanto	o	governo	do	Estado	é	do	PT	desde	

2006,	 primeiro	 com	 Jaques	 Vagner	 e	 depois	 com	 o	 Rui	

Costa.	Estas	serão	as	principais	forças	da	eleição	na	capital	

baiana.		

ACM	 Neto	 apoia	 a	 candidatura	 do	 vice	 prefeito	

Bruno	Reis	(DEM),	que	conseguiu	atrair	para	essa	chapa	15	

partidos,	incluindo	agremiações	de	esquerda	que	apoiam	o	

governador	petista,	como	é	o	caso	do	PDT,	que	indicou	Ana	

Paula	Matos,	como	vice.	A	questão	 é	 se,	 caso	essa	aliança	

seja	vitoriosa	em	2020,	 irá	se	repetir	em	2022	na	eleição	

para	o	governo	Estadual,	no	qual	o	atual	prefeito	de	Salva-

dor	é	pré-candidato.		

Bruno	Reis	lidera	as	intenções	de	voto	segundo	pes-

quisa	do	Instituto	Paraná	Pesquisas,	com	34,9%.		

Também	na	direita	liberal,	temos	João	Carlos	Bace-

lar	Batista,	pelo	Podemos,	que	já	foi	vereador	da	capital	bai-

ana	pela	primeira	vez	em	1992,	estando	]iliado	na	época	ao	

PMDB.	Já	o	Avante	lançou	o	Pastor	Sargento	Isidório,	candi-

dato	pela	 segunda	vez.	Trata-se	de	um	pastor	 e	 sargento	

que	não	apoia	Bolsonaro.		

Na	esquerda,	o	PT	também	escolheu	um	quadro	com	

vıńculos	militares,	 a	Major	Denice	da	PM-BA,	especialista	

em	direitos	humanas	(ela	é	idealizadora	e	co-fundadora	da	

Ronda	Maria	da	Penha,	patrulha	da	Polícia	Militar).	A	can-

didatura	de	Denice,	que	terá	o	PSB	na	vice,	recebeu	críticas	

por	ela	não	possuir	um	histórico	de	militância	no	PT.	Ela	

conta,	 contudo,	 com	o	 apoio	do	 governador,	 que	 é	muito	

48



	
49 

bem	avaliado	e	pode	alavancar	seu	nome.	Contudo,	espe-

cula-se	que	Costa	possa	apoiar	o	Pastor	Sargento	Isidório,	

caso	ele	se	viabilize	como	alternativa	ao	DEM81,	

O	PCdoB	lança	Olívia	Santana,	que	foi	a	primeira	mu-

lher	negra	a	obter	um	cargo	de	deputada	estadual	na	Bahia,	

ela	é	pedagoga	e	foi	vereadora	de	Salvador.	Pelo	Psol	será	o	

candidato	estadual	Hilton	Coelho,	que	é	deputado	estadual.	

Os	 candidatos	da	direita	bolsonarista	 em	Salvador	

são	Cezar	Leite	do	PRTB	(um	dos	partidos	que	apoiou	a	can-

didatura	de	Jair	Bolsonaro)	e	Celsinho	Cotrim	(PROS),	am-

bos	sem	muita	chance.		

	

	 	 A	disputa	pela	prefeitura	de	Aracajú		

	

Em	Aracajú,	a	prefeitura	é	comanda	por	Edvaldo	No-

gueira,	do	PDT	(eleito,	contudo,	pelo	PCdoB)	enquanto	que	

o	governo	do	estado	é	do	PSD,	com	Belivaldo	Chagas,	que	é	

da	direita	liberal	mas	que	teve	apoio	do	PT	e	não	compactua	

com	Bolsonaro.	Quase	todos	esses	setores	estarão	juntos	na	

busca	pela	reeleição	de	Edvaldo,	que	terá	na	vice	uma	polı-́

tica	do	PSD,	Katarina	Feitosa	e	que	recebeu	ainda	o	apoio	

de	outros	partidos,	tais	como	o	PV,	PP	e	o	MDB.		

Somente	o	PT	se	deslocou	desse	bloco	com	o	ex-de-

putado	 federal	Marcio	Macedo,	 apoiado	pela	Rede	 e	pelo	

PROS.	A	esquerda	tem	ainda	a	chapa	Cidania-PSB,	com	a	de-

legada	Danielle	Garcia	que	tem	o	suporte	de	PL	e	PSDB.	Há	

ainda	uma	chapa	do	PSOL	e	outra	do	PSTU.		

																																																								
81	https://www.terra.com.br/noticias/eleicoes/governador-do-pt-deve-apoiar-candidato-do-avante-
em-salvador,c407279f48bb18a31ab2e76cd5605c5ckltdcbfr.html		
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A	 direita	 liberal	 terá	 ainda	 as	 candidaturas	 do	

Avante,	que	lançou	Lúcio	Flávio,	empresário	graduado	em	

Comunicação	Social.	Ainda,	a	delegada	Georlize	Teles	será	

candidata	pelo	DEM,	ela	 é	ex	secretária	da	Segurança	Pú-

blica	e	da	Cidadania	e	Defesa	Social	de	Aracaju.	Temos	tam-

bém	 pelo	 PMB	 o	 candidato	 Juraci	 Nunes,	 sendo	 sua	 pri-

meira	vez	concorrendo	a	um	cargo	polıt́ico.	Sua	vice	tam-

bém	é	do	PMB.	

Na	direita	bolsonarista	da	cidade,	podemos	encaixar	

o	candidato	Paulo	Márcio,	 ]iliado	ao	DC.	O	ex	prefeito,	Al-

meida	Lima	do	PRTB,	também	pode	ser	posicionado	como	

na	direita	bolsonarista,	já	que,	além	do	partido	ter	apoiado	

a	 candidatura	de	 Jair	Bolsonaro,	o	 candidato	 à	prefeitura	

tem	apoio	do	vice	presidente	Hamilton	Mourão,	que	 é	do	

partido.	A	direita	bolsonarista	conta	também	com	Rodrigo	

Valadares	do	PTB,	que	compõe	a	Frente	Conservadora,	que	

conta	com	o	apoio	do	PMN	e	PSL.	

Em	uma	pesquisa	do	Instituto	Dataform	o	atual	pre-

feito	lidera	com	com	23,1%.	A	delegada	Danielle	Garcia	(Ci-

dadania)	aparece	logo	após,	com	21,1%.	Emília	Correa	(Pa-

triota)	e	Valadares	Filho	 (PSB)	possuíam	12,0%	e	11,1%,	

respectivamente,	sendo	que	Valadares	Filho	virou	o	vice	de	

Danielle	Garcia.	

Também	foi	avaliado,	na	pesquisa,	a	in]luência	do	lu-

lismo	e	bolsonarismo	nessa	capital.	Dos	que	foram	pergun-

tados	 se	 votariam	 em	 um	 candidatos	 indicados	 por	 Lula	

27,8%	a]irmam	que	 votariam,	 contra	 42%	que	não	 vota-

riam.	 Já	 sobre	o	apoio	a	Bolsonaro,	35,6%	votariam	num	

candidato	indicado	por	ele	contra	42%	que	não	votariam,	o	

que	con]irma	o	crescimento	do	atual	mandatário	na	região.		
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	 	 As	chapas	para	a	prefeitura	de	Maceió		

	

Em	Maceió	o	atual	prefeito	Rui	Palmeira,	foi	eleito	e	

reeleito	pelo	PSDB.		Já	Renan	Filho,	do	MDB,	governa	o	Es-

tado	desde	2015.	Esses	polos	da	direita	 liberal	se	uniram	

em	torno	da	candidatura	de	Alfredo	Gaspar,	do	MDB,	um	ex-

procurador	geral	de	justiça.	Seu	vice	é	do	Podemos.	

	Além	disso,	Maceió	foi	uma	das	capitais	em	que	Bol-

sonaro	 venceu	nas	 eleições	 de	2018.	Disputando	 esse	 le-

gado,	estarão	Davi	Davino,	do	PP,	que	conta	com	apoio	do	

DEM,	Solidariedade,	PSL	e	Republicanos.	Outro	candidato	

nesse	 campo	 é	 o	 empresário	 Josan	 Pereira,	 do	 Patriotas,	

que	era	do	PSL	com	Bolsonaro	em	2018	e	surgiu	na	polıt́ica	

na	mobilização	contra	Dilma	em	2015.		Há	ainda	Cıćero	Al-

meira,	da	DC,	que	é	radialista	policial	e	tem	o	apoio	do	PTB.	

A	esquerda	apresenta-se	com	alto	nıv́el	de	fragmen-

tação.	O	PT	lançou	Ricardo	Barbosa;	o	PCdoB	Cıćero	Filho;	

o	PSB	vai	de	JHC	com	o	vice	Ronaldo	Lessa,	do	PDT;	pelo	UP	

virá	a	jornalista	Lenilda	Luna;	e	Valéria	Correia	pelo	PSOL.	

O	ex-prefeito	Corintho	Campelo,	quadro	histórico	do	PDT,	

saiu	do	partido	para	garantir	a	candidatura	no	PMN.		

Na	pesquisa	mais	recente,	de	30	de	julho,	JHC	do	PSB	

liderava	com	27%,	seguido	por	Alfredo	Gaspar	com	16%.82	

Os	candidatos	a	prefeito	de	João	Pessoa	

	

João	Pessoa	é	dirigida	por	Luciano	Cartaxo,	que	ven-

ceu	em	2012	pelo	PT	e	em	2016	pelo	PSD	e	que	atualmente	

																																																								
82	 http://www.correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2020/07/30/veja-os-numeros-da-pes-
quisa-tdl-para-prefeito-de-maceio 
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está	no	PV.	Já	o	governo	do	Estado	está	na	mão	de	João	Aze-

vedo,	que	é	do	Cidadania,	mas	que	foi	eleito	pelo	PSB,	com	

quem	rompeu.		

Cartaxo	terá	como	candidato	Edilma	Freire,	também	

do	PV,	em	chapa	que	tem	o	PDT	de	vice.	 Já	o	governador	

Azevedo	apoiará	o	candidato	Cıćero	Lucena,	do	Progressis-

tas,	que	terá	Léo	Bezerra,	do	Cidadania,	como	candidato	a	

vice-prefeito.	A	direita	liberal	tem	ainda	como	candidatos:	

Nilvan	 Ferreira	 do	MDB,	Raoni	Mendes	 do	Democratas	 e	

Ruy	Carneiro(PSDB).		

O	campo	da	esquerda	se	dividiu.	Pelo	PSB,	o	ex-go-

vernador	Ricardo	Coutinho	se	lançou	candidato.	O	PT	mu-

nicipal	primeiro	lançou	candidato,	Anıśio	Maia,	com	o	Pc	do	

B	de	vice.	Depois,	tentou	apoiar	Coutinho,	e	o	PT	nacional	

fez	uma	solicitação	ao	TSE	para	formalizar	a	aliança.	Em	se-

guida,	o	PSB	nacional	 rejeitou	o	apoio	e	a	 situação	atual-

mente	está	em	um	impasse.83	A	Rede	escolheu	Carlos	Mon-

teiro,	o	PSOL	vai	com	Pablo	Honorato,	a	UP	vai	com	Rafael	

Freire,	o	PSTU	com	Rama	Dantas	e	o	PCO	com	Camilo	Du-

arte(PCO).		

Já	pela	direita	que	pode	ocupar	o	campo	do	bolsona-

rista	identi]icamos	duas	candidaturas:	João	Almeida	do	So-

lidariedade,	que	tem	como	vice	um	quadro	do	PSL	(ex-par-

tido	de	Bolsonaro)	e	o	delegado	da	Polıćia	Civil	Wallber	Vir-

golino.	 Embora	 a	 esquerda	 tenha	 vencido	 eleições	 na	 ci-

dade	de	2004	a	2012	e	mesmo	2016,	que	foi	vencida	pela	

direita,	porém	com	Cartaxo,	quadro	histórico	da	esquerda	

																																																								
83	https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/09/18/psb-nacional-rejeita-apoio-do-pt-em-joao-
pessoa-e-descarta-alianca-em-2022.ghtml	
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na	cidade,	foi	uma	das	apenas	três	capitais	da	Região	Nor-

deste	onde	Jair	Bolsonaro	venceu	as	eleições	em	2018.	

Dessa	forma,	é	possıv́el	compreender	a	estratégia	da	

adesão	 ao	 bolsonarismo	 por	 parte	 do	 partido	 Solidarie-

dade,	que	além	de	criar	um	elo	partidário	com	o	antigo	par-

tido	do	presidente	Bolsonaro,	se	utilizou	de	frases	como	“é	

uma	candidatura	sem	governo,	sem	prefeitura”,	que	reme-

tem	bastante	a	postura	“desatrelada	à	corrupção	e	à	velha	

polıt́ica”	que	Bolsonaro	busca	passar,	apesar	do	partido	So-

lidariedade	fazer	parte	do	chamado	“centrão”,	que	está	di-

retamente	 associado,	 por	muitos,	 à	 chamada	 “velha	 polı-́

tica”[17].	No	mesmo	sentido,	o	partido	Patriota	também	se	

utiliza	da	estratégia	bolsonarista,	dado	que	Bolsonaro	já	foi	

]iliado	 ao	 partido.	 Dessa	 forma,	 Patriota	 se	 coloca	 como	

uma	 opção	 de	 voto	 para	 bolsonaristas.	 Não	 obstante,	

mesmo	o	Progressistas,	que	terá	apoio	do	governador,	tam-

bém	se	coloca	como	uma	opção	para	os	eleitores	de	Bolso-

naro.	EY 	notável,	então,	a	presença	de	partidos	que	se	utili-

zam	dessa	estratégia	para	disputar	as	eleições	

	

O	cenário	eleitoral	Recife	

	

	O	quadro	polıt́ico	de	Recife	é	hegemonizado	pela	esquerda	

desde	os	anos	2000,	com	quatro	gestões	seguidas	do	PT	e	

duas	em	sequência	do	PSB,	com	o	atual	prefeito	Geraldo	Jú-

lio.	No	mesmo	sentido,	o	governo	Estadual	está	com	o	PSB	

desde	2006,	primeiro	com	Eduardo	Campos	e	depois	com	

Paulo	Câmara.	Além	disso,	o	PT	vence	as	eleições	presiden-

ciais	na	cidade	desde	2002	até	2018.		
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	Nesse	cenário,	a	disputa	entre	as	esquerdas	vem	ocupando	

o	centro	da	disputa	polıt́ica.	O	PSB	–	que	quer	manter	a	ges-

tão	com	o	deputado	federal	João	Campos,	]ilho	de	Eduardo	

Campos	–	e	o	PT,	que	lançou	Marıĺia	Arraes,	também	depu-

tada	federal	e	neta	de	Miguel	Arraes,	maior	liderança	histó-

rica	 da	 esquerda	pernambucana.	 Ela	 conta	 com	apoio	do	

PSOL,	 que	 indicou	 a	 vice.	No	meio	 dessa	 disputa,	 ]icou	 o	

PDT.	O	deputado	 federal	Tulio	Gadelha	aprovou	apoio	ao	

PT,	mas	o	partido	interviu	no	diretório	municipal	e	forçou	

o	apoio	ao	PSB84	,	que	tem	ainda	o	apoio	do	PC	do	B	e	outros	

sete	partidos.		

	Pela	direita,	há	uma	convergência	quase	completa	entre	a	

direita	liberal	e	o	bolsonarismo.	O	ex-governador	e	ex-mi-

nistro	da	Educação	Mendonça	Filho,	do	Democratas,	se	lan-

çou	 candidato	 com	 um	 slogan	 "Mendonça	 é	 Bolsonaro	 e	

Bolsonaro	 é	Mendonça”	 85	 e	 também	com	o	nome	de	 sua	

chapa:	"Recife	Acima	de	Tudo",	emulando	o	slogan	de	Bol-

sonaro	em	2018.		

AY 	esquerda,	apresentam-se	ainda	outras	candidatu-

ras:	Cláudia	Ribeiro(PSTU),	Thiago	Santos(UP)	e	Victor	As-

sis(PCO).	Quanto	aos	candidatos	da	direita,	temos	Alberto	

Feitosa(PSC),	 Carlos	 Andrade	 Lima(PSL),	 Marco	 Auré-

lio(PRTB),	 todos	 buscando	 se	 aproximas	 do	 presidente,	

além	de	Charbel	Maroun(NOVO)	e	Patrıćia	Domingos(Po-

demos).	Esta	se	apresenta	com	um	discurso	de	defesa	da	

lava-jato,	elogiando	a	]igura	do	ex-ministro	Sério	Moro.		

																																																								
84	https://jc.ne10.uol.com.br/politica/2020/09/11973490-presidente-nacional-do-pdt-rejeita-indica-
cao-de-tulio-gadelha-para-a-vice-de-joao-campos.html	
85	https://jc.ne10.uol.com.br/politica/2020/09/11974878---mendonca-e-bolsonaro--e-bolsonaro-e-
mendonca----diz-musica-de-alcymar-monteiro-doada-a-campanha-de-mendonca-]ilho.html 
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A	última	pesquisa	de	intenções	de	voto	foi	feita	em	

26	de	agosto	e	mostrou	um	quadro	embolado:	João	Campos	

tem	19%,	Mendonça	Filho	17%,	Marıĺia	Arraes,	17%,	Patri-

cia	Domingos	16%.		

A	 con]iguração	 polıt́ica	 de	 Natal	 e	 do	 Rio	 Grande	

Norte	 é,	 na	 região	 Nordeste,	 a	 que	 apresenta	mais	 força	

para	a	direita.	Além	da	vitória	de	Bolsonaro	na	capital	já	no	

primeiro	 turno,	Natal	 tem	um	histórico	de	gestões	de	di-

reita	alternadas	com	mandatários	de	esquerda:	o	atual	pre-

feito	é	AY lvaro	Dias,	do	PSDB	era	vice	de	Carlos	Eduardo	Al-

ves,	do	PDT.	Este	sucedeu	a	Ney	Lopes	Souza,	do	Dem.	An-

tes	dele,	veio	Paulinho	Freire	do	PDT	e	Micarla	de	Souza	do	

PV.	O	quadro	é	similar	no	governo	estadual:	a	atual	gover-

nadora	Fátima	Bezerra,	do	PT.	Antes	dela,	o	governador	era	

Robinson	Faria,	 do	PSD,	 eleito	 em	2014.	 Em	2010,	 quem	

venceu	as	eleições	foi	Rosalba	Ciarlini,	do	DEM,	que	suce-

deu	Wilma	Faria	e	Iberê	dos	Santos,	ambos	do	PSB.		

Nas	eleições	de	2020,	AY lvaro	Dias	é	candidato	a	ree-

leição	e	conseguiu	repetir	a	chapa	com	o	PDT	que	os	levou	

a	vitória	em	2016.	No	campo	da	direita	liberal,	há	ainda	as	

candidaturas	 de	 Afrânio	 Miranda(Podemos),	 Fernando	

Pinto(NOVO),	Hélio	Oliveira(PRTB),	Jaidy	Oliver(Democra-

cia	 Cristã),	 Kelps	 Lima(Solidariedade),	 Sérgio	 Leocá-

dio(PSL),	André	Azevedo(PSC).		

Pela	 esquerda,	 apresentaram	 como	 candidatos	 os	

seguintes	nomes:	Carlos	Alberto	do	PV,	Coletiva	do	Sol	do	

PSOL,	Fernando	de	Freitas	do	PCdoB,	Hermano	Morais	do	

PSB,	Rosália	Fernandes	do	PSTU	e	Jean-Paul	Prates	do	PT.	

Este	espera	alavancar	seu	nome	com	apoio	da	governadora	

Fátima.		
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Já	na	busca	pelo	voto	bolsonarista	estão	o	coronel	da	

Polıćia	Militar	André	Azevedo,	pelo	PSC,	Hélio	Oliveira	pelo	

PRTB,	que	atua	em	movimentos	conservadores	há	6	anos;	

a	pastora	Jaidy	Oliver	pela	DC	e,	por	]im,	pelo	PSL,	Sérgio	

Leocádio,	que	tem	como	vice	a	delegada	aposentada	Deusa	

Martins	PP.		

Os	elos	partidários	formados	em	Natal,	por	sua	vez,	

foram:	PV	e	Cidadania,	PSDB	e	PDT,	PRTB	e	PTB,	e	PSL	e	

Progressista.	EY 	notável,	assim,	que	Natal	foi	a	capital	anali-

sada	neste	texto	que	possui	menos	coligações.		

Em	uma	pesquisa	realizada	pelo	Instituto	RadarNE	

em	 parceria	 com	 a	 Tribuna	 do	 Norte	 indica	 que	 AY lvaro	

Dias(PSDB),	o	atual	prefeito	de	Natal,	lidera	as	intenções	de	

votos,	o	que	ao	menos	até	o	momento	segue	con]irmando	o	

pêndulo	à	direita	na	cidade.		

	

As	eleições	municipais	em	Fortaleza	

	

A	polıt́ica	cearense	–	no	Estado	e	na	capital	–	é	histo-

ricamente	dominada	pela	famıĺia	Ferreira	Gomes,	do	presi-

denciável	Ciro	Gomes,	atualmente	no	PDT.	No	plano	esta-

tual,	o	atual	governador	 é	do	PT,	Camilo	Santana,	que	 foi	

eleito	em	2014	e	reeleito	em	2018	com	apoio	de	Ciro	e	seu	

irmão,	Cid	Gomes,	que	por	sua	vez	foi	governador	de	2006	

a	2014.	Já	na	cidade,	o	atual	prefeito	Roberto	Cláudio	é	do	

mesmo	grupo	e	venceu	as	eleições	em	2012	contra	o	PT	e	

em	2016	contra	o	PR.	Antes	dele,	a	prefeitura	foi	dirigida	

pelo	PT,	com	a	deputada	federal	Luziane	Lins,	que	na	época	

disputou	contra	a	vontade	do	PT	nacional,	que	pretendia	

fortalecer	a	aliança	com	Ciro	Gomes.		
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Histórico	eleitoral	de	2012	e	2016	
	

	

Cidade/Partido	 Eleito	 Derrotado	

2012	 PSB	–53,02%	 PT	–	46,98%		

2016	 PDT	–53,57%	 PR	–	46,43,%	

	

	

Nesse	quadro,	a	divisão	histórica	da	esquerda	se	re-

pete:	O	representante	cirista	é	Sarto	Nogueira	do	PDT,	com	

apoio	do	PSB	e	do	Cidadania,	enquanto	a	candidata	lulista	é	

Luizianne	Lins,	do	PT.	O	PC	do	B	também	apresentou	can-

didato,	o	professor	Anıśio.	Outros	nomes	da	esquerda	são:	

Célio	Studart	(PV),	Renato	Roseno	(PSOL),	e	Paula	Colares.		

Já	pela	direita	liberal,	o	principal	candidato	é	Heitor	

Ferrer,	do	Solidariedade,	com	o	MDB	de	vice.	Esse	campo	

está	enfraquecido	na	cidade	em	comparação	com	a	direita	

bolsonarista,	que	tem	três	candidatos:	Samuel	Braga	(PA-

TRIOTA),	 Heitor	 Freire	 (PSL),	 que	 apesar	 da	 dissonância	

com	o	posicionamento	do	partido,	é	apoiador	do	presidente	

em	poder	e	defende	a	volta	de	Bolsonaro	ao	PSL,	o	que	pode	

ajuda-lo	nessa	disputa.		

Finalmente,	 há	 a	 candidatura	 do	 Capitão	 Wagner,	

que	 concorre	pelo	PROS,	que	 ]igura	bem	nas	pesquisas	 e	

conseguiu	montar	uma	chapa	ampla	Podemos,	Republica-

nos,	PMN,	PMB,	PTC,	DC,	PSC	e	Avante.		

EY 	ele	que	ameaça	quadro	de	disputa	entre	as	esquer-

das	de	Fortaleza,	especialmente	entre	PDT	e	PT,	ou	seja	en-

tre	Lula	e	Ciro.		
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As	disputas	pela	prefeitura	de	Teresina	

	

O	quadro	eleitoral	em	Teresina	e	no	Piauı	́se	carac-

teriza	pela	hegemonia	do	PT	no	Estado	de	2003	até	agora,	

com	uma	gestão	do	PSB	entre	2010	e	2014.	Já	na	prefeitura	

de	Teresina,	contudo,	há	uma	hegemonia	da	direita	liberal,	

com	Firmino	Filho	do	PSDB,	eleito	em	2012	e	reeleito	em	

2016.	Seu	partido	domina	a	prefeitura	desde	1993	com	um	

breve	intervalo	entre	2010	e	2012.		

	
Histórico	das	eleições	em	2012	e	2016	

	

Cidade/Partido	 Eleito	 Derrotado	

2012	 PSDB	–	51,54%	 PTB	–	48,46%	

2016	 PSDB	–51,14%	 PSD	–	39,77,%	

	

Nesse	contexto,	a	direita	 liberal	 lança	Kleber	Mon-

tezuma	do	PSDB,	apoiado	pelo	atual	prefeito,	de	quem	foi	

secretário	em	várias	pastas.	Ele	conta	com	uma	ampla	ali-

ança	que	junta	PP	na	vice,	PV,	PDT,	PODEMOS,	DEM,	PMB	

AVANTE	e	PSL.	Além	dele,	por	esse	campo,	há	Dr.	Pessoa	do	

MDB	com	o	PSB	na	vice;	Gessy	Fonseca	do	PSC	e	Simone	

Pereira	do	PSD.		

Na	tentativa	de	pegar	o	voto	bolsonarista	aparecem	

o	Major	Diego	Melo,	do	Patriotas;	Fábio	Abreu,	do	PL,	que	

tem	como	vice	a	pastora	Diana	Carvalho,	do	Republicanos	

(partido	dos	 ]ilhos	de	Bolsonaro);	Fábio	Sérvio,	do	PROS,	

que	estava	no	PSL	com	o	presidente	em	2018	e	que	prova-

velmente	o	acompanhará	caso	Bolsonaro	consiga	viabilizar	

um	novo	partido.		
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Por	]im,	o	campo	da	esquerda	não	conseguiu	manter	

a	unidade	que	se	apresenta	na	base	do	governo	e	estadual	

e	 aparece	 fragmentado:	 O	 PT	 lançou	 Fábio	 Novo	 e	 tem	

apoio	 da	 REDE;	 a	 Cidadania	 conta	 com	Mario	 Rogério;	 o	

PSOL	vai	 com	Lucineide	Barros;	 a	UP	 tem	Pedro	Lauren-

tino;	O	PSTU	apresenta	Gervásio	Santos	e	o	PCO	concorre	

com	Lourdes	Melo.		

	

Eleição	municipal	de	2020	em	São	Luís	

	

O	quadro	eleitoral	 recente	de	São	Luıś	 e	do	Mara-

nhão	é	marcado	pela	hegemonia	do	atual	governador,	Flá-

vio	Dino,	do	PC	do	B,	eleito	em	2014	e	reeleito	em	2018,	

desbancando	a	histórica	dinastia	dos	Sarney	no	Estado.	Na	

cidade,	esse	mesmo	processo	se	veri]ica	com	Edivaldo	de	

Holanda	Júnior,	antes	PTC	e	atualmente	PDT,	foi	eleito	pre-

feito	de	São	Luıś	em	2012,	sendo	reeleito	em	2016,	sempre	

com	apoio	de	Dino	e	de	uma	ampla	coalizão.	Sua	chapa	no	

primeiro	mandato	era	coligada	a	PCdoB,	PDT	e	PSB,	e	no	

segundo	a	PDT,	PTB,	PRB,	PSC,	PR,	DEM,	PROS,	PCdoB,	PTC,	

PSL,	PEN	e	PT.		

	

Histórico	das	eleições	em	2012	e	2016		
	

	

	

	

Pela	 direita	 liberal,	 Eduardo	Braide,	 derrotado	 em	

2016	pela	reeleição	de	Edivaldo	Holanda,	retorna	como	fa-

vorito	à	prefeitura	de	São	Luıś.	Antes	PMN	e	hoje	]iliado	ao	

Cidade/Partido	 Eleito	 Derrotado	

2012	 PTC	–	56,06%	 PSDB	–	43,94%	

2016	 PDT	–	53,94%	 PMN	–	46,06,%	
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Podemos.	Tem	apoio	de	PSDB,	PSC,	PSD	e	PMN	e	tem	o	re-

call	eleitoral.	Outros	candidatos	são:	Neto	Evangelista,	do	

DEM	e	com	apoio	do	PDT,	MDB,	PTB	e	PSL;	Dr.	Madeira,	do	

Solidariedade;	 e	 também	 Adriano	 Sarney,	 pelo	 PV,	 man-

tendo	a	presença	da	tradicional	famıĺia	maranhense.		

Um	candidato	difıćil	de	mapear	no	sentido	dos	cam-

pos	 polıt́icos	 é	 Duarte	 Júnior,	 ex-deputado	 estadual	 pelo	

PCdoB.	Conhecido	por	forte	participação	nas	redes	sociais	

e	 crıt́ico	 declarado	 ao	 governo	 Bolsonaro,	 tendo	 partici-

pado	da	campanha	pró-Haddad	nas	eleições	de	2018.		

O	candidato,	no	entanto,	optou	por	sair	do	PC	do	B	–	

sem	que	isso	signi]icasse	romper	com	o	governador	-	e	lan-

çar-se	 candidato	 pelo	 Republicanos,	 partido	 criado	 pelo	

bispo	da	Igreja	Universal	do	Reino	de	Deus	e	prefeito	do	Rio	

de	Janeiro,	Marcelo	Crivella,	e	que	tem	entre	seus	membros	

Carlos	Bolsonaro	e	Flávio	Bolsonaro.	Sua	candidatura	tem	

coligação	com	PL,	Avante,	Patriota	e	PTB.		

Já	a	esquerda	se	apresenta	fragmentada	e	sem	can-

didatos	que	larguem	com	boas	intenções	de	voto,	apesar	da	

força	de	Dino.	Além	do	PDT	na	chapa	do	DEM,	o	PC	do	B	

lançou	Rubens	Jr,	que	conta	com	apoio	do	PT,	PP,	Cidadania,	

PMB	e	DC;	Bira	do	Pindaré,	do	PSB;	Jeisael	Marx	da	REDE;	

Franklin	Douglas	do	PSOL	e	Hertz	Dias	do	PSTU.		

A	pesquisa	mais	recente	é	do	Ibope	de	12	e	14	de	se-

tembro	e	apresenta	o	seguinte	quadro	de	intenções	de	voto:	

Braide	com	43%;	Duarte	Jr	com	14%;	Neto	Evangelista	com	

10%;	Bira	do	Pindaré	 com	5%;	Adriano	Sarney	 com	4%;	

Rubens	Jr,	Carlos	Madeira	e	Jeisael	Marx	com	2%.86		

																																																								
86	 https://g1.globo.com/ma/maranhao/eleicoes/2020/noticia/2020/09/21/pesquisa-ibope-em-sao-
luis-braide-43percent-duarte-14percent-neto-10percent-bira-5percent.ghtml 
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Conclusão		

	

A	partir	da	análise	história	eleitoral	da	Região	Nor-

deste	feita	no	Boletim	de	Agosto	e	do	mapa	dos	candidatos	

aqui	apresentados,	embora	a	região	seja	um	polo	polıt́ico	

das	 esquerdas,	 é	 perceptıv́el	 a	 crescente	 in]luência	 de	

ideias	 das	 direitas	 nas	 capitais,	 tanto	 da	 direita	 liberal	

quanto	de	uma	direita	bolsonarista.	Apesar	de	cada	capital	

ter	as	suas	particularidades	polıt́icas,	é	possıv́el	identi]icar	

a	tentativa	de	alguns	candidatos	de	direita	de	se	utilizarem	

de	mecanismos	e	 estratégias	bolsonaristas,	 sejam	estas	 a	

ideia	de	anticorrupção	ou	de	sıḿbolos	nacionais,	por	exem-

plo.		Com	a	questão	do	Auxıĺio	Emergencial	e	do	aumento	

de	 popularidade	 de	 Bolsonaro	 em	 mente,	 isto	 se	 torna	

ainda	mais	forte.	

Atualmente,	o	mapa	eleitoral	das	capitais	é	dividido,	

com	cinco	prefeitos	de	direita	(Salvador;	Aracajú;	Maceió;	

Natal;	Teresina)	e	quatro	de	esquerda	(João	Pessoa;	Recife;	

Fortaleza;	São	Luıś).	Ainda	é	cedo	para	projetar	como	]icará	

o	quadro,	mas	a	esquerda	só	é	favorita	em	duas	cidades,	Re-

cife	e	Fortaleza,	o	que	indica	uma	hipótese	de	crescimento	

da	direita	liberal.	Nesse	boletim,	iniciamos	uma	análise	so-

bre	as	pesquisas	de	intenção	de	voto	nas	capitais	para	que	

fosse	possıv́el	 fazer	uma	leitura	da	conjuntura	polıt́ica	na	

região.	 Contudo,	 apenas	 na	 próxima	 edição	 aprofundare-

mos	essa	cartogra]ia	de	forma	a	perceber	se	a	hipótese	le-

vantada	no	texto	se	concretiza.	
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As Eleições Municipais na Região Centro Oeste 

	
POR GABRIELA HAFNER87	

	

	O	presente	 texto	 tem	por	objetivo	acompanhar	as	

eleições	municipais	de	2020	que	ocorrerão	nas	capitais	da	

Região	 Centro-Oeste:	 Campo	 Grande	 –MS;	 Cuiabá	 –	 MT;	

Goiânia	–	GO,	apresentando	seus	respectivos	candidatos	e	

analisando	suas	relações	com	os	diferentes	campos	polıt́i-

cos,	além	 é	 claro,	de	suas	possıv́eis	conformidades	com	a	

onda	bolsonarista.		

Nossa	hipótese	é	a	de	que	em	mais	um	ano	eleitoral	

a	esquerda	se	mostrará	dividida	e	sem	muitas	alianças,	o	

que	levará	a	pequenos	resultados	nas	urnas,	enquanto	a	di-

reita	 se	apresentará	 consistente	e	organizada,	 se	valendo	

em	 grande	 parte	 de	 uma	 adesão	 bolsonarista	 garantindo	

assim,	a	maioria	dos	votos.	

Algumas	das	fontes	usadas	para	essa	pesquisa	foram	

os	sites	Wikipedia,	portais	nacionais	de	notıćias	tais	como	

Estadão	Mato	Grosso,	G1,	Isso	é	Notıćia,	Rd	News,	Diário	MS	

News	e	Correio	do	Estado.		

Assim	como	em	todo	o	Brasil,	as	eleições	nas	capitais	

do	Centro-Oeste	foram	afetadas	pela	pandemia	da	COVID-

19.	Além	dos	novos	prazos	(eleições	previstas	para	os	dias	

15	e	29	de	novembro	e	o	prazo	para	de]inição	dos	candida-

tos	foi	de	31	de	agosto	a	16	de	setembro)	há	o	problema	de	

fazer	encontros	presencial	e	de	como	pedir	votos,	se	apenas	

virtualmente	ou	não.		

	

																																																								
87	Gabriela	Hafner	é	graduanda	de	Ciências	Sociais	e	pesquisadora	do	NUDEB.	
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O	quadro	eleitoral	em	Campo	Grande		

	

Em	Campo	Grande,	Mato	Grosso	do	Sul	o	atual	chefe	

do	Executivo,	Marcos	Trad,	]iliado	ao	PSD	se	junta	a	mais	15	

candidatos	na	disputa.	Sua	avaliação	positiva	cresceu	com	

a	pandemia88	e,	por	isso	ele	é	favorito.		

Diante	disso,	ele	a]irma,	depois	de	receber	algumas	

crıt́icas,	que	“não	é	perfeito”,	por	isso	tenta	melhorar,	mas	

"que	só	vê	ataques	pessoais	e	não	propostas".	Vale	lembrar	

que	Trad	é	primo	de	Luiz	Henrique	Mandetta,	ex	ministro	

da	saúde	no	governo	Bolsonaro	e	que	rompeu	com	o	presi-

dente	por	defender	as	recomendações	da	OMS.		

Já	o	Partido	Social	Liberal	(PSL),	reconheceu	a	candi-

datura	 do	 empresário	 e	 atual	 deputado	 federal,	 Loester	

Trutis,	que	ao	se	auto	declarar	em	seu	per]il	nas	redes	soci-

ais	 como	 conservador,	 pró	 armas,	 anticomunista	 e	 carnı-́

voro	provavelmente	pegará	o	voto	bolsonarista.89	

EY 	importante	destacar	que	um	dia	antes	das	conven-

ções	o	partido	retirou	das	disputas	o	vereador	Vinicius	Si-

queira	com	a	desculpa	de	uma	falta	de	potencial	eleitoral.	

Fora	 das	 disputas	 Vinicius	 a]irmou	 não	 concorrer	 a	 ne-

nhum	outro	cargo	pelo	partido.	

Ainda	no	campo	da	direita,	outras	candidaturas	são:		

Solidariedade,	 com	Marcelo	Miglioli,	 ex	 secretário	 de	 es-

tado	e	Infraestrutura	que	concorreu	em	2018	pelo	PSDB	ao	

																																																								
88	 https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/08/prefeitos-de-capitais-com-quarentena-rigida-
ganharam-menos-popularidade.shtml	
89	https://www.midiamax.com.br/politica/2020/defensor-de-bolsonaro-deputado-do-psl-posta-agra-
decimento-a-moro 
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senado.	PL	e	PP	lançam	respectivamente	João	Henrique	Ca-

tan	e	Esacheu	Nascimento,	ex	presidente	da	Santa	Casa.	E	

Partido	Novo	e	Partido	Verde	lançam,	por	sua	vez	o	empre-

sário	Guto	Scarpanti	e	o	atual	presidente	estadual	do	dire-

tório	do	PV,	Marcelo	Bluma	ao	cargo.	O	Avante	e	o	Podemos	

o]icializaram	respectivamente	a	candidatura	de	Sergio	Har-

fouche,	advogado	e	procurador	de	justiça	e	Sidnéia	Tobias.	

Pelo	PSC	e	MDB	teremos	respectivamente	Paulo	Matos,	ex	

secretário	municipal	de	governo	na	gestão	de	Gilmar	Olarte	

e	 Marcio	 Fernandes	 empresário,	 médico	 veterinário	 e	

membro	da	Assembleia	Legislativa	do	Estado.	

Já	na	esquerda,	pelo	PDT,	o	atual	deputado	federal	

de	65	anos,	Dagoberto	Nogueira,	assim	como	fez	em	2004,	

se	lança	novamente	para	concorrer	à	vaga	de	prefeito.		

Pedro	Kemp,	que	exerce	seu	quinto	mandato	conse-

cutivo	como	deputado	estadual,	será	o	candidato	do	PT	ao	

cargo.	O	então	deputado	a]irma	ser	um	desa]io	para	o	par-

tido	este	novo	estilo	de	fazer	campanha,	isso	porque,	o	PT	

sempre	apostou	em	um	estilo	de	polıt́ica	“corpo	a	corpo”,	

mas	declarou	que	ainda	sim	está	motivado.	

O	PSOL	 lança	a	 única	chapa	 feminina	com	a	psicó-

loga	Cris	Duarte	como	candidata	e	lıd́er	indıǵena,	Val	Eloy	

como	vice.	O	Partido	da	Causa	Operária	lançou	Thiago	As-

sad.	PCdoB	e	o	PSB	não	 lançaram	candidato	e	apoiarão	o	

atual	prefeito,	Marcos	Trad	em	sua	reeleição.	

		 	

De\inidas	as	candidaturas	em	Cuiabá		

	

Já	em	Cuiabá,	Moto	Grosso,	o	atual	prefeito	Emanuel	

Pinheiro	que	esteve	recentemente	envolvido	no	tal	“escân-
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dalo	do	paletó”	se	lança	à	reeleição	pelo	MDB,	numa	coliga-

ção	com	mais	11	partidos	incluindo	o	PCdoB	e	o	PSD.	Ele	

vem	 sendo	 bem	 avaliado	 pela	 população90	 e	 sua	 visibili-

dade	cresceu	com	a	pandemia91,	o	que	o	torna	favorito.			

Pelo	PSL,	Aécio	Rodrigues,		presidente	do	diretório	

estadual	do	partido,	 é	 escolhido	para	concorrer	ao	cargo,	

com	uma	proposta	de	defesa	do	governo	Bolsonaro.92	

	Ainda	no	espectro	da	direita,	o	Patriotas	e	Partido	

Novo	lançam	respectivamente	o	ex	prefeito	de	Cuiabá,	Ro-

berto	França	aos	71	anos	e	Paulo	Henrique	Grando.	Gisela	

Simona	 se	 junta	 ao	PROS	para	 concorrer	 ao	 cargo,	 tendo	

como	seu	vice	o	maestro	Fabricio	Carvalho	do	PDT	e	por	

]im,	temos	o	vereador	Abilio	Junior	lançado	pelo	PODEMOS.		

Já	no	campo	da	esquerda,	o	PT		lançou	o	ex	juiz	fede-

ral	Julier	Sebastião	sem	coligações,	o	que	possivelmente	le-

vará	ao	seu	enfraquecimento	e	a	uma	queda	nas	suas	chan-

ces.	Pelo	PSOL,	que	assim	como	PT	aposta	em	concorrer	ao	

cargo	sem	fazer	coligações,	 teremos	Gilberto	Lopes	Filho,	

membro	do	diretório	estadual	do	partido.		

	

A	disputa	pela	prefeitura	de	Goiânia		

	

Em	Goiânia,	Goiás	o	atual	prefeito	Iris	Rezende	aos	

86	anos,	a]irma	que	não	concorrerá	 à	 reeleição,	pois	pre-

tende	 se	 aposentar	 logo	 após	 o	 ]im	de	 seu	mandato.	 Seu	

																																																								
90	 https://www.unicanews.com.br/politica-mt/gestao-de-emanuel-pinheiro-tem-73-de-aprovacao-em-
pesquisa/54286	
91	https://www.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?id=475413&noticia=coluna-do-o-globo-aponta-
emanuel-pinheiro-como-7-prefeito-com-mais-popularidade-na-pandemia&edicao=1	
92	 https://www.rdnews.com.br/eleicoes-2020/psl-lanca-advogado-a-prefeito-de-cuiaba-com-dis-
curso-de-ser-o-novo-na-politica/133742	
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partido,	 MDB,	 lançou	 Maguito	 Vilela,	 ex-governador	 de	

Goiás.	 Já	o	governador	Ronaldo	Caiado	apoiará	o	senador	

Vanderlan	Cardoso	do	PSD,	rachando	o	bloco	de	poder	es-

tadual.		

O	PSL	o]icializou	o	nome	do	policial	militar	Júnio	Al-

ves	Araújo,	mais	conhecido	como	Major	Araújo,	que	exerce	

atualmente	seu	terceiro	mandato	como	deputado	estadual	

e	que	buscará	ocupar	o	espaço	do	bolsonarismo.		

Ainda	pela	direita,	o	PROS,	anunciou	o	nome	de	Sa-

muel	Almeida,	ex	assessor	do	atual	prefeito	 Iris	Rezende,	

para	o	 cargo.	Enquanto	pelos	 tucanos	 (PSDB)	Talles	Bar-

reto,	atual	deputado	estadual	é	o	requerido.	Os	demais	can-

didatos	ao	cargo	são	Cristina	Lopes	(PL),	Virmondes	Cruvi-

nel	 (Cidadania),	 Alysson	 Lima	 (Solidariedade)	 e	 Gustavo	

Gayer,	professor	e	empresário	pelo	DC.		

Assim	como	vimos	nas	outras	capitais	o	campo	da	

esquerda	se	apresenta	dividido.	Pelo	PT	foi	escolhida	Adri-

ana	Accorsi,	atual	deputada	estadual.	Pelo	Partido	Unidade	

Popular	teremos	o	estudante	Fábio	Antônio	de	Oliveira	Ju-

nior,	e	pelo	PSOL	a	professora	Manu	Jacob.	Já	o	PSB	lançou	

para	disputar	o	cargo	Elias	Vaz,	e	como	vice	o	empresário	

Genival	Naves	de	Oliveira,	primeiro	vice	presidente	do	PDT	

em	Goiânia.	

Por	]im	o	PV	e	o	PCB	lançam	respectivamente	o	ad-

vogado	Cristiano	Cunha	e	o	professor	Antonio	Vieira.		

	

Intenções	de	voto	e	adesão	bolsonarista		

		

Um	levantamento	realizado	pela	consultoria	Quaest	

revela	que	prefeitos	de	diferentes	cidades	do	Brasil	tiveram	

o	aumento	ou	a	diminuição	de	seus	ıńdices	de	popularidade	
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relacionados	com	as	medidas	de	restrição	de	isolamento	to-

madas	entre	os	meses	de	fevereiro	e	julho.	

O	ıńdice	leva	em	conta	a	interação	das	pessoas	nas	

redes	e	mıd́ias	sociais	e	tem	um	modelo	estatıśtico	próprio,	

que	pondera	e	calcula	a	importância	de	cada	dimensão,	e	os	

personagens	analisados	são	colocados	em	uma	escala	de	0	

a	100.	

Dessa	forma,	a	Quaest	constatou	que	prefeitos	que	

no	 inıćio	da	pandemia	 tomaram	medidas	mais	 restritivas	

aumentaram	a	sua	popularidade	nas	redes.	

Marcos	Trad,	por	exemplo,	]icou	entre	os	primeiros	

lugares	do	ranking	de	melhora	na	imagem	com	variação	po-

sitiva	entre	40%	e	60%.		

EY 	importante	lembrar	que	na	ocasião	Trad	foi	contra	

a	decisão	do	então	presidente	Jair	Bolsonaro	seguindo	en-

tão	as	orientações	de	isolamento	do	ex	ministro	da	saúde,	

Luiz	Henrique	Mandetta.	

Tais	 fatores	 podem,	 inicialmente,	 nos	 revelar	 uma	

vantagem	 do	 atual	 prefeito	 na	 competição	 eleitoral,	 con-

tudo	sem	deixar	de	lado	o	fator	bolsonarista	que	ainda	as-

sola	as	decisões.		

A	presença	nas	competições	do	então	candidato	]ili-

ado	ao	PSL,	Loester	Trutis,	por	exemplo,	pode	tornar	essa	

vitória	um	pouco	mais	difıćil	do	que	o	esperado.	Conhecido	

por	sua	popularidade	midiática	e	polemica	Trutis	pode	se	

valer	de	sua	vertente	conservadora	e	bolsonarista	para	an-

gariar	votos.	

	Já	em	Cuiabá	MT,	assim	como	em	Campo	Grande,	o	

atual	 prefeito	 Emanuel	 Pinheiro	 ]iliado	 ao	 MDB	 possui	

grande	vantagem	à	reeleição	segundo	pesquisas	realizadas	

pelo	Instituto	Analisando.	
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A	 pesquisa	 foi	 realizada	 entre	 os	 dias	 22	 e	 24	 de	

agosto,	onde	1.199	pessoas	foram	entrevistas	em	98	bair-

ros	da	capital.	A	margem	de	erro	é	de	3%	para	mais	ou	para	

menos.	

Com	38,1%,	Pinheiro	encontra-se	a	frente	do	ex	pre-

feito	Roberto	França	que	está	com	14%,	 logo	depois	vem	

Abilio	 Junior	 com	 9,2%	 e	 em	 quarto	 Gisela	 Simona	 com	

6,3%.	

Em	 convenção	 realizada	 na	 noite	 desta	 terça	 feira	

(15),	Roberto	França	]iliado	ao	Podemos	diz	que	o	possıv́el	

apoio	do	atual	presidente	Jair	Bolsonaro	será	o	carro	chefe	

de	sua	campanha	se	chegar	ao	segundo	turno.	Vale	lembrar	

que	ainda	temos	a	presença	de	Aécio	Rodrigues,	]iliado	ao	

PSL	nas	competições,	que	também	apresenta	vertentes	de	

apoio	ao	setor	bolsonarista.	

Tais	fatores	podem	revelar	que	possivelmente	a	dis-

puta	pelo	cargo	seja	ainda	mais	acirrada.		

Em	Goiânia,	o	senador	Vanderlan	Cardoso,	]iliado	ao	

PSD	e	com	apoio	do	governador,	lidera	com	17%	a	disputa	

seguida	de	Maguito	Vilela	do	MDB	com	15%	e	que	 conta	

com	apoio	do	atual	prefeito	Iris	Rezende.		

A	pesquisa	foi	realizada	pelo	Instituto	Real	Time	Big	

Data,	que	ouviu	850	entrevistados	entre	os	dias	8	e	10	de	

setembro.	Sua	margem	de	erro	é	de	4	pontos	percentuais	

para	mais	ou	para	menos	e	o	nıv́el	de	con]iança	é	de	95%.	

Vale	 ressaltar	 que	nesse	 cenário	 apresentado	pelo	

instituto,	apesar	de	Vilela	possuir	um	percentual	de	inten-

ção	de	15%	o	ıńdice	de	rejeição	se	revela	maior	ainda	com	

22%,	seguido	de	Vanderlan	Cardoso	com	14%.	

Em	uma	entrevista	à	Sagres	730,	Cardoso	demons-

trou	apoiar	as	decisões	do	atual	presidente	Jair	Bolsonaro	e	
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a]irmou	que	apesar	do	mesmo	ter	sido	radical	com	o	Cen-

trão	no	passado,	agora	que	está	dialogando,	é	criticado.		

Nesse	cenário,	temos	também	o	policial	militar	Alves	

Araújo	que	vem	pelo	PSL	e	pode	disputar	uma	cadeira	no	

campo	bolsonarista.	

	

Conclusão	

Dessa	maneira,	o	que	vemos	é	novamente	uma	pos-

sıv́el	repetição	do	que	foram	as	eleições	de	2016	-	para	ver	

o	 histórico	 eleitoral	 acesse	 o	 link	 (https://nudebu-

frj.com/2020/08/18/as-eleicoes-nas-capitais-da-regiao-

centro-oeste/	),	onde	partidos	de	centro-direita	permane-

cem	sendo	eleitos,	se	 favorecendo	de	momentos	polıt́icos	

como	a	era	bolsonarista	e	reforçando	ainda	mais	sua	pree-

minência	polıt́ica,	 enquanto	 a	 esquerda	 rea]irma	 seu	dis-

tanciamento	indireto	ao	encontrar-se	completamente	divi-

dida	e	a	margem	das	disputas	e	competições	polıt́icas.		
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As eleições municipais de 2020 na Região Sul 
	
	

POR WANDERSON MELLO93 
 

O	 presente	 boletim	 tem	 como	 objetivo	mapear	 as	

eleições	municipais	de	2020	nas	capitais	da	Região	Sul:	Cu-

ritiba	-	PR;	Florianópolis	–	SC;	Porto	Alegre	–	RS,	buscando	

analisar	como	os	campos	polıt́icos	da	esquerda	e	da	direita	

se	organizam	para	o	pleito.	

O	método	adotado	para	este	boletim	partiu	da	aná-

lise	histórica	-	as	eleições	municipais	de	2008,	2012	e	2016	

-,	para	entender	a	modi]icações	sofridas	pelas	disputas	em	

paralelo	com	momentos	crıt́icos	da	polıt́ica	nacional,	para	

en]im	chegar	nas	eleições	de	2020.		

Nossa	hipótese	é	que	a	direita	liberal	domina	as	elei-

ções	nas	capitais	do	Rio	Grande	do	Sul	contra	uma	esquerda	

fragmentada	e	diante	de	um	bolsonarismo	com	força,	po-

rém	ainda	desorganizado	do	ponto	de	vista	das	candidatu-

ras.		

	As	fontes	usadas	foram	wikipédia,	datapédia,	além	

de	portais	de	notıćia	locais	e	nacionais	como	G1	e	UOL.	

	

Entre	o	Mensalão	e	a	Lava-Jato	

	

As	eleições	municipais	das	capitais	na	região	Sul	de	

2008	e	2012	representam	dois	momentos	distintos	da	his-

tória	polıt́ica	do	Brasil.	A	primeira	pouco	após	o	estopim	do	

																																																								
93	Wanderson	de	Mello	é	graduando	em	ciências	sociais	no	IFCS	e	pesquisador	do	NUDEB	
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Mensalão	e	da	primeira	crise	do	PT	e	a	reeleição	do	Ex-pre-

sidente	Lula	em	2006.	Esse	é	um	momento,	que	tende	a	ser	

identi]icado	como	o	perıódo-chave	para	a	solidi]icação	do	

lulismo	como	um	fenômeno	polıt́ico	no	Brasil	e	as	capitais	

do	Sul	foram	um	campo	de	batalha	entre	o	PT	e	seus	adver-

sários.	Já	as	eleições	de	2012	ocorreram	perıódo	de	hege-

monia	do	lulismo,	quando	o	ex-presidente	gozava	de	popu-

laridade	recorde	e	também	Dilma	Rousseff,	sua	sucessora,	

era	bem	avaliada.		

Em	Curitiba,	as	eleições	de	2008	marcaram	um	do-

mıńio	absoluto	do	PSDB	com	a	vitória,	no	1o	turno,	de	Beto	

Richa,	contra	a	petista	Gleisi	Hoffmann.	Já	em	2012,	ocorreu	

não	só	a	vitória	de	um	partido	de	esquerda	(PDT)	com	Gus-

tavo	Fruet,	mas	em	coligação	com	PT	na	]igura	da	Vice-pre-

feita	Paula	Salamuni.	No	1o	turno	a	chapa	PDT	-	PT	conse-

guiu	 27%	dos	 votos	 válidos	 dos	 votos,	 apenas	 um	ponto	

percentual	a	mais	que	o	terceiro	colocado	–	o	então	prefeito	

Luciano	Ducci	(PSB).	No	2o	turno	não	somente,	capturou	a	

maioria	do	eleitorado,	mas	tirou	parte	dos	votos	do	adver-

sário	Ratinho	Jr.	(PSC)	e	dos	votos	brancos	e	nulos.	

	

Eleições	Curitiba	-	2008/2012	

	

Pleito	 Líder/Eleito	 2º	Colocado	

2008	 PSDB	-	77,27%	 PT	-	18.17	%	

2012	-	1º	Turno	 PSC	-	34,09%	 PDT	-	27,22%	

2012	-	2º	Turno	 PDT	-	60,65%	 PSC	-	39,35%	
	

Em	Florianópolis,	o	campo	de	esquerda	no	geral	não	

conseguiu	sequer	chegar	ao	2o	turno.	Em	2008	as	eleições	
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municipais	foram	dominadas	pelos	partidos	da	direita	libe-

ral	e	suas	coligações.	A	única	presença	real	de	esquerda	foi	

Angela	Albino	(PCdoB)	com	12.50%.		Já	em	2012,	o	cenário	

de	dois	partidos	de	direita	avançando	para	o	2o	turno	se	re-

pete,	mas	desta	vez	a	esquerda	ocupa	um	espaço	mais	efe-

tivo	 na	 disputa	 eleitoral.	 De	 um	 lado,	 Angela	 Albino	

(PCdoB)	alcança	25,03%	dos	votos	válidos	e	de	outro	Elson	

Pereira	(PSOL)	com	14,42%	dos	votos	válidos.	A	fragmen-

tação	pode	explicar	a	incapacidade	da	esquerda	em	dispu-

tar	para	valer	na	capital	catarinense.		

	

Eleições	Florianópolis	-	2008/2012	

	

Pleito	 Eleito	 Derrotado	

2008	 PMDB	-	57,68%	 PP	-	42,32%	

2012	 PSD	-	52,64%	 PMDB	-	47,36%	
	

Porto	Alegre	e	o	Rio	Grande	do	Sul,	historicamente,	

tiveram	grande	 in]luência	esquerda	em	geral	e	do	PT	em	

particular	na	sua	polıt́ica	local.	EY 	nessa	conjuntura	que	po-

demos	perceber	que	mesmo	após	o	Escândalo	do	Mensalão	

e	 as	 trocas	 de	 base	 do	 lulismo,	 Porto	 Alegre	 continuou	

sendo	um	espaço	de	grande	disputa	entre	as	forças	de	es-

querda	e	direta	pela	vitória	eleitoral	nas	eleições	para	Pre-

sidente,	 quase	 sempre	 com	 uma	margem	 pequena	 no	 1o	

turno.	Nesse	mesmo	contexto	de	amplo	apoio	da	esquerda	

em	Porto	Alegre	veri]ica-se	a	fragmentação	das	candidatu-

ras	de	esquerda.		

Em	2008	foram	três	candidaturas	expressivas	da	es-

querda	Maria	do	Rosário	(PT),	Manuela		D'AY vila	(PCdoB)	e	
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Luciana	 Genro	 (PSOL),	 com	 a	 reeleição	 de	 José	 Fogaça	

(PMDB),	antes	do	PPS,	no	segundo	turno.	Em	2012,	temos	

nominalmente,	 o	 completo	 domıńio	 de	 partidos	 de	 es-

querda	 na	 disputa	municipal	 da	 cidade,	 com	 a	 vitória	 de	

José	Alberto	Fortunati	(PDT)	no	1o	turno	com	o	segundo	co-

locado	sendo	outro	partido	de	esquerda,	o	PC	do	B.		

	

Eleições	Porto	Alegre	-	2008/2012	

Pleito	 Eleito	 Derrotado	

2008	 PMDB	-	58,95%	 PT	-	41,05%	

2012	 PDT	-	65,22%	 PCdoB	-	17,76%	
				

	

As	capitais	da	Região	Sul	pós-Junho	de	2013,		Lava-Jato	

e	Golpe	

	

O	 grande	 choque	 polıt́ico	 causado	 por	 Junho	 de	

2013,	pela	Lava-Jato	e	pelo	Golpe	causaram	repercussões	

nos	cenários	polıt́icos	nas	capitais	do	Sul.	O	sentimento	de	

antipolıt́ica,	que	marcou	esse	perıódo	de	grande	crise	do	lu-

lismo,	trouxe	para	os	pleitos	municipais	um	fenômeno	novo	

de	 aumento	 substantivo	das	 abstenções.	 Com	exceção	de	

Florianópolis,	que	manteve	sua	média	histórica,	as	capitais	

do	Sul	 tiveram	as	abstenções	ultrapassam	20%	do	eleito-

rado.	A	esquerda,	no	geral,	foi	derrotada	em	todos	os	plei-

tos,	logo	no	1o	turno.		

Em	Curitiba,	a	origem	da	Lava-Jato,	o	prefeito	candi-

dato	 à	reeleição	pelo	PDT	em	2016	não	conseguiu	passar	

para	o	2o	turno	com	20,03%	dos	votos	válidos,	cerca	de	três	

pontos	percentuais	atrás	do	segundo	colocado.	A	disputa	se	
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consolidou	entre	os	partidos	de	direita	liberal.	O	mais	curi-

oso	 foi	a	reabilitação	do	candidato	vencedor	-	ex-prefeito	

Rafael	Greca	(PMN)	que	liderava	quase	todas	as	pesquisas	

de	rejeição	nas	eleições	de	201294.	A	coligação	de	Greca	re-

uniu	desde	o	partido	do	governador	Beto	Richa	(PSDB),	o	

PSB,	Democratas,	PTN,	PTdoB	e	PSDC95.		

Em	Florianópolis,	os	votos	foram	disputados	no	2o	

turno	de	2016	também	por	dois	partidos	de	direita.	A	única	

candidatura	liderada	por	um	partido	de	esquerda	com	po-

tência	foi	a	de	Elson	Pereira	(PSOL),	que	conseguiu	20,60%	

dos	votos	válidos,	cerca	de	quatro	pontos	percentuais	atrás	

do	 segundo	 colocado.	 Novamente,	 a	 fragmentação	 da	 es-

querda,	 com	outras	duas	 candidaturas,	pode	explicar	 sua	

ausência	no	2o	turno.	Outra	questão	importante	da	disputa	

é	a	super-coligação	do	PMDB	com	PSDB,	DEM,	PDT,	PRB,	

PRTB,	PSC,	PTB,	PTN,	SD,	PR,	PRP,	PPS,	PPL,	PTC.		

Nas	eleições	de	Porto	Alegre	de	2016,	um	grande	re-

cuo	das	chapas	de	esquerda	ocorreu.	O	pleito	foi	disputado	

no	1o	 turno	pela	gigantesca	coligação	encabeçada	por	Se-

bastião	Melo	(PMDB),	com	Juliana	Brizola	(PDT)	como	vice.		

Dois	 eventos	 são	 marcantes	 nessa	 disputa:	 (1)	 Manuela	

D’AY vila,	 favorita	na	pré-campanha,	decidiu	não	 concorrer	

neste	ano	e	a	subsequente	aliança	do	PCdoB	com	o	PT96;	(2)	

a	 disputa	 interna	 no	 PSDB	 pela	 candidatura97,	 encerrada	

após	a	intervenção	de	Aécio	Neves.	

																																																								
94	https://noticias.uol.com.br/fernandorodrigues/pesquisas/2012/1turno/prefeito/curitiba.jhtm		
95	 https://www.tribunapr.com.br/noticias/politica/greca-justi]ica-aliancas-e-diz-que-beto-richa-foi-
um-bom-prefeito/		
96	https://www.sul21.com.br/areazero/2016/07/pt-e-pcdob-fecham-alianca-e-de]inem-vice-na-chapa-
de-raul/		
97	https://www.jornaldocomercio.com/site/noticia.php?codn=206632		
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A	fragmentação	da	esquerda	foi	um	fenômeno	ocor-

rido	 na	 disputa	 eleitoral.	 Luciana	 Genro	 (PSOL)	 agarrou	

12,06%	dos	votos	válidos,	enquanto	a	candidatura	de	Raul	

Pont	(PT)	que	conseguiu,	mesmo	com	o	apoio	de	Manuela,	

apenas	16,37%,	sete	pontos	percentuais	a	menos	que	o	se-

gundo	colocado.	

		

Eleições	Sul	-	2016	(%	votos	válidos)	

	

Cidade	 Eleito	 Derrotado	

Curitiba	-	PR	 PMN	-	53,25%	 PSD	-	46,75%	

Florianópolis	-	
SC	

PMDB	-	50,26%	 PP	-	49,74%	

Porto	Alegre	-	
RS	

PSDB	-	60,50%	 PMDB	-	39,50%	

	

Eleições	Sul	-	2016	(%	votos	brancos,	nulos/	%	absten-

ções)	

	

Cidade	 Brancos	e	nulos	 Abstenções	

Curitiba	-	PR	 15,8%	 20,12%	

Florianópolis	-	
SC	

15,98%	 16,18%	

Porto	Alegre	-	
RS	

19,03	 25,26%	

O	cenário	atual	e	o	fator	bolsonarismo	

	

A	Região	Sul	 foi	uma	sólida	base	para	a	eleição	de	

Bolsonaro	e	da	direita98.	Se,	por	um	lado,	a	disputa	eleitoral	

																																																								
98	http://divulga.tse.jus.br/o]icial/index.html		
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de	 2020,	 poderia	 ser	 um	 importante	 termômetro	 para	 o	

bolsonarismo,	é	perceptıv́el	o	caráter	desorganizado	dessa	

força,	essencialmente	centrado	na	disputa	nacional.	Assim,	

conforme	hipótese	da	primeira	edição	deste	boletim	eleito-

ral	 (ver	 https://nudebufrj.com/2020/08/18/as-eleicoes-

municipais-de-2020-e-a-politica-brasileira/),	a	direita	libe-

ral	se	aproveita	para	hegemonizar	o	pleito,	sem	necessari-

amente	garantir	esses	votos	na	eleição	nacional.		

As	conjunturas	das	capitais	do	Sul,	apesar	de	distin-

tas	entre	si,	apresentam	linhas	gerais	comum.			

De	 inıćio,	 Curitiba	 apresenta	 uma	 grande	 quanti-

dade	de	candidatos	-	16	-	dos	quais	apenas	5,	já	exerceram	

cargos	 públicos	 eletivos	 ou	 se	 candidataram99.	 Curitiba	

também	é	a	única	capital	do	Sul	a	ter	uma	candidatura	do	

PSL,	partido	de	grande	parte	da	base	governista	e	antigo	

partido	do	presidente.	Essa	também	é	a	única	capital,	com	

uma	chapa	cabeçada	pelo	PT,	que	também	é	o	único	cenário	

de	grande	fragmentação	da	esquerda,	com	candidaturas	do	

PDT,	PSOL,	PCdoB.		

A	candidatura	Marisa	Lobo,	do	Avante	é,	até	o	mo-

mento,	a	única	que	de	imediato	absorveu	o	discurso	bolso-

narista,	do	retorno	ao	conservadorismo,	do	combate	à	ide-

ologia	de	gênero,	entre	outros.		Já	na	direita	liberal,	,	se	des-

taca	a	tentativa	de	reeleição	de	Rafael	Greca,	do	DEM,		

Florianópolis	deu	expressiva	vitória	eleitoral	a	Bol-

sonaro	-	64,86%	dos	votos	válidos100.	 	Para	2020,	apenas	

três	 dos	 nove	 candidatos	 nunca	 ocuparam	 cargo	 público	

																																																								
99	 https://g1.globo.com/pr/parana/eleicoes/2020/noticia/2020/09/04/candidatos-a-prefeito-em-cu-
ritiba-nas-eleicoes-2020-veja-quem-sao.ghtml		
100	https://eleicoes.datapedia.info/eleicao/2018/SC/81051	
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eletivo	ou	se	candidataram101.		Esse	fator	é	interessante	em	

razão	da	grande	 ênfase	bolsonarista	na	 “renovação”	 e	 foi	

nesse	moto	que	o	Congresso	Nacional	sofreu	uma	troca	de	

lideranças	e	de	personalidades	expressivas.		

Em	novembro,	Gean	Loureiro	(DEM)	e	Angela	Amin	

(PP),	atual	prefeito	e	ex-prefeita	de	Florianópolis	 	 irão	se	

enfrentar	novamente,	assim	como	]izeram	no	2o	turno	do	

último	pleito,	o	que	sugere	que	ambos	possam	estar	no	ca-

minho	do	domıńio	da	disputa	novamente.	A	esquerda,	na	

]igura	de	liderança	do	PSOL,	lançou	pela	terceira	vez	a	can-

didatura	de	Elson	Pereira,	que	conseguiu	desta	vez	consoli-

dar	 uma	 grande	 frente	 de	 esquerda	 composta,	 até	 agora,	

por	PT,	PDT,	PSB,	PCdoB,	Rede	e	UP.	Se	bem	sucedida	em	ir	

ao	2o	turno,	essa	unidade	reforçará	a	hipótese	de	que	a	fra-

gmentação	nos	pleitos	anteriores	foi	decisiva	para	o	insu-

cesso	das	esquerdas.		

A	candidatura	do	empresário	e	advogado	Helio	Ce-

sar	Bairros,	do	Patriota	é	a	que	apresenta	adesão	ao	bolso-

narismo,	com	a	policial	federal	para	vice	e	aposta	no	mesmo	

fenômeno	que	elegeu	Bolsonaro	para	ultrapassar	as	candi-

daturas	da	direita	liberal	já	consolidadas	na	cidade.		

Em	Porto	Alegre,	a	disputa	eleitoral	é	mais	balance-

ada,	com	13	candidatos,	oito	dos	quais	já	ocuparam	ou	se	

candidataram	para	cargos	públicos.	De	um	lado,	a	esquerda	

não	conseguiu	estabelecer	uma	estabelecer	uma	frente.	No	

entanto,	 Manuela	 D'AY vila,	 conseguiu	 a	 união	 liderada	

PCdoB	com	o	PT	que,	há	40	anos,	sempre	escolheu	disputar	

a	prefeitura	de	Porto	Alegre102.	O	PSOL	lançou	a	deputada	

																																																								
101	 https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/eleicoes/2020/noticia/2020/09/07/convencoes-de]inem-
candidaturas-a-prefeito-de-]lorianopolis-nas-eleicoes-2020-veja-os-nomes.ghtml		
102	https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2020/09/17/pt-eleicoes-nas-capitais-do-sul-do-brasil.htm		
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federal	Fernanda	Melchionna,	após	não	conseguir	negociar	

a	posição	de	vice,	chapa	PCdoB	-	PT,	para	a	sua	atual	candi-

data	à	prefeitura.	PDT	também	lançou	candidatura	própria.	

Já	no	centro	e	na	direita,	a	grande	di]iculdade	será	de	per-

ceber	as	separações	e	as	sobreposições	entre	um	e	outro.		

O	 atual	 prefeito	 Nelson	 Marchezan	 Júnior	 (PSDB)	

tenta	a	reeleição	em	coligação	com	PL,	sendo	o	candidato	a	

vice	e	 conta	 com	o	PSL	na	 coligação.	Esta	 será,	provavel-

mente,	a	candidatura	que	buscará	os	votos	bolsonaristas.		

Outra	 candidatura	 importante	 será	 a	 de	 Sebastião	

Melo,	pelo	MDB,	que	também	disputou	o	pleito	em	2016,	]i-

cando	em	segundo	colocado.	A	coligação	de	Melo	conta	com	

Cidadania,	Solidariedade,	PRTB,	DC	e	PTC.	

	

Conclusão	

	

As	eleições	de	2020	nas	capitais	da	Região	Sul	ten-

dem	a	representar	o	mesmo	cenário	de	2016,	onde	partidos	

de	direita	liberal	protagonizaram	as	disputas.	O	fator	bol-

sonarismo	e	a	direita	radical	estão	desorganizados,	porém	

tendem	a	pautar	politicamente	a	direita	liberal	tradicional	

nas	cidades.	

A	grande	novidade	é	a	tentativa	do	PT	de	se	adaptar	

e	se	ligar	a	candidaturas	lideradas	por	outros	partidos.	Flo-

rianópolis,	a	frente	possui	o	maior	número	de	partidos.	Cu-

ritiba	e	Porto	Alegre,	por	outro	lado	não	foram	tão	bem-su-

cedidas	em	uma	união	geral	das	esquerdas,	pois	além	do	

valor	 simbólico	 da	 primeira,	 a	 segunda	 possui,	 um	 longo	

histórico	de	disputa	entre	as	esquerdas.	Ainda	assim,	na	ca-

pital	gaúcha,	a	chapa	PC	do	B-PT	manda	um	sinal	de	uni-

dade	que	antes	não	existia.		
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Eleições municipais 2020 em Belo Horizonte e Vitória  
	

POR SOFIA FERREIRA103 
 

O	 presente	 texto	 busca	mapear	 os	 candidatos	 das	

eleições	municipais	de	2020	nas	cidades	de	Belo	Horizonte	

–	MG	e	Vitória	–	ES,	procurando	observar	o	comportamento	

dos	 campos	 polıt́icos	 da	 esquerda	 e	 da	 direita	 no	 pleito	

desse	ano.	

Para	isso,	faremos	um	breve	histórico	eleitoral	das	

duas	capitais.	Em	seguida,	apresentaremos	um	panorama	

dos	 candidatos	 à	 prefeitura	 em	 ambas	 as	 cidades,	 divi-

dindo-os	pelos	dois	grandes	polos	polıt́icos.	

Nossa	hipótese	é	que	o	quadro	eleitoral,	nas	cidades	

observadas,	tende	para	um	protagonismo	da	direita	tradi-

cional,	enquanto	a	esquerda	]igura	como	uma	força	polıt́ica	

pulverizada	e	a	direita	bolsonarista	está	desagregada.	

As	 fontes	usadas	para	essa	pesquisa	 foram	 jornais	

locais	das	cidades	e	portais	de	notıćia	de	grande	circulação	

como	G1.	

	

Breve	histórico	eleitoral		

	

	O	ano	de	2016	marca	uma	mudança	no	quadro	po-

lıt́ico	brasileiro	que	pode	ser	observada	também	nas	elei-

ções	municipais.	Em	2012,	a	esquerda	dominava	o	cenário	

polıt́ico	de	Belo	Horizonte,	com	a	reeleição	de	Marcio	La-

cerda	 (PSB)	e	o	PT	 logo	em	segundo	 lugar104.	Porém,	 em	

																																																								
103	Sofia	Ferreira	é	graduanda	de	Ciências	Sociais	da	UFRJ	do	3°	período	e	pesquisadora	do	NUDEB	
104	http://g1.globo.com/mg/minas-gerais/apuracao/belo-horizonte.html 
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2016,	 observa-se	 uma	 mudança	 desfavorável	 ao	 campo	

progressista	com	a	derrota	do	PT	já	no	1o	turno.	Nesse	ano	

a	direita	tradicional	venceu	com	a	candidatura	de	Alexan-

dre	Kalil,	 na	 época	 ]iliado	 ao	PHS,	 e	 o	PSDB	 ]icou	 em	 se-

gundo	lugar105.	

Em	 Vitória,	 Luciano	 Rezende,	 candidato	 do	 PPS,	

atual	Cidadania,	venceu	as	eleições	de	2012	com	52,73%	e	

o	PSDB	foi	derrotado106,	mostrando	uma	abertura	polıt́ica	

para	legendas	de	esquerda.	Em	2016,	o	candidato	foi	ree-

leito,	contrariando	o	quadro	vitorioso	da	direita	tradicional	

nas	capitais	da	Região	Sudeste.		

	

O	quadro	eleitoral	em	Belo	Horizonte	

	

Nas	 eleições	 de	2020,	Alexandre	Kalil	 (PSD),	 atual	

prefeito	de	Belo	Horizonte,	lidera	as	pesquisas	espontâneas	

e	estimuladas	de	intenções	de	votos.	Rodrigo	Paiva	(Novo),	

apoiado	 pelo	 atual	 governador	 de	 Minas	 Gerais,	 Romeu	

Zema	(Novo),	também	é	mencionado	nos	cenários	estimu-

lados	com	3%	das	intenções	de	votos107.		

Outros	nomes	]iguram	o	campo	da	direita	tradicio-

nal	em	Belo	Horizonte.	Como	por	exemplo,	a	candidata	Lu-

ıśa	Barreto	 (PSDB);	o	deputado	 federal	 Igor	Timo,	 candi-

dato	do	Podemos	que	se	coloca	como	a	alternativa	para	a	

direita	insatisfeita	com	o	governo	Bolsonaro;	o	empresário	

Fabiano	Cazeca	(PROS),	o	policial	militar	e	ex-bolsonarista	

																																																								
105	http://g1.globo.com/mg/minas-gerais/eleicoes/2016/apuracao/belo-horizonte.html 
106	http://g1.globo.com/es/espirito-santo/apuracao/vitoria.html	
107https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2020/07/28/interna_politica,1170735/kalil-lidera-
com-folga-corrida-eleicao-para-prefeitura-de-bh-pesquisa.shtml	
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Cabo	Washington	Xavier	(PMB);	o	deputado	 federal	Lafa-

yette	Andrada	(Republicanos);	e	por	]im,	o	deputado	esta-

dual	Wendel	Mesquita	(Solidariedade).	

A	direita	bolsonarista,	mesmo	sem	uma	legenda	es-

pecı]́ica	 para	 seus	 candidatos,	 em	 Belo	 Horizonte,	 apre-

senta	 Bruno	 Engler	 (PRTB)	 como	 uma	 opção.	 Apesar	 de	

a]irmar	que	não	participaria	das	eleições	de	2020,	o	presi-

dente	Jair	Bolsonaro	declarou	a	intenção	de	apoiar	Bruno	

Engler108.	 Outra	 possibilidade	 para	 a	 extrema-direita	 é	 o	

candidato	Marcelo	Souza	e	Silva	(Patriota).	

Em	relação	à	esquerda	no	pleito	de	Belo	Horizonte,	

muito	se	discute	sobre	a	necessidade	ou	não	de	uma	aliança	

entre	os	partidos.	Apesar	disso,	destacam-se	os	nomes	de	

João	Vitor	Xavier	(Cidadania)	e	AY urea	Carolina	(PSOL).	Am-

bos	aparecem	nas	pesquisas	estimuladas	com	6,5%	e	4,1%,	

respectivamente.		O	PT	concorre	com	o	candidato	Nilmário	

Miranda,	 ex-secretário	 de	 Direitos	 Humanos	 no	 governo	

Lula.	O	PCO	lançou	a	candidatura	da	estudante	Marıĺia	Gar-

cia	e	o	PSTU	a	de	Wanderson	Rocha.		Por	]im,	após	três	elei-

ções	sem	candidato	próprio,	o	PCdoB	concorre	com	o	ex-

deputado	 federal	Wadson	Ribeiro.	Nesse	 contexto,	 o	 PSB	

declarou	apoio	à	candidatura	de	João	Vitor	Xavier	(Cidada-

nia)109	e	o	PDT	à	Alexandre	Kalil	(PSD)110.		

Com	um	total	de	dezesseis	candidatos,	o	quadro	po-

lıt́ico	de	Belo	Horizonte	tende	a	repetir	as	eleições	de	2016	

através	 da	 reeleição	 de	Alexandre	Kalil	 (PSD).	Os	 grupos	

polıt́icos	 estão	 divididos	 entre	 representantes	 da	 direita	

																																																								
108	https://twitter.com/BrunoEnglerDM/status/1245850017811890176 
109 https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2020/09/15/interna_politica,1185708/apos-desistir-de-lancar-
deputado-psb-define-apoio-a-joao-vitor-xavier.shtml		
110 https://www.otempo.com.br/hotsites/eleicoes-2020/em-convencao-pdt-encaminha-apoio-a-alexandre-kalil-
para-pbh-1.2384571  
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tradicional	 (PSDB,	PSD,	PROS,	Podemos,	PMB,	Republica-

nos,	Patriota	e	Solidariedade);	o	candidato	da	extrema-di-

reita,	Bruno	Engler	(PRTB)	e	representantes	da	centro-es-

querda	e	da	esquerda.	

	

Candidatos	à	prefeitura	de	Belo	Horizonte	nas	eleições	

de	2020	

	

	

	

	

	

	

Candidatos	 Partidos	

Alexandre	Kalil	 PSD		

Rodrigo	Paiva	 Novo		

Igor	Timo	 Podemos			

Fabiano	Cazeca	 PROS		

Luıśa	Barreto	 PSDB		

Lafayette	Andrada	 Republicanos	

Marcelo	Souza	e	Silva	 Patriota	

Wendel	Mesquita	 Solidariedade	

Cabo	Washington	Xavier	 PMB	

Bruno	Engler	 PRTB	

AY urea	Carolina	 PSOL	

João	Vitor	Xavier	 Cidadania	

Nilmário	Miranda	 PT	

Marıĺia	Garcia		 PCO	

Wanderson	Rocha	 PSTU	

Wadson	Ribeiro	 PCdoB	

82



	
83 

O	quadro	eleitoral	em	Vitória		

	

Na	capital	do	Espıŕito	Santo,	o	cenário	da	direita	tra-

dicional	é	diferente.	O	vereador	Mazinho	dos	Anjos	(PSD)	é	

um	dos	candidatos	e	aparece	como	oposição	ao	atual	pre-

feito,	Luciano	Rezende	(Cidadania).	Além	dele,	o	deputado	

estadual,	 Lorenzo	 Pazolini,	 (Republicanos)	 apoiado	 por	

partidos	tradicionais	como	o	DEM,	Solidariedade	e	MDB111,	

também	 é	 uma	opção.	O	PSDB	concorre	 com	a	 candidata	

Neuzinha	de	Oliveira,	vereadora	de	Vitória.	E,	por	]im,	Hal-

pher	Luiggi	(PL)	aparece	na	disputa,	defendendo	um	pro-

jeto	conservador	para	a	sociedade.	

No	que	concerne	à	direita	bolsonarista,	dois	candi-

datos	se	apresentam	como	aliados	do	presidente:	o	Coronel	

Nylton	Rodrigues	(Novo)	e	o	Capitão	Assumção	(Patriota).		

O	prefeito	da	capital,	Luciano	Rezende	(Cidadania),	

ao	contrário	do	caso	de	Belo	Horizonte,	completa	um	man-

dato	de	oito	anos	e,	por	isso,	não	poderá	se	reeleger.	Entre-

tanto,	 já	 declarou	 apoio	 ao	 seu	 correligionário	 Fabrıćio	

Gandini	(Cidadania),	deputado	estadual	do	Espıŕito	Santo,	

que	lidera	as	primeiras	pesquisas	espontâneas	e	estimula-

das	 de	 intenção	 de	 votos	 seguido	 pelo	 candidato	 da	 ex-

trema-direita,	Capitão	Assumção112. 

No	campo	da	esquerda,	o	PT	lançou	a	candidatura	de	

João	Coser,	ex-prefeito	de	Vitória	de	2005	a	2012	e	atual	

deputado	 federal.	O	PSB	concorrerá	 com	Sérgio	Sá	e	Laıś	

																																																								
111	https://eshoje.com.br/lorenzo-pazolini-e-oficialmente-candidato-a-prefeitura-de-vitoria/ 
112	 https://www.folhadoes.com/noticia/politica-eleicoes-2020/68263/vitoria-es-gandini-lidera-com-20-83-as-
sumcao-segundo-com-13-17 
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Garcia	(REDE)	como	vice.	Outras	possibilidades	para	a	es-

querda	são	Gilmar	Campos,	candidato	do	PSOL,	Namy	Che-

quer	do	PCdoB	e	Rafael	Góis	(PSTU).	Nesse	cenário,	o	PDT	

apoiará	a	candidatura	de	Fabrıćio	Gandini	(Cidadania)113.		

No	total	são	doze	candidaturas.	O	quadro	polıt́ico	se	

divide	entre	os	candidatos	da	extrema-direita:	Coronel	Nyl-

ton	Rodrigues	(Novo)	e	o	Capitão	Assumção	(Patriota);	e	os	

representantes	 da	direita	mais	 tradicional:	Mazinhos	dos	

Anjos	(PSD),	Lorenzo	Pazolini	(Republicanos),	Neuzinha	de	

Oliveira	 (PSDB)	 e	 Halpher	 Luiggi	 (PL).	 Enquanto	 a	 es-

querda,	 nesse	 caso,	 é	 representada	 por:	 Fabrıćio	Gandini	

(Cidadania),	Sérgio	Sá	(PSB),	João	Coser	(PT),	Gilmar	Cam-

pos	(PSOL),	Namy	Chequer	(PCdoB)	e	Rafael	Góis	(PSTU).	

	

Candidatos	à	prefeitura	de	Vitória	nas	eleições	de	2020	

	

	

	

														

																																																								
113 https://eshoje.com.br/pdt-anuncia-alianca-com-gandini-em-vitoria/		

Candidatos	 Partidos	

Mazinho	dos	Anjos	 PSD	

Lorenzo	Pazolini	 Republicanos	

Neuzinha	de	Oliveira	 PSDB	

Halpher	Luiggi	 PL	

Coronel	Nylton	Rodrigues	 Novo	

Capitão	Assumção	 Patriota	

Fabricıó	Gandini	 Cidadania	

Sérgio	Sá	 PSB	

João	Coser	 PT	

Gilmar	Campos		 PSOL	

Namy	Chequer	 PCdoB	

Rafael	Góis	 PSTU	
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Conclusão	

	

O	quadro	eleitoral	de	2020	é	de	muitas	incertezas.	

Belo	Horizonte,	tende	a	um	favoritismo	para	a	candidatura	

de	reeleição,	Alexandre	Kalil	(PSD)	representando	uma	di-

reita	mais	tradicional,	enquanto	Vitória	tende	para	dispu-

tas	mais	acirradas.		

Nas	duas	capitais,	o	cenário	polıt́ico	é	de	fragmenta-

ção,	tanto	na	esquerda	quanto	na	direita.	Dentro	desse	con-

texto,	as	legendas	de	direita	são	maioria	em	ambas	as	cida-

des	e	demonstram	maior	poder	de	mobilização	eleitoral.	A	

esquerda	aparece	pulverizada:	PSOL,	PT,	Cidadania,	PCdoB	

e	PSTU	apresentam	candidaturas	próprias	em	ambas	as	ci-

dades,	o	que	reduz	a	chance	de	vitória.		
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O Cenário Eleitoral na cidade de São Paulo  
 
POR DANIEL SOUSA114  
 

O	presente	 texto	 se	propõe	 a	mapear	os	 tensiona-

mentos	polıt́icos	dos	principais	campos	polıt́icos	na	capital	

paulista.	Trabalhamos	com	a	hipótese,	em	consonância	com	

o	último	boletim,	de	um	quadro	de	consolidação	da	direita	

tradicional	no	maior	colégio	eleitoral	brasileiro.		Para	isso,	

utilizamos	como	fonte	para	nosso	estudo	as	pesquisas	ca-

dastradas	no	TSE	e	algumas	matérias	jornalıśticas.		

O	 texto	 foi	 assim	 dividido:	 em	 um	 primeiro	 mo-

mento,	apresentaremos	breve	contextualização	do	quadro	

polıt́ico	pós-convenções	partidárias	ocorridas	no	dia	16	de	

setembro;	em	seguida,	passaremos	à	análise	de	conjuntura.	

Em	primeiro	lugar,	ao	fazer	análise	de	conjuntura,	é	

necessário	compreender	que	elementos	de	ordem	global	e	

local	in]luenciam	o	contexto	da	polıt́ica	nacional	no	âmbito	

das	eleições	de	2020.	A	popularidade	do	presidente,	assim	

como	 a	 maneira	 como	 administra	 as	 demandas	 polıt́ico-

econômicas,	tais	quais	in]lação	e	auxıĺio	emergencial,	fazem	

parte	do	cálculo	dos	candidatos.	

Em	segundo	lugar,	existem	os	elementos	de	ordem	

global.	 Podem	 ser	 tidos	 como	exemplo	 as	 eleições	 norte-

americanas	e	o	contexto	da	pandemia	do	covid-19.	Nesse	

sentido,	a	eleição	do	candidato	democrata	nos	EUA	resulta-

ria	em	perda	de	força	do	mandatário	brasileiro.	115	

	

																																																								
114	Daniel	Sousa	é	graduando	do	4o	período	de	Ciências	Sociais	e	Pesquisador	do	NUDEB	
115	https://www.bbc.com/portuguese/internacional-53788713	
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A	direita	liberal		

	

No	âmbito	da	direita	tradicional	paulistana,	é	notó-

rio	que	o	atual	prefeito	de	São	Paulo,	e	candidato	à	reeleição	

Bruno	Covas	(PSDB),	está	bem	posicionado	nas	pesquisas	

de	intenção	de	voto	e	conta	com	a	maior	aliança	da	eleição,	

incluindo	aı	́o	apoio	da	ex-prefeita	Marta	Suplicy.	

	Com	dez	partidos,	o	candidato	dispõe	do	apoio	de	

vereadores	e	tempo	de	televisão,	além	da	máquina	da	pre-

feitura	à	sua	disposição.	Seu	ponto	fraco,	por	enquanto,	en-

gajamento	nas	redes	sociais,	principalmente	da	juventude.	

Vácuo	que	poderá	talvez	ser	ocupado	por	candidatos	com	

mais	expertise	nos	meios	digitais,	assim	como	com	maioa-

pelo	à	renovação.	

Covas	enfrenta	ainda	o	desgaste	sofrido	por	seu	par-

tido,	o	PSDB.	Correligionário	de	Aécio	Neves,	dentre	outros,	

Covas	encabeçou	a	chapa	com	o	vereador,	Ricardo	Nunes	

(MDB).	 A	 direita	 tradicional	 talvez	 consiga	 recuperar	 al-

guma	 força	 depois	 de	 2018	 ocupando	 um	 vácuo	 deixado	

pelo	bolsonarismo	com	sua	retórica	agressiva.	Anunciado	

por	Kassab	 (PSD),	 outro	 candidato	 disputa	 espaço	 na	 di-

reita	 tradicional	paulista:	Andrea	Matarazzo	(PSD).	Mata-

razzo	compõe	a	chapa	com	a	correligionária	Marta	Costa,	

liderança	 evangélica	 e	 já	 duas	 vezes	 vereadora	 em	 São	

Paulo.	

	

A	direita	bolsonarista		

		 	 	

No	 âmbito	 da	 direita	 alinhada	 ao	 bolsonarismo,	 a	

convenção	que	ocorreu	no	dia	16	de	setembro	o]icializou	a	

candidatura	de	Celso	Russomanno	e	de	seu	vice,	Marco	da	
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Costa	(PTB).	Com	essa	chapa,	consagra-se	a	terceira	aliança	

de	PTB	e	Russomano	(assim	como	em	2012	e	2016).	Costa	

presidiu	 a	 seccional	 de	 São	 Paulo	 da	 OAB	 entre	 2013	 e	

2018116.	

O	 candidato	 Russomano,	 que	 se	 posiciona	 em	 ali-

nhamento	 com	 o	 presidente,	 justi]ica	 que,	 para	 além	 de	

seus	discursos	beligerantes,	o	mandatário	é	alguém	bem	in-

tencionado:	“Nós	estaremos	alinhados	ao	presidente	da	Re-

pública,	não	porque	eu	sou	amigo	dele	desde	1995	ou	por-

que	hoje	sou	vice-lıd́er	do	governo	no	Congresso,	mas	por-

que	estamos	imbuıd́os	de	fazer	o	melhor	para	o	paıś”117.		

O	candidato	contará	com	a	ajuda	do	correligionário	

Carlos	 Bolsonaro	 nas	 redes	 sociais,	 o	 que	 pode	 ser	 uma	

grande	vantagem,	uma	vez	que	a	internet	tem	sido	palco	de	

uma	arena	virtual.	Esse	ano,	na	internet,	circulou	a	imagem	

de	Celso	ligada	a	uma	enxurrada	de	memes,	o	que	popula-

riza	sua	imagem	para	além	do	público	já	consolidado	da	te-

levisão.		

	

Já	no	âmbito	da	direita	mais	radical	que	pode	ser	en-

tendida	como	“bolsonarista”,	ainda	que	órfã	do	presidente	

por	diversos	rachas,	existem	as	candidaturas	de	Joice	Has-

selman	(PSL),	ex-lıd́er	de	governo	e	de	Arthur	do	Val	(DEM)	

ambos	 com	muita	 forte	 na	 internet.	 Do	 Val,	 membro	 do	

MBL,	grupo	que	surgiu	com	grande	popularidade	nas	mani-

festações	de	2014,	voltou	às	páginas	dos	jornais	por	atacar	

																																																								
116https://republicanos10.org.br/municipal/republicanos-oficializa-celso-russomanno-a-prefeitura-
de-sao-paulo/	
117https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2020/09/16/republicanos-confirma-celso-russomanno-candi-
dato-a-prefeitura-de-sao-paulo.htm	
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o	padre	Júlio	Lancelotti.	O	padre	tem	sido	vıt́ima	de	amea-

ças	 ao	 ter	 seu	 nome	 associado	 ao	 tıt́ulo	 de	 “defensor	 de	

noia”.	Sabe-se	que	a	tática	de	polarização	-	Divide	et	impera	

-	nas	redes,	onde	se	visa	alcançar	relevância	nos	trends,	não	

é	nova	e	se	consolidou	em	2016	com	as	eleições	de	Donald	

Trump.		

	

A	divisão	das	esquerdas		

	

No	que	concerne	à	esquerda,	hoje	a	principal	candi-

datura	nas	pesquisas	eleitorais	é	Guilherme	Boulos	(PSOL).	

O	candidato	ganhou	apoio	de	importantes	setores	da	classe	

artıśticas	e	intelectual	e	em	tradicionais	apoiadores	do	PT,	

tais	como	Caetano	Veloso,	o	diplomata	Celso	Amorim	e	o	

religioso	Frei	Betto.	A	chapa	Boulos-Luiza	Erundina	ganhou	

o]icialmente	o	apoio	do	PCB	(que	abriu	mão	da	pré-candi-

datura	 do	 professor	 Antonio	 Carlos	 Mazzeo	 para	 formar	

uma	 “frente	 única”)	 e	 do	 Partido	 Unidade	 Popular	 (que	

abriu	mão	da	candidatura	de	Vivian	Mendes).	Segundo	pes-

quisas,	Boulos	absorve	a	maior	parte	do	eleitorado	que	es-

colheu	Haddad	em	2018.		

Por	outro	lado,	o	PT	encontra-se	isolado	na	disputa.	

Alianças	 antigas	 com	 partidos	 historicamente	 aliados,	

como	o	PCdoB,	não	se	concretizaram	e	a	candidatura	de	Ta-

tto	 (PT)	 foi	 questionada	pelo	próprio	partido.	No	mais,	 a	

disputa	para	o	pleito	deve	adotar	o	tom	das	administrações	

passadas	do	partido	na	região,	com	o	exemplo	da	gestão	de	

Marta	Suplicy	e	Luiza	Erundina	à	frente	da	prefeitura.		

Outro	 candidato	 que	 está	 bem	 posicionado	 na	 es-

querda,	ainda	que	tenha	passado	por	atritos	com	sua	chapa,	
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Márcio	França	(PSB)	tem	facilidade	em	articulação	com	am-

bos	os	espectros	polıt́icos,	além	de	se	mostrar	um	polıt́ico	

sereno.	Seu	desempenho	não	parece	gerar	tanto	apelo	na	

juventude	e	nos	anseios	de	renovação	polıt́ica.	A	campanha	

de	França	conta	com	o	apoio	de	PDT,	Avante,	Solidariedade	

e	PMN	e	está	perto	dos	três	primeiros	colocados	nas	pes-

quisas.		

	

Conclusão	

	

A	capital	paulista,	o	maior	colégio	eleitoral	do	Brasil,	

terá	14	candidaturas.	Nesse	mapeamento,	observamos	que	

a	direita	 tradicional	permanece	bem	posicionada	a	partir	

da	candidatura	do	atual	prefeito	Bruno	Covas.	Seu	principal	

adversário,	por	enquanto,	 é	Russomanno,	expoente	da	di-

reita	mais	radical,	que	busca	se	relacionar	com	o	bolsona-

rismo.	Covas	conta	com	o	voto	da	esquerda	em	um	eventual	

2o	turno.		

Neste	campo,	há	uma	expectativa	com	um	possıv́el	

crescimento	de	Boulos,	do	PSOL,	cuja	candidatura	vem	em-

polgando	 setores	 progressistas	 e	 também	 com	 o	 cresci-

mento	e	Márcio	França	(PSB),	que	em	2018	como	candidato	

ao	governo	venceu	na	capital	e	que	tenta	fugir	das	polariza-

ções	clássicas.		Quanto	ao	PT,	]ica	o	apelo	a	memória	de	vi-

tórias	passadas,	que	o	partido	pretende	relembrar	com	o	

lema	da	campanha	“quem	defende	você	é	o	PT”,	apontando	

para	suas	vitórias	na	capital	paulista.		

Acompanharemos	o	quadro	nos	próximos	boletins.		
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Eleições municipais no Rio de Janeiro: escândalos, 
denúncias e investigações precedem o pleito 

	
POR	MARIA	LUIZA	DE	FREITAS118	 
 

Este	 texto	dá	prosseguimento	ao	mapeamento	das	

eleições	municipais	de	2020	na	capital	do	Rio	de	Janeiro.	A	

análise	 vai	 considerar	 novamente	 a	 divisão	 partidária	 a	

partir	 da	 dicotomia	 esquerda/direita,	 considerando	 tam-

bém	as	segmentações	internas	de	cada	um	dos	campos	–	di-

reita	bolsonarista,	direita	liberal,	esquerda	petista,	etc.	.	

Objetiva-se,	então,	apresentar	o	quadro	das	candida-

turas	mais	relevantes	até	o	presente	momento	e	analisar	os	

recentes	 acontecimentos	 –	 denúncias	 e	 investigações	 en-

volvendo	 o	 atual	 prefeito	 Marcelo	 Crivella	 (Republica-

nos)119	 e	 o	 ex-prefeito	 Eduardo	 Paes	 (DEM)120	 –,	 assim	

como	suas	possıv́eis	implicações	para	o	pleito	vindouro.		

Vale	 lembrar	que,	 em	virtude	da	pandemia	provo-

cada	pelo	novo	coronavıŕus,	o	primeiro	e	o	segundo	turno	

do	pleito	foram	adiados	para	os	dias	15	e	29	de	novembro,	

respectivamente.	A	decisão	foi	promulgada	pelo	Congresso	

–	 Emenda	 Constitucional	 107/2020	 –	 e	 também	 de]iniu		

uma	nova	data	para	o	registro	]inal	de	candidatos:	26	de	se-

tembro121.	

	

																																																								
118	Maria	Luiza	de	Freitas	é	graduanda	de	ciências	sociais	da	UFRJ	do	4º	período	e	pesquisadora	do	Nu-
deb.	
119:	https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/09/01/guardioes-do-crivella-entenda-as-
denuncias-sobre-esquema-para-impedir-reportagens-sobre-a-saude-no-rio.ghtml		
120	https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/09/08/entenda-a-denuncia-contra-eduardo-
paes-reu-na-justica-eleitoral-por-corrupcao-e-mais-dois-crimes.ghtml		
121	http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Julho/eleicoes-2020-prazo-final-para-registro-
de-candidatos-vai-ate-26-de-setembro		
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Sobre	a	direita	bolsonarista:	os	guardiões	da	reeleição	

	

Em	reportagem	exibida	em	31	de	agosto122,	a	Rede	

Globo	noticiou	um	esquema	de	contratações	da	Prefeitura	

do	Rio,	que	tinha	por	objetivo	impedir	e/ou	atrapalhar	que	

denúncias	sobre	a	situação	da	saúde	pública	na	capital	fos-

sem	veiculadas	na	mıd́ia.	A	tática,	que	já	era	adotada	desde	

o	]im	de	2019,	se	intensi]icou	durante	a	pandemia123.	

Organizados	em	escalas	por	meio	de	um	grupo	de	

WhatsApp,	os	‘Guardiões	do	Crivella’,	sustentados	pelo	di-

nheiro	público,	 serviam	 como	uma	 espécie	 de	 blindagem	

para	o	atual	prefeito.	Na	pesquisa	mais	recente	realizada124,	

o	atual	prefeito	enfrenta	a	maior	taxa	de	rejeição	entre	os	

cariocas	(67,4%).	Nesse	sentido,	a	tentativa	de	evitar	que	

os	problemas	de	sua	atual	gestão	sejam	veiculados	pode	ser	

compreendida	 como	 estando	 diretamente	 ligada	 ao	 res-

guardo	de	suas	chances	para	reeleição.	

Após	a	denúncia,	um	novo	pedido	de	impeachment	

foi	protocolado	pela	deputada	e	também	candidata	Renata	

Souza	(PSOL)125.	No	entanto,	em	3	de	setembro,	a	Câmara	

Municipal	livrou	Crivella	da	abertura	do	processo	(dos	51	

vereadores,	 25	 rejeitaram	 a	 admissibilidade	 da	 denún-

cia)126.	Em	sua	maioria,	os	votos	a	favor	de	Crivella	parti-

ram	de	vereadores	 ]iliados	aos	partidos	de	sua	coligação.	

																																																								
122	https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/08/31/guardioes-de-crivella-funcionarios-
da-prefeitura-fazem-plantao-na-porta-de-hospitais-para-atrapalhar-reportagens-sobre-a-saude-do-
rio.ghtml		
123	https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/09/01/apos-reportagem-mostrar-guardioes-
do-crivella-grupo-no-whatsapp-sofre-debandada.ghtml		
124	https://veja.abril.com.br/politica/paes-abre-mais-de-10-pontos-de-vantagem-para-crivella-em-dis-
puta-no-rio/		
125	https://twitter.com/renatasouzario/status/1300799189941714949.		
126	https://oglobo.globo.com/rio/autor-da-primeira-denuncia-protocola-novo-pedido-de-impeach-
ment-de-crivella-na-camara-24592544		
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Sendo	assim,	para	além	de	sua	milıćia	guardiã	na	rua,	o	pre-

feito	conta	também	com	guardiões	eleitos127.	

O	Ministério	Público	do	Estado	do	Rio	de	Janeiro	ini-

ciou	a	investigação	sobre	os	possıv́eis	crimes	–	associação	

criminosa	e	constrangimento	ilegal	–	cometidos	pelo	pre-

feito128.	Além	disso,	o	MP	também	realizou	buscas	e	apre-

ensões	para	investigar	a	participação	do	atual	prefeito	em	

um	suposto	esquema	de	corrupção	(QG	da	propina)	na	ad-

ministração	municipal	do	Rio	de	Janeiro129.	

Apesar	de	todos	os	recentes	acontecimentos	envol-

vendo	Marcelo	Crivella	(Republicanos)	e	após	ter	escapado	

do	processo	de	impeachment,	sua	candidatura	à	reeleição	

foi	o]icializada130.	Sem	um	vice	de]inido,	a	coligação	“Com	

Deus	pela	 famıĺia	 e	pelo	Rio”	 é	 composta	por	outros	 seis	

partidos	(Patriota,	Podemos,	Progressistas,	Solidariedade,	PTC,	

PRTB)	além	do	Republicanos.	

	

Sobre	a	direita	liberal:	Eduardo	Paes	entre	o	banco	dos	

réus	e	a	manutenção	da	vantagem		

	

A	 primeira	 pesquisa	 realizada	 depois	 da	 saıd́a	 de	

Marcelo	Freixo	(PSOL)	da	disputa	à	prefeitura	do	Rio	de	Ja-

neiro	revelou	a	larga	vantagem	de	Eduardo	Paes	(DEM)131	

diante	dos	outros	candidatos.	Despontando	como	favorito,	

																																																								
127https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/09/03/votacao-vereadores-impeach-
ment-crivella-rio.htm		
128:	https://www.brasildefatorj.com.br/2020/09/01/guardioes-do-crivella-motiva-novo-pedido-de-
impeachment-contra-prefeito-do-rio		
129	https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/09/10/crivella-ligou-para-empresario-alvo-
de-busca-e-apreensao-durante-operacao-em-marco-mas-delegado-atendeu-diz-relatorio.ghtml		
130	https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2020/09/5984853-marcelo-crivella-oficializa-candidatura-a-
reeleicao-no-rio.html		
131https://veja.abril.com.br/politica/paes-abre-mais-de-10-pontos-de-vantagem-para-crivella-em-dis-
puta-no-rio/		
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o	ex-prefeito	teve	sua	candidatura	o]icializada132	no	último	

dia	2	e	 já	escolheu	Nilton	Caldeira	 (PL)	como	seu	vice133.	

Além	 disso,	 conta	 com	 o	 apoio	 das	 seguintes	 siglas:	 PL,	

PSDB,	Cidadania,	PV	e	Avante.	

Assim	como	seu	principal	opositor	no	campo	da	di-

reita,	Paes	também	está	sendo	investigado	pelo	Ministério	

Público	(MP-RJ).	A	denúncia	foi	aceita	pelo	TRE-RJ	e	ele	tor-

nou	réu	pelos	crimes	de	corrupção,	 falsidade	ideológica	e	

lavagem	de	dinheiro134.	Parada	há	três	anos,	a	investigação	

foi	concluıd́a	recentemente	e,	segundo	Paes,	con]igura	uma	

tentativa	clara	de	interferência	nas	eleições.	

O	presidente	da	Câmara	Rodrigo	Maia	(DEM)135	a]ir-

mou	que	 a	 investigação	 será	certamente	arquivada	e	que	

Eduardo	Paes	será	novamente	prefeito.	Em	nossos	próxi-

mos	textos,	cabe	acompanhar	o	desenrolar	dos	 fatos	e	os	

trâmites	da	investigação,	assim	como	os	possıv́eis	impactos	

nas	intenções	de	voto	nas	próximas	pesquisas,	que	virão	a	

ser	realizadas	posteriormente	às	denúncias.	

		

Sobre	 a	 esquerda:	 disputas	 internas	 e	 a	 utopia	 da	

frente	ampla	permanecem	no	campo	

	

No	inıćio	de	setembro,	o	Partido	Socialismo	e	Liber-

dade	(PSOL)	o]icializou	a	candidatura	da	deputada	estadual	

																																																								
132	https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/eleicoes/2020/noticia/2020/09/02/democratas-oficializa-
candidatura-de-eduardo-paes-a-prefeitura-do-rio.ghtml		
133	https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/paes-escolhe-o-seu-vice.html		
134https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/09/deposito-no-exterior-vira-investigacao-criminal-
contra-eduardo-paes-candidato-a-prefeito-no-rio-de-janeiro.shtml		
https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/09/09/maia-afirma-que-paes-sera-prefeito-do-rio-e-
que-investigacao-sera-arquivada.ghtml		
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Renata	Souza136.	Após	o	fracasso	das	tentativas	de	aliança	

com	o	Partido	Comunista	do	Brasil	(PC	do	B),	a	chapa	con-

tará	com	IYbis	Souza	Pereira,	Coronel	da	Polıćia	Militar	e	ex-

comandante-geral	da	PM	do	Rio,	como	o	candidato	à	vice-

prefeito137.		

Apesar	 da	 já	 ter	 sido	 o]icializada	 pela	 sigla,	 um	

abaixo-assinado	 organizado	 por	 artistas	 objetivou	 fazer	

com	que	Marcelo	Freixo	(PSOL)	reconsiderasse	o	retorno	à	

disputa138.	Assim,	uma	vez	mais	o	argumento	de	uma	frente	

ampla	retorna	ao	centro	do	debate	no	campo	progressista	

podendo	ser,	no	entanto,	paradoxalmente	mobilizado	para	

o	acirramento	de	disputas	internas.	

Em	resposta,	Freixo	declarou	que	a	movimentação,	

que	surgiu	da	sociedade,	o	surpreende,	e	que	está	aberto	ao	

diálogo	em	prol	da	unidade.	Nas	redes,	o	deputado	federal	

segue	manifestando	 seu	apoio	a	Renata	Souza139	 e	no	 úl-

timo	dia	12,	em	sua	conta	do	Twitter	(@marcelofreixo),	pe-

diu	que	todos	aqueles	que	se	mobilizaram	pelo	manifesto	

somem	forças	para	fortalecer	a	campanha140	da	deputada.	

Na	outra	ponta	do	campo	de	esquerda,	o	Partido	De-

mocrático	 Trabalhista	 (PDT)	 o]icializou	 a	 candidatura	 de	

Martha	Rocha141.	Mantendo-se	distante	das	 investigações	

que	 envolvem	 os	 candidatos	 Marcelo	 Crivella	 e	 Eduardo	

																																																								
136	https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/eleicoes/2020/noticia/2020/09/03/psol-oficializa-candi-
datura-de-renata-souza-a-prefeitura-do-rio-de-janeiro.ghtml		
137	https://psol50.org.br/coronel-ibis-souza-pereira-da-policia-militar-sera-vice-na-chapa-do-psol-a-
prefeitura-do-rio/		
138	https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/artistas-se-mobilizam-pelo-volta-freixo.html	;	
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/08/bolsonaro-diz-que-nao-apoiara-candidatos-a-pre-
feito-no-1o-turno-das-eleicoes.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_cam-
paign=compwa		
139	https://twitter.com/marcelofreixo/status/1304100641736994818?s=21.	
140	https://twitter.com/MarceloFreixo/status/1304863790954172416.		
141	https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,pdt-vai-oficializar-martha-rocha-como-candidata-
a-prefeitura-do-rio,70003434382		
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Paes,	a	deputada	estadual	e	o	presidente	da	sigla	entendem	

que	essa	postura,	somada	ao	desgaste	de	seus	concorren-

tes,	pode	 fortalecê-la	como	uma	opção	viável	para	o	elei-

tor142.	Em	uma	primeira	pesquisa	divulgada143,	a	candidata	

possui	o	menor	ıńdice	de	reprovação	(42,2%),	mas	é	tam-

bém	a	menos	conhecida	entre	os	entrevistados.		

Vale	 destacar	 que	 em	 15	 de	 setembro,	 o	 partido	

Rede	 apresentou	 o	 ex-presidente	 do	 Flamengo	 Eduardo	

Bandeira	 de	Mello	 como	 candidato	 ao	 pleito144.	 Ao	 optar	

por	uma	candidatura	própria,	a	aliança	anteriormente	en-

saiada	com	o	PDT	se	encerra.	Nesse	sentido,	uma	vez	mais	

a	construção	de	coligações	mais	amplas	no	campo	progres-

sista	se	mostra	como	uma	opção	utópica	e	distante.	

 
 

CONCLUSÃO	

	

O	presente	texto	objetivou	acompanhar	a	atual	situ-

ação	 das	 candidaturas	 dos	 campos	 da	 esquerda	 e	 direita	

para	o	pleito	de	2020.	Além	disso,	procuramos	listar	as	re-

centes	denúncias	e	investigações	envolvendo	dois	dos	can-

didatos	considerados	como	possıv́eis	protagonistas	da	dis-

puta	–	Marcelo	Crivella	e	Eduardo	Paes.	Em	textos	futuros,	

cabe	analisar	as	consequências	desses	acontecimentos	na	

intenção	de	votos	dos	eleitores.	

																																																								
142	https://epoca.globo.com/guilherme-amado/eleicoes-2020-martha-rochaquer-distancia-de-crise-
envolvendo-crivella-paes-diz-lupi-24633420		
143	https://veja.abril.com.br/politica/paes-abre-mais-de-10-pontos-de-vantagem-para-crivella-em-dis-
puta-no-rio/		
144	https://oglobo.globo.com/brasil/eleicoes-2020/ex-presidente-do-flamengo-bandeira-de-mello-con-
firma-candidatura-prefeitura-do-rio-1-24641440		
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O quadro de candidaturas em Niterói, São Gonçalo e 
Maricá  
 
POR BRUNA WERNECK CANABRAVA145 
  

O	presente	texto	analisa	o	quadro	de	candidaturas	

em	Niterói,	São	Gonçalo	e	Maricá	tendo	como	marco	o	]im	

do	 perıódo	 de	 convenções	 partidárias,	 cujo	 prazo	 derra-

deiro	foi	16	de	setembro	(embora	mudanças	possam	ocor-

rer,	 tais	 como	 a	 desistência	 de	 candidatos	 ou	 o	 indeferi-

mento,	 por	parte	da	 justiça	 eleitoral,	 de	 alguma	 candida-

tura).		

	O	objetivo	 é	apresentar	o	mapeamento	da	disputa	

nessas	cidades	e,	com	isso,	indicar	tendências	polıt́icas	que	

serão	exploradas	nos	próximos	boletins.		

Nas	três	cidades,	vimos	a	con]iguração	de	candida-

turas	de	direita	 liberal	 e	direita	bolsonarista	 con]irmar	o	

que	apresentamos	no	primeiro	boletim	de	monitoramento	

eleitoral,	em	agosto.		

Já	no	que	se	refere	ao	campo	da	esquerda,	enquanto,	

em	Niteroi	e	Maricá	o	quadro	con]irmou	nossa	análise	pré-

via,	em	São	Gonçalo	houve	um	movimento	de	unidade	que	

não	se	apresentava	em	Agosto	e	que	produz	uma	novidade	

no	processo	eleitoral	naquela	cidade.	

As	 fontes	utilizadas	para	pesquisa	 foram	o	 site	 do	

TSE,	 entrevistas	 com	 dirigentes	 partidários	 das	 cidades,	

busca	em	redes	sociais	e	em	portais	de	notıćia	nacionais	e	

locais.		

 

																																																								
145	Bruna	Werneck	Canabrava	é	mestre	em	ciência	política	e	pesquisadora	do	NUDEB	
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Niterói	

	

No	boletim	anterior	identi]icamos	que	em	2016,	ha-

via	uma	clara	hegemonia	da	esquerda,	no	municıṕio.	Todos	

os	 candidatos	que	 se	 apresentaram	 àquele	pleito	perten-

ciam	a	partidos	desse	campo	polıt́ico.		

Entretanto,	 isso	 não	 impediu	 que	 o	 Bolsonaro	 le-

vasse	mais	de	50%	dos	votos	já	no	primeiro	turno	da	cor-

rida	presidencial	de	2018.	Dado	esse	histórico,	nossa	hipó-

tese	era	a	de	que	a	disputa	pelo	controle	do	municıṕio	em	

2020	seria	mais	equilibrada	entre	os	dois	campos	do	que	

fora	em	2016.		

As	candidaturas	registradas	con]irmam	nossa	hipó-

tese.	Temos	ao	todo	6	candidaturas,	sendo	apenas	2	candi-

daturas	do	campo	da	esquerda,	Alex	Grael	pelo	PDT,	com	

uma	ampla	aliança	que	envolve	PT,	PC	do	B,	PSB	e	outros	

partidos	de	centro-direita;	e	Flávio	Sera]ini	do	PSOL.		

Já	pela	direita,	apresentam-se	quadro	candidaturas.	

No	campo	liberal,	o	principal	nome	é	de	Felipe	Peixoto,	po-

lıt́ico	tradicional	da	cidade	e	que	sempre	se	apresenta	nos	

pleitos.	A	diferença	é	que	em	2020	ele	será	desa]iado	por	

três	candidaturas	que	pretendem	capturar	o	fenômeno	po-

lıt́ico	do	bolsonarismo,	o	qual	é	extremamente	forte	na	ci-

dade,	 como	 já	demonstramos.	São	eles	Antonio	Rayol,	do	

PODEMOS,	que	é	delegado	da	Polıćia	Federal;	Deuler	Rocha,	

do	PSL	e	Juliana	Benıćio,	do	Partido	Novo.		

Mesmo	a	direita	tendo	o	dobro	de	candidaturas	da	

esquerda,	esta	se	mostra	altamente	competitiva	em	Niterói	

justamente	pela	capacidade	de	romper	com	a	lógica	de	fra-

gmentação	que	marca	esse	campo	na	polıt́ica	nacional	e	es-

tadual.	A	 força	do	prefeito	Rodrigo	Neves,	 atualmente	no	
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PDT,	porém	oriundo	do	PT,	é	o	fator	explicativo	para	essa	

uni]icação.	

A	mais	recente	pesquisas	de	intenções	de	votos	que	

encontramos	(enquanto	ainda	se	tratavam	de	pré-candida-

turas)	 foi	 da	 Paraná	 Pesquisas146.	 Nos	 dois	 os	 cenários	

apresentados,	 descontando-se	 as	 respostas	 “não	 sabe”	 e	

“nenhum”,	os	candidatos	de	esquerda	somam		46%	e	62%,	

respectivamente.	Na	pesquisa	espontânea	–	onde	aparece	o	

atual	prefeito,	Rodrigo	Neves	(PDT),	além	dos	candidatos	

Axel	 Grael	 e	 Sera]ini	 –,	 a	 intenção	 de	 voto	 na	 esquerda	

chega	a	76%.	

Sublinhamos	a	força	eleitoral	de	Rodrigo	Neves	que,	

mesmo	sem	ser	candidato,	é	o	nome	mais	citado	(8,8%)	na	

pesquisa	 espontânea	 seguido,	 de	 perto,	 por	 seu	 sucessor	

(6,9%)	 ,	quando	o	 terceiro	colocado	(Felipe	Peixoto)	 tem	

apenas	2%.	Lembramos	que	Felipe	Peixoto,	em	2016,	con-

correu	à	prefeitura	pelo	PSB,	com	apoio	dos	partidos	de	di-

reita,	e	chegou	ao	segundo	turno,	quando	perdeu	para	Ne-

ves.	Vale	ressaltar	que	nos	cenários	apresentados,	as	res-

postas	 “Não	sabe”	e	 “Nenhum”	somam	no	mıńimo	30%	e	

que,	na	pesquisa	espontânea,	chega	a	77,7%	do	eleitorado.	

Isso	 indica	um	cenário	ainda	 inde]inido,	o	que	 é	 relativa-

mente	normal	nessa	fase	do	processo	eleitoral.		

	

Maricá	

	

Em	Maricá,	o	prefeito	Fabiano	Horta	(PT),	eleito	em	

primeiro	turno	em	2016,	se	apresenta	para	reeleição	e	é	o	

																																																								
146	Fonte:	https://www.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2020/pesquisa-eleitoral/prefeito-niteroi-rj-set-
2020/	
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principal	nome	do	campo	de	esquerda,	cuja	maioria	das	le-

gendas	–	PC	do	B,	Cidadania	e	PDT	–		se	uni]icou	em	torno	

do	seu	nome.	Sua	gestão	é	bem	avaliada	e	ele	surge	como	

favorito,	com	uma	ampla	coligação	que	tem	ainda	o	Avante	

e	o	MDB.		

Contra	o	prefeito,	o	campo	da	direita	apresenta	três	

candidaturas:	 Chiquinho	 (PSDB),	 César	 Augusto	 (PMN)	 e	

Ciro	Fontoura	(Republicanos).	Para	todos	os	três,	 é	a	pri-

meira	vez	que	se	candidatam	à	prefeitura.	

Chiquinho	foi	o	vereador	mais	votado	na	cidade,	em	

2016,	e	é	oposição	ao	governo	Fabiano	Horta,	apesar	de	ter	

sido	eleito	pelo	PT	em	2012.	César	Augusto	é	coordenador	

do	grupo	“Direitá	Maricá”,	que	apoia	o	presidente	Jair	Bol-

sonaro,	e	Ciro	Fontoura	se	apresenta	pelo	partido	onde	es-

tão	 ]iliados	os	 ]ilhos	do	presidente147.	 	 Isso	 indica	que	os	

dois	devem	disputar	o	voto	bolsonarista	na	cidade.				

	

São	Gonçalo	

 
Em	São	Gonçalo,	temos	o	maior	número	de	candida-

tos,	 entre	os	 três	municıṕios	 analisados.	O	 atual	prefeito,	

José	Luiz	Nanci,	do	Cidadania,	que	tentará	a	reeleição,	não	

está	com	popularidade	alta148	e	por	enfrentará	outros	sete	

postulantes.		

Pela	direita,	concorrem	Capitão	Nelson,	do	Avante,	

Dejorge	Patrıćio	do	Republicano,	Ricardo	Pericar	do	PSL	e	

Roberto	Sales	do	PSD.	Todos	eles	buscam,	de	alguma	forma,	

																																																								
147	Fonte:	https://maricainfo.com/2020/06/25/eleicoes-em-marica-pesquisa-por-telefone-sobre-can-
didatos-a-prefeito.html	
148	https://www.ofluminense.com.br/cidades/8911-partidos-definem-candidatos-em-niteroi-sao-gon-
calo-e-marica	
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aproveitar	a	onda	bolsonarista	que	também	foi	forte	na	ci-

dade.		

Já	no	campo	da	esquerda,	a	surpresa	na	reta	]inal	da	

convenções	pré-campanha	em	São	Gonçalo	foi	a	retirada	da	

candidatura	Marlos	Costa	do	PDT,	para	compor	como	como	

vice	na	chapa	com	o	petista	Dimas	Gadelha.		

Essa	união	PT-PDT	contraria	o	alinhamento	nacio-

nal	desses	partidos,	porém	conta	com	o	apoio	dos	prefeitos	

das	cidades	vizinhas,	Fernando	Horta	(PT)	e	Rodrigo	Neves	

(PDT),	que	gozam	de	grande	prestıǵio	em	seus	respectivos	

eleitorados	e	que	conseguiram,	em	suas	chapas,	produzir	a	

mesma	unidade.	A	chapa	conta	ainda	com	o	apoio	de	outra	

força	da	polıt́ica	]luminense:	o	ex-governador	Anthony	Ga-

rotinho	(PRP)	

Há	a	expectativa,	no	PDT	e	PT	da	região,	de	fazer	um	

grande	bloco	polıt́ico	de	esquerda	a	partir	desses	três	mu-

nicıṕios	(englobando	ainda	outras	cidades	tais	como	Itabo-

raı)́	que	possa	estruturar	uma	candidatura	 forte	para	go-

verno	do	Estado	em	2022,	provavelmente	encabeçada	por	

Rodrigo	Neves.		

Outras	candidaturas	de	esquerda	são	Isaac	Ricalde,	

do	PC	do	B,	com	apoio	do	PSOL,	Dayse	Ventura	do	PSTU	e	

Rodrigo	Piraciaba	do	PSB,		

	

Conclusão	

 
As	candidaturas	estão	de]inidas	e	nos	próximos	dois	

meses	poderemos	avaliar	como	se	comportam	os	dois	cam-

pos	polıt́icos	–	direita	e	esquerda.		
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A	força	eleitoral	de	Bolsonaro	já	se	faz	presente	na	

quantidade	de	candidatos	no	campo	da	direita,	o	que	mos-

tra	um	enfraquecimento	da	direita	 liberal	nesses	municı-́

pios.		

Porém,	 como	o	 presidente	 não	 está	 ]iliado	 a	 qual-

quer	 partido	 atualmente,	 ainda	não	 é	 possıv́el	 identi]icar	

que	candidatos	contarão	com	o	apoio	do	eleitorado	bolso-

narista.			

A	esquerda,	que	está	dividida	no	plano	nacional	en-

tre	os	polos	PT/Lula	e	PDT/Ciro,	aqui	tem	comportamento	

diferente:	não	competem	entre	si	em	nenhum	dos	três	mu-

nicıṕios.	Em	Niterói,	o	PDT	tem	grandes	chances	de	eleger	

Axel	Grael,	o	sucessor	do	prefeito	atual,	Rodrigo	Neves,	com	

apoio	do	PT.	Em	Maricá,	 é	o	PDT	que	optou	por	apoiar	o	

prefeito	petista,	Fernando	Horta,	que	tem	boas	chances	de	

se	 reeleger.	Em	São	Gonçalo,	os	partidos	estão	unidos	na	

chapa	Dimas-Marlos	para	tentar	conquistar	prefeitura	após	

vários	governos	direitistas.	
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Direita tradicional x Direita tradicional: o contexto eleitoral 
da Baixada Fluminense. 

	
POR LUCAS PAZ SANTOS149 
 

Este	boletim	tem	por	]im	traçar	o	cenário	polıt́ico	da	

Baixada	 Fluminense	 no	 nas	 eleições	municipais	 de	 2020,	

apresentando	 os	 candidatos	 a	 prefeito.	 Nossa	 hipótese	 é	

que	a	direita	bolsonarista	e	a	direita	tradicional	disputarão	

a	grande	maioria	das	cidades,	cabendo	 às	esquerdas	uma	

posição	secundária	no	pleito.		

Como	fontes	para	pesquisa,	usamos	o	site	do	TSE	e	

jornais	locais,	além	das	redes	sociais	dos	candidatos.		

	
A	popularidade	de	Bolsonaro	no	jogo	eleitoral	da	
Baixada	Fluminense	
	

Dados	do	Datafolha	apontam	que	37%	dos	brasilei-

ros	consideram	o	governo	de	Jair	Bolsonaro	ótimo	ou	bom;	

o	maior	desde	que	assumiu	o	mandato150.	Além	disso,	entre	

os	 que	 recebem	 até	 dois	 salários	mıńimos,	 o	 atual	 presi-

dente	subiu	de	22%	a	35%	no	intervalo	de	um	ano	e	entre	

os	desempregados	subiu	de	18%	a	36%151.	

Neste	momento,	Bolsonaro	“surfa”	na	onda	do	auxı-́

lio	emergencial	de	seiscentos	reais,	o	que	faz	sua	populari-

																																																								
149	Lucas	Paz	Santos	é	graduando	de	Ciências	Sociais	da	UFRJ	e	pesquisador	do	NUDEB		
150	https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/08/aprovacao-a-bolsonaro-sobe-e-e-a-melhor-desde-
o-inicio-do-mandato-diz-datafolha.shtml	
151	https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/08/veja-quem-puxa-crescimento-da-aprovacao-a-bol-
sonaro-segundo-pesquisa-datafolha.shtml	
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dade	entre	os	mais	pobres	subir;	entre	quem	solicitou	o	re-

cebimento	do	auxıĺio	e	recebeu,	por	exemplo,	42%	acham	o	

governo	ótimo	ou	bom152.		

Esse	 quadro	 impacta	 na	 Baixada	 Fluminense	 que,	

como	visto	no	boletim	passado,	tem	população	majoritari-

amente	 pobre.	O	 presidente,	 que	 já	 venceu	na	 região	 em	

2018,	encontra-se	bem	posicionado	para	apoiar	candidatos	

em	2020.		

	

	 	 Votação	de	Bolsonaro	na	Baixada	Fluminense	

	

2018153	 Bolsonaro	(%)	

Belford	Roxo	 61,15	

Duque	de	Caxias	 61,40	

Guapimirim	 58,07	

Itaguaı	́ 66,51	

Japeri	 58,60	

Magé	 60,06	

Mesquita	 65,02	

Nilópolis	 65,56	

Nova	Iguaçu	 65,04	

Paracambi	 61,76	

Queimados	 59,43	

São	João	de	Meriti	 64,29	

Seropédica	 63,77	

	

Além	disso,	há	 ainda	a	 tradição	da	Baixada	Flumi-

nense	em	votar	nos	partidos	da	direita	tradicional:			

																																																								
152	Ibdem.	
153	http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais	
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2008154	 Direita	 Esquerda	

Belford	Roxo	 32,67	 67,33	

Duque	de	Caxias	 97,93	 2,06	

Guapimirim	 74,14	 25,86	

Itaguaı1́55	 100	 0,00	

Japeri	 61,44	 38,57	

Magé	 95,70	 4,31	

Mesquita	 32,69	 67,32	

Nilópolis	 97,45	 2,55	

Nova	Iguaçu	 33,21	 66,79	

Paracambi	 29,72	 70,28	

Queimados	 50,62	 49,38	

São	João	de	Meriti	 95,25	 4,75	

Seropédica	 65,48	 34,52	

	

	
2012156	 Direita	 Esquerda	

Belford	Roxo	 36,11	 64,71	

Duque	de	Caxias	 64,87	 35,13	

Guapimirim	 67,87	 32,13	

Itaguaı	́ 95,29	 4,71	

Japeri	 71,96	 28,04	

Magé	 72,49	 27,51	

Mesquita	 61,71	 38,29	

Nilópolis	 95,49	 4,51	

Nova	Iguaçu	 61,44	 38,57	

Paracambi	 18,11	 81,89	

Queimados	 93,10	 6,90	

São	João	de	Meriti	 45,85	 54,14	

Seropédica	 40,62	 59,38	

	

																																																								
154	https://eleicoes.datapedia.info/>	
155	Não	houve	candidatura	de	partidos	de	esquerda.	
156	https://placar.eleicoes.uol.com.br/2012/1turno>	
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2016157	 Direita	 Esquerda		

Belford	Roxo	 98,39	 1,61	

Duque	de	Caxias	 76,78	 23,23	

Guapimirim	 51,27	 48,73	

Itaguaı	́ 34,72	 65,27	

Japeri	 54,86	 45,14	

Magé	 34,51	 65,48	

Mesquita	 93,94	 6,06	

Nilópolis	 95,19	 4,81	

Nova	Iguaçu	 98,55	 1,46	

Paracambi	 76,01	 23,99	

Queimados	 55,9	 44,1	

São	João	de	Meriti	 88,89	 11,11	

Seropédica	 15,47	 84,53	

	

EY 	possıv́el	concluir,	a	partir	disso,	que	apesar	de	Bol-

sonaro	ter	a]irmado	não	querer	apoiar	nenhum	candidato	

à	prefeitura	deste	ano158,	é	plausıv́el	crer	que	até	as	eleições	

de	outubro,	haverá	ao	menos	um	candidato	em	cada	um	dos	

municıṕios	da	Baixada	Fluminense	a	se	aproximar	discur-

sivamente	 do	 atual	 presidente	 da	 república.	 Nesse	 con-

texto,	o	fato	de	Bolsonaro	não	estar	“preso”	a	nenhum	par-

tido	pode	 facilitar	a	aproximação	de	candidatos	da	direta	

sem	necessidade	de	coligação	partidária	e	sem	a	necessi-

dade	de	o	presidente	intervir	ativamente	em	apoiar	qual-

quer	candidato;	a	aproximação	 ideológica	 é	o	que	dá	 liga	

para	as	possıv́eis	alianças,	além	dos	vıńculos	entre	grupos	

tais	como	igrejas	e	milıćias.	Exatamente	como	ocorreu	em	

2018	com	vários	governadores	e	o	presidente.	

	

																																																								
157	http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2016/apuracao-pelo-brasil.html>	
158	https://oglobo.globo.com/brasil/nao-pretendo-apoiar-prefeito-em-lugar-nenhum-diz-bolsonaro-
sobre-eleicoes-municipais-1-24458099>	
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Painel	eleitoral	da	Baixada	Fluminense	

	

Há	 forte	 possibilidade	 de	 a	 famıĺia	 Bolsonaro	 não	

apoiar,	publicamente,	nenhum	candidato	ou	fazer	isso	com	

o	máximo	de	cautela	possıv́el	 com	o	 ]im	de	não	envolver	

seus	nomes	em	derrotas	municipais.	No	caso	dos	municı-́

pios	que	tem	2o	turno,	a	chance	de	envolvimento	diminui	

ainda	mais	nesta	fase	inicial	das	eleições159.	EY 	 importante	

dizer,	contudo,	que	isso	não	signi]ica	que	o	apoio	não	acon-

teça;	 aqui	 se	 discute	 um	 tipo	 de	 apoio	 público	 por	 parte	

ativa	 proveniente	 da	 famıĺia	 Bolsonaro,	 que	 di]icilmente	

acontecerá;	há	maior	probabilidade	de	o	movimento	partir	

dos	candidatos,	como	uma	tentativa	de	alinhamento,	nem	

sempre	correspondida.		

	

Belford	Roxo	

	

Belford	Roxo	 apresenta	uma	 coligação	 entre	Wag-

ner	dos	Santos	Carneiro,	o	Waguinho,	do	MDB,	atual	pre-

feito,	com	o	PT,	o	que	foi	muito	criticado	porque	o	candidato	

a	 reeleição	 tem	 ligação	com	o	bolsonarismo	160.	Ademais,	

ele	é	investigado	por	corrupção	e	por	isso	]icou	pouco	mais	

de	quarenta	dias	afastado	do	cargo.	

Um	dos	opositores	será	o	vereador	Cristiano	Santos	

Hermógenes,	do	Patriota,	e	que	é	irmão	de	Marcinho	VP,	li-

derança	 histórica	 do	 Comando	 Vermelho	 Além	 disso,	 foi	

																																																								
159	https://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2020-08-20/flavio-bolsonaro-faz-campanha-mas-nao-
quer-ser-associado-aos-derrotados.html>	
160	https://oglobo.globo.com/brasil/apoio-do-pt-candidato-bolsonarista-na-baixada-fluminense-pro-
voca-reacao-de-ex-presidentes-do-partido-1-24580208	
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preso	em	2006	como	um	dos	chefes	do	trá]ico	no	Complexo	

do	Alemão161.	

No	campo	da	esquerda	concorre	Francisco	Assis	de	

Freitas	do	PC	do	B162	

	

Duque	de	Caxias	

	

Em	Caixas	a	probabilidade	é	alta	que	o	atual	prefeito	

Washington	Reis,	do	MDB,	tenha	o	apoio	da	famıĺia	do	então	

presidente.	Seu	irmão	Gutemberg	Reis	é	deputado	federal	e	

apoia	Bolsonaro163.		

Andréia	 Zito	 (PP)	 tentará	 chegar	 a	 prefeitura	 com	

base	na	força	do	seu	pai,	o	ex-prefeito	José	Camilo	Zito	(PP).	

Embora	 derrotados	 nas	 últimas	 duas	 eleições	 (2014	 e	

2018)	pai	e	]ilha	ainda	conservam	força	na	cidade164.	

Outras	 candidaturas	 da	 direita	 são	 Jorge	 Moreira	

Theodoro,	mais	conhecido	como	Dica,	do	PL,	com	vice	Thi-

ago	Barreto,	do	PMN;	o	ex-PM	Marcelo	Ferreira	Ribeiro,	ou	

Marcelo	do	Seu	Dino,	pelo	PSL,	com	o	vereador	Wendell	do	

PSDB	de	vice.		

Pela	esquerda,	o	PSOL	terá	Ivanete	da	Silva;	o	PT	lan-

çou,	depois	de	quinze	anos	sem	nenhum	candidato	a	pre-

feito	no	municıṕio,	Aluıźio	Rangel.	Ambos	são	candidaturas	

sem	a	pretensão	de	chegar	ao	2o	turno	ou	de	ameaçar	o	do-

mıńio	da	direita	na	cidade.		

	

																																																								
161	https://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2016/09/irmao-de-traficante-marcinho-vp-
quer-ser-vereador-na-baixada-fluminense.html>	
162	https://eleicoes.datapedia.info/candidato/historico/49188976734>	
163	https://odia.ig.com.br/colunas/informe-do-dia/2020/06/5940220-depois-do-cla-bolsonaro--
surge-a-familia-reis.html>	
164	https://eleicoes.datapedia.info/eleicao/2018/RJ/58335>	
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Guapimirim	

	

Jocelito	 Pereira	 de	 Oliveira,	 mais	 conhecido	 como	

Zelito	Tringuele	do	PDT	foi	eleito	em	2016	(depois	de	2008	

a	2012165)	e	tentará	a	reeleição.		

A	 principal	 oposição	 ]ica	 por	 conta	 de	 Ligia	 Rego	

Ayres	da	Silva,	ou	Ligia	do	Posto,	do	PSD,	que	vem	coligada	

com	 o	 PODEMOS,	 do	 vice	 Nagib	 Germano166.	 	 Ismeralda	

Rangel	Garcia	do	MDB	também	aparece	como	oposição	ao	

atual	prefeito.	Há	ainda	a	candidatura	do	PMB	com	Marina	

Pereira	da	Rocha	Fernandez	(PMB),	que	foi	segundo	lugar	

em	2016		

	

Itaguaí	

	

A	 dinâmica	 eleitoral	 de	 Itaguaı	́ gira	 em	 torno	 do	

afastamento	 do	 então	 prefeito	 Carlos	 Busatto	 Júnior,	 o	

Charlinhos,	do	MDB,	e	do	vice	Abeilard	Goulart,	conhecido	

como	Abelardinho,	 do	 PP,	 em	 julho	 deste	 ano,	 após	 pro-

cesso	de	impeachment	por	dezesseis	votos	a	um	na	câmara	

dos	vereadores.	O	ex-presidente	da	câmara,	Rubem	Ribeiro	

(PODE),	assumiu	o	cargo	que	irá	durar	até	dia	31	de	dezem-

bro	deste	ano167.	

Alex	 Dias	 da	 Silva,	 o	 Alex	Magrão	 (Republicanos),	

será	 o	 candidato	 do	 bolsonarismo	 com	 o	 slogan	 “Itaguaı	́

acima	de	tudo,	Deus	acima	de	todos”.		

																																																								
165	https://eleicoes.datapedia.info/candidato/historico/92808980787	
166http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candi-
dato/2020/2030402020/58106/190000657993	
167https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-brasil/2020/07/10/prefeito-e-vice-de-itaguai-
sao-cassados-pela-camara-de-vereadores.htm	
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Seu	principal	oponente	é	Nisan	Cesar	dos	Reis	San-

tos,	do	PTB,	coligado	com	o	DEM168.	Seu	vice	será	Antônio	

Biruca,	também	do	PTB.	Outro	candidato	de	direita	é	o	ve-

reador	André	Amorim,	do	PSC,	coligado	ao	PSD	e	o	empre-

sário	Agenor	Teixeira	do	PTC.		

Pela	esquerda,	sem	muitas	chances,	temos	a	Walde-

mar	José	de	Avila		do	PDT;	Antônio	Donizete,	do	Cidadania;	

Sidney	Jorge	de	Almeida,	conhecido	como	Sidney	Mineiro,	

pelo	PSOL;	e	Alexandre	Aranha,	da	REDE.		

	

Japeri	

	

Japeri	também	passou	por	um	impeachment,	com	a	

prisão	 do	 ex-prefeito	 Carlos	 Moraes,	 do	 PP,	 em	 julho	 de	

2018	acusado	de	ter	ligação	com	o	trá]ico	de	drogas169.	

O	prefeito	em	exercıćio,	Cézar	Melo,	do	PSB,	tentará	

e	reeleger.	Contudo,	por	ser	vice-prefeito	da	chapa	de	Car-

los	Moraes,	deve	ter	di]iculdades170.	

O	ex-prefeito	Ivaldo	Barbosa	dos	Santos,	o	Timor	do	

Republicanos,	é	um	dos	candidatos	pela	direita,	e	sofre	des-

gaste	por	já	ter	seu	nome	relacionado	a	crimes	como	envol-

vimento	com	corrupção	e	homicıd́io.	Nesse	campo,	um	can-

didato	forte	é	ex-PM	Helder	Pedro	Barros,	do	PSL,	com	uma	

ampla	coligação,	incluindo	o	PT	de	André	Ceciliano,	presi-

dente	da	ALERJ,	em	mais	uma	aliança	do	PT	com	setores	da	

direita	na	região.		

	

																																																								
168	https://www.camaraitaguai.rj.gov.br/index.php/nisan-cesar>	
169	https://oglobo.globo.com/rio/preso-por-associacao-ao-trafico-prefeito-de-japeri-deixa-cadeia-mas-
nao-pode-entrar-na-prefeitura-24004748>	
170	https://eleicoes.datapedia.info/candidato/historico/76894452768>	
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Magé	

	

O	prefeito	Rafael	Santos	de	Souza,	mais	 conhecido	

como	Rafael	Tubarão,	do	Cidadania,	tentará	a	reeleição171.	

Seu	principal	adversário	será	Rogério	do	Valle,	do	PL,	em	

forte	coligação	com	DEM,	de	seu	vice	Miguelzinho,	PTB,	Ci-

dadania,	PV,	PSDB,	Patriota,	PC	do	B,	Avante.	No	campo	da	

direita	temos	ainda	a	candidatura	de	Ricardo	da	Karol,	do	

PSC,	coligado	com	Podemos,	de	sua	vice	será	Bia	Nunes,	Re-

publicanos,	 PDT,	 PMB	 e	 Solidariedade	 e	 Carlos	Henrique	

Rios	Lemos,	O	boneco,	do	PMN.		

	

Mesquita	

	

O	atual	prefeito	Jorge	Miranda	do	PL	será	candidato	

a	reeleição	com	a	maior	coligação	do	municıṕio	com	PP,	do	

vice	Ricardo	Lucena,	MDB,	PROS,	DEM,	Cidadania	e	Solida-

riedade.	Terá	como	opositor			Leydervan	da	Silva	José,	mais	

conhecido	 como	 Vandinho	 da	 Grá]ica,	 do	 PDT,	 aliado	 ao	

PMN.		

	

Nilópolis	

	

A	 polıt́ica	 em	 Nilópolis	 é	 dominada	 pela	 famıĺia	

Abrão,	do	atual	prefeito,	Farid	Abrão,	do	PTB,	e	do	seu	can-

didato,	 Abraão	David	Neto,	 favorito	 na	 disputa.	 A	 famıĺia	

também	 domina	 a	 escola	 de	 samba	 Beija-Flor,	 da	 qual	 o	

atual	prefeito	é	ex-presidente.			

	

																																																								
171	https://eleicoes.datapedia.info/candidato/historico/08622354725>	
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Nova	Iguaçu	

	

A	grande	quantidade	de	candidatos	e	a	saıd́a	do	ex-

prefeito	Nelson	Bornier,	deixa	possibilidades	a	uma	eleição	

mais	disputada.	Pela	direita	liberal,	concorrem	Rogério	Lis-

boa,	do	PP,	o	atual	prefeito	e	que	de	vice	o	DEM,	com	o	ve-

reador	e	empresário	Juninho	do	Pneu,	e	uma	coligação	com	

MDB,	bem	PP,	PROS,	PTB	e	PL172;	e	Max	Lemos,	deputado	

estadual	e	ex-prefeito	de	Queimados,	pelo	PSDB;	há	ainda	

Wellington	Guimarães,	mais	 conhecido	como	Dr.	Letinho,	

do	PSC,	que	será	o	candidato	de	Bornier.		

Tentando	pegar	os	votos	do	bolsonarismo	virão	Ra-

quel	Stasiaki,	do	PSL;	Rosangela	Gomes	do	Republicanos;	o	

deputado	estadual	mais	votado	na	cidade	em	2018,	Dele-

gado	Carlos	Augusto	do	PSD	e	o	ex-PM173	Marcelo	Werdan	

Lessa,	conhecido	como	Marcelo	Lajes,	pelo	partido	do	vice-

presidente	Hamilton	Mourão,	PRTB.		

A	 esquerda	 vem	 fragmentada	 com	Ernani	Boldrin,	

da	REDE;	Luiz	Novais,	do	PSB;	Professora	Luci	do	PSOL;	e	o	

ex-vereador	e	ex-secretário	de	assistência,	Sebastião	Ber-

riel,	do	PT.		

	

Paracambi	

	

Lucimar	Cristina	da	Silva	Ferreira,	também	chamada	

por	Lucimar	do	Dr.	Flávio,	do	PL,	vai	tentar	a	reeleição	em	

uma	forte	coligação	DEM	ocupando	a	vice	e	o	PP,	PSD	e	PSL.		

																																																								
172	http://novaiguassuonline.com.br/rogerio-lisboa-pp-lisboa-tera-o-deputado-juninho-do-pneu-dem-
como-vice-na-disputa-da-reeleicao/	
173http://www.cmni.rj.gov.br/site/vereadores/resul-
tado.php?key=42428ae2400422c6a26c916516139790848e377bb7a78a052c38a2b66865c17922810f
8387cea5673c99064bac7fa4818af712c7a295203efff94afe499936f4	

112



	
113 

	

Queimados	

	

O	grupo	polıt́ico	do	atual	prefeito	Carlos	Vilela	e	do	

ex-prefeito	Max	Lemos	lançou	Lenine	Lemos,	irmão	d	Max,	

como	candidato	pelo	PSDB,	tendo	o	PV	como	vice	e	apoio	

de	Podemos,	Cidadania,	PRTB,	PTC,	PSL,	PSC.	Ele	terá	que	

enfrentar	o	atual	vice-prefeito	Machado	Laz,	do	DEM,	que	

rompeu	com	o	grupo	hegemônico.		

O	 candidato	 bolsonarista	 do	municıṕio	 será	Major	

Rodrigues,	do	PTB,	embora	o	delegado	Zaqueu	Teixeira,	do	

PSD,	também	tente	ocupar	esse	espaço.		

Outros	 candidatos	 correm	por	 fora	na	disputa	por	

terem	pouco	ou	nenhum	histórico	eleitoral.	EY 	o	caso	de	Ma-

jor	Elias	José	(PROS)	e	Dr.	Marcelo	Marinho	(PMN).		

	

São	João	de	Meriti	

	

O	atual	prefeito	João	Ferreira	Neto,	mais	conhecido	

como	Dr.	 João	 (DEM),	 é	 favorito	 à	 reeleição	 e	 conta	 com	

uma	robusta	coligação	com	partidos	como	PTC,	do	vice	Val-

decy	da	Saúde,	PP,	PDT,	PODE,	PL,	PV,	PSDB,	Patriota,	MDB	

e	PSB.	Outros	candidatos	da	direita	são	Léo	Vieira	do	PSC;	

Joziel	Ferreira	Carlos,	cuja	alcunha	é	a	de	Professor	Joziel,	

pelo	 PSL	 e	 Giovani	 Ratinho	 (PROS),	 com	 apoio	 do	 DC,	

Avante,	Cidadania	e	REDE.	

O	candidato	Charlles	Batista	(Republicanos)	é	o	can-

didato	bolsonarista,	assumido	defensor	do	armamento	da	
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população174.	Sua	coligação	comporta	o	PSD,	do	vice	Dudu	

Soares,	e	o	PRTB.	

Pela	 esquerda,	 há	 a	 candidatura	 de	 Paulo	 Sérgio	

Henriques	de	Aguiar,	também	conhecido	como	Paulinho	do	

Sindicato,	pelo	PT	e	Vinıćius	Baião	do	PSOL.	

	

Seropédica	

	

O	 atual	 prefeito	 Anabal	 Barbosa	 de	 Souza	 do	 PDT	

tentará	a	reeleição	é	favorito	

	

Conclusão		

	

Nossa	pesquisa,	embora	ainda	com	lacunas	devido	a	

falta	de	informação	sobre	vários	partidos	em	diversas	cida-

des	 da	Baixada,	mostra	 um	quadro	 eleitoral	 de	 esquerda	

fragmentada	e	fora	do	jogo	e	de	uma	polarização	entre	vá-

rias	candidaturas	de	direita.	Nesse	campo,	a	força	do	bolso-

narismo	na	região	tende	a	levar	a	maioria	dos	candidatos	a	

buscar	aliança	com	o	presidente	ou	a	defender	o	governo	

Bolsonaro	mesmo	sem	conseguir	apoio.		

	

	

	
	

	
	
	

																																																								
174	https://odia.ig.com.br/sao-joao-de-meriti/2020/08/5973085-charlles-batista--do-republicanos--
diz-que-armas-precisam-estar-na-mao-do-povo--e-nao-com-bandidos.html	

114



	
115 

Um panorama das eleições municipais na Região Serrana 
do estado do Rio de Janeiro  

	
POR VENÂNCIO BATALHONE175  

	

O	presente	boletim	 tem	 como	objetivo	mapear	 as	

eleições	municipais	de	2020	nos	três	principais	munıćipios	

da	Região	Serrana	do	Rio	de	Janeiro:	Petrópolis,	Nova	Fri-

burgo	e	Teresópolis,		buscando	analisar	não	apenas	como	

os	campos	polıt́icos	da	esquerda	e	da	direita	se	organizam	

para	o	pleito,	mas	também	as	particularidades	das	articu-

lações	dos	atores	polıt́icos	locais.		

Num	primeiro	momento,	será	apresentado	um	his-

tórico	das	eleições	passadas,	do	perıódo	de	2000	até	2018,	

com	a	vitória	de	Bolsonaro.	Em	seguida,	apresentaremos	

de	 modo	 sucinto	 o	 quadro	 eleitoral	 do	 presente	 pleito,	

ainda	marcado	por	certa	inde]inição.		

Nossa	hipótese	é	que	há	um	deslocamento	do	eixo	

polıt́ico	da	esquerda	para	a	direita	nas	eleições	presidenci-

ais	e,	ao	mesmo	tempo,	que	a	dinâmica	local	é	mais	deter-

minante	do	que	a	nacional	nas	eleições	municipais.	Nesse	

sentido,	o	bolsonarismo,	apesar	da	enorme	votação	do	pre-

sidente	 em	 cada	municıṕio,	 não	 conseguirá	 se	 viabilizar	

nas	 três	 cidades,	 que	 tendem	 a	 permanecer	 governadas	

pela	direita	tradicional.		

As	fontes	usadas	foram	o	site	do	TSE	e	do	TRE-RJ,	

portais	de	notıćias	como	o	G1,	a	Agência	Brasil	e	jornais	lo-

cais,	além	das	redes	sociais	dos	candidatos.	

	

																																																								
175	Venâncio	Batalhone	é	Graduando	do	curso	de	Licenciatura	em	Ciências	Sociais	do	IFCS-UFRJ	e	pes-
quisador	do	NUDEB	
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Histórico	eleitoral	para	Presidente	

	

Do	ponto	de	vista	dos	campos	polıt́icos,	os	municı-́

pios	 analisados	 apresentam	 dinâmicas	 distintas.	 No	 en-

tanto,	pode-se	observar	uma	piora	para	o	campo	progres-

sista	com	o	passar	do	tempo.	Vejamos	os	dados	do	2o	turno	

de	2002	a	2018.	176		

Em	2002,	Lula	 (PT)	venceu	nas	 três	cidades.	Con-

quistou	 70,32%	 dos	 votos	 em	 Petrópolis,	 70,32%	 e	 69,	

24%	em	Nova	Friburgo.	Já	em	Teresópolis	nota-se	uma	di-

ferença	signi]icativa	de	adesão	da	população,	com	57,38%	

dos	votos	para	o	petista.	 Já	 em	2006,	provavelmente	em	

função	do	abalo	provocado	pelas	denúncias	do	que	 ]icou	

conhecido	como	“Mensalão”,	há	uma	importante	queda	na	

votação	de	Lula	contra	Geraldo	Alckmin,	do	PSDB:	Petró-

polis,	54,13%;	Nova	Friburgo	52,45%	-	chegando,	em	Te-

resópolis,	à	vitória	de	Alckmin	com	52,69%.		

Essa	tendência	seguiu,	com	a	oposição	de	direita	na	

frente	em	2010	com	José	Serra,	PSDB	(Petrópolis,	58,97%;	

Nova	Friburgo,	59,34%;	Teresópolis,	68,89%)	e	2014,	com	

Aécio	Neves,	também	do	PSDB	(Petrópolis,	58,97%;	Nova	

Friburgo,	59,34%;	Teresópolis,	68,89%).		

O	 mesmo	 ocorreu	 em	 2018	 com	 Jair	 Bolsonaro	

(PSL),	 só	 que	 com	uma	vantagem	maior	 contra	o	petista	

Fernando	 Haddad	 na	 votação	 ]inal:	 impressionantes	

78,99%	 em	 Teresópolis,	 além	 de	 74,20%	 em	 Petrópolis,	

72,83%	em	Nova	Friburgo.		

	

																																																								
176	Consultas	dos	resultados	nos	sites:	<http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores>;	<	
http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais>.	
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Petrópolis	
Ano	 Candidato	mais	votado	 Resultado	
2002	 LUIZ	INACIO	LULA	DA	SILVA	 70,32%	
2006	 LUIZ	INACIO	LULA	DA	SILVA	 54,13%	
2010	 JOSEY 	SERRA	 58,97%	
2014	 AEY CIO	NEVES	DA	CUNHA	 63,04%	
2018	 JAIR	BOLSONARO	 74,20%	

Nova	Friburgo	
Ano	 Candidato	mais	votado	 Resultado	
2002	 LUIZ	INACIO	LULA	DA	SILVA	 69,24%	
2006	 LUIZ	INACIO	LULA	DA	SILVA	 52,45%	
2010	 JOSEY 	SERRA	 59,34%	
2014	 AEY CIO	NEVES	DA	CUNHA	 61,16%	
2018	 JAIR	BOLSONARO	 72,83%	

Teresópolis	
Ano	 Candidato	mais	votado	 Resultado	
2002	 LUIZ	INACIO	LULA	DA	SILVA	 57,38%	
2006	 GERALDO	ALCKMIN	 52,69%	
2010	 JOSEY 	SERRA	 68,89%	
2014	 AEY CIO	NEVES	DA	CUNHA	 70,28%	
2018	 JAIR	BOLSONARO	 78,99%	

	

	

Histórico	eleitoral	para	Prefeitura	

	

Pode-se	veri]icar,	nas	eleições	presidenciais,	o	pro-

gressivo	 deslocamento	 do	 eleitorado	 para	 a	 direita	 do	

campo	 polıt́ico,	 acentuado	 pelos	 impactos	 do	 golpe	 de	

2016	e	da	“direitização”	da	vida	polıt́ica	brasileira.	No	en-

tanto,	 quando	 analisadas	 as	 dinâmicas	municipais,	 estas	

parecem	ser	mais	in]luenciadas	por	lógicas	locais,	caracte-

rıśtica	recorrente	em	disputas	no	interior.	

O	que	parece	ser	uma	tendência	a	partir	de		2004	é	

a	 fragmentação	 dos	 partidos	 mais	 identi]icados	 com	 o	

campo	da	 esquerda,	 sendo	mais	 comum	as	 candidaturas	

próprias,	em	detrimento	das	coligações	mais	amplas.	
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Em	 Petrópolis,	 temos	 a	 predominância	 de	 eleitos	

oriundos	de	partidos	mais	 identi]icados	com	a	esquerda,	

(PDT,	PSB	e	PT).	No	entanto,	dois	fatores	parecem	mais	de-

terminantes	do	que	a	dinâmica	nacional.	Primeiro,	o	papel	

de	Rubens	Bomtempo,	liderança	histórica	da	cidade	e	que	

foi	prefeito	nos	perıódos	entre	2001	e	2008	e	2013	e	2016.	

	

Eleições	Petrópolis	

	

Ano	 Eleito	 Resultado	 Derrotado	 Resultado	

2000	
RUBENS	

BOMTEMPO	
(PDT)	

56,67%	 LEANDRO	SAM-
PAIO	(PSDB)	 40,33%	

2004	
RUBENS	

BOMTEMPO	
(PSB)	

52,95%	 LEANDRO	SAM-
PAIO	(PMDB)	 27,37%	

2008	
PAULO	ROB-
ERTO	MUS-
TRANGI	(PT)	

65,10%	
RONALDO	DE	
MEDEIROS	
(PSB)	

34,90%	

2012	
RUBENS	

BOMTEMPO	
(PSB)	

56,05%	 BERNARDO	
ROSSI	(PMDB)	 43,95%	

2016	 BERNARDO	
ROSSI	(PMDB)	 52,65%	

RUBENS	
BOMTEMPO	

(PSB)	
47,35%	

	

Segundo,	a	fragmentação	da	esquerda:	em	2000,	o	

candidato	do	PDT	reuniu	PT,	PSB	e	PCdoB	na	chapa.	Era	

um	momento	de	unidade	contra	o	neoliberalismo	de	FHC;	

em	2004,	2008	e	2012,	os	partidos	se	enfrentaram	e	em	

2008	duas	agremiações	de	esquerda	(PT	e	PSB)	chegaram	

no	2o	turno.	Foi	o	perıódo	do	lulismo	e	a	esquerda	dispu-

tava	nas	cidades	a	marca	dos	governos	Lula.		

Em	Nova	Friburgo,	a	dinâmica	da	polıt́ica	local	so-

brepondo-se	às	delimitações	entre	campos	de	esquerda	e	

direita	 parece	 mais	 presente.	 Vale	 ressaltar	 que,	 assim	
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como	Teresópolis,	 o	munıćipio	possui	menos	de	200	mil	

habitantes,	tendo	eleições	municipais	com	turno	único.	

Saudade	Braga	(PSB)	venceu	os	pleitos	de	2000	e	

2004.	No	entanto,	no	primeiro	caso,	estava	presente	na	co-

ligação	o	PFL,	atual	DEM;	no	segundo,	contava	como	alia-

dos	o	PT	e	o	PSDB.	Amplas	coalizões	nas	cidades	que	mis-

turam	adversários	nacionais	são	uma	evidência	de	que	as	

dinâmicas	locais	importam	tanto	ou	mais	do	que	as	dinâ-

micas	nacionais.	

	

Eleições	Nova	Friburgo	

	

Ano	 Eleito	 Resultado	 Derrotado	 Resultado	

2000	 SAUDADE	
BRAGA	(PSB)	 47,37%	 RENATO	ABI-

RAMIA	(PDT)	 26,67%	

2004	 SAUDADE	
BRAGA	(PSB)	 43,43%	 RENATO	ABI-

RAMIA	(PMDB)	 33,18%	

2008	
HEROY DOTO	
DE	MELLO	
(PSC)	

47,56%	 OLNEY	BO-
TELHO	(PDT)	 32,40%	

2012	
PEDRO	ROGEY -
RIO	CABRAL	

(PSD)	
35,58%	

JAIRO	WER-
MELINGER	
(PHS)	

32,83%	

2016	 RENATO	
BRAVO	(PP)	 28,23%	 GLAUBER	

BRAGA	(PSOL)	 23,79%	

	

Em	2008,	temos	a	vitória	do	candidato	do	PSC,	mas	

na	 segunda	 (PDT)	 e	 terceira	 (PSB)	 colocações	 partidos	

mais	 identi]icados	 como	 de	 esquerda.	 Em	 2012,	 o	 PSB	

chega	 também	em	 terceiro.	Em	2016,	a	vitória	do	candi-

dato	do	PP	contou	com	o	apoio	do	PDT;	o	PSOL	junto	ao	

PCdoB,	PCB	e	PPL	]icaram	em	segundo;	e	o	PT	apoiou	o	can-

didato	do	PR,	que	teve	apenas	6,14%	dos	votos	válidos.	

Em	Teresópolis,	o	per]il	mais	à	direita	do	eleitorado,	

observado	 nos	 pleitos	 nacionais,	 parece	 manifestar-se	

também	 nas	 escolhas	 para	 prefeito,	 representando	mais	
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um	caso	de	convergência	do	plano	nacional	e	local.	O	domı-́

nio	 direitista	 só	 foi	 desa]iado	 pela	 esquerda	 em	 2004	 e	

2008,	 com	 vitórias	 de	 PDT	 e	 PT,	 respectivamente,	 justa-

mente	quando	o	lulismo	estava	se	fortalecendo.		

	

Eleições	Teresópolis	

	

Ano	 Eleito	 Resultado	 Derrotado	 Resultado	

2000	
MARIO	
TRICANO	
(PMDB)	

49,77%	 CELSO	DAL-
MASO	(PL)	 45,82%	

2004	 ROBERTO	
PETTO	(PDT)	 40,49%	 CELSO	DAL-

MASO	(PL)	 24,31%	

2008	 JORGE	SED-
LACEK	(PT)	 45,97%	 MARIO	

TRICANO	(PP)	 27,49%	

2012	 ARLEI	ROSA	
(PMDB)	 41,78%	 SALOMA� O	(PT)	 29,11%	

2016	 MARIO	
TRICANO	(PP)	 41,33%	 DR.	LUIZ	RI-

BEIRO	(PMDB)	 23,31%	

2018	
VINICIUS	
CLAUSSEN	
(PPS)	

36,58%	 DR.	LUIZ	RI-
BEIRO	 36,55%	

	

No	perıódo	aqui	analisado,	a	vida	polıt́ica	de	Tere-

sópolis	foi	bastante	movimentada	com	cassações	e	judicia-

lização	do	processo	eleitoral.	Re]lexo	também	das	dinâmi-

cas	locais:	presença	de	personalidades	polıt́icas,	coligações	

e	alianças.	

Em	2000,	Mário	Tricano	(PMDB)	conseguiu	a	ree-

leição	 tendo	 como	 vice	 Roberto	 Petto,	 então	 ]iliado	 ao	

PMDC177,	com	o	apoio	do	PCdoB;	o	segundo	colocado	(PL)	

reunia	na	chapa	o	PT,	o	PSB	e	o	PSDB;	o	candidato	do	PDT	

]icou	em	terceiro.	Tricano	renuncia	ao	cargo	em	2003,	as-

sumindo	Petto,	que	lançará	sua	candidatura	às	eleições	de	

																																																								
177	https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rio_de_Oliveira_Tricano	
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2004	pelo	PDT178,	contando	com	o	PMDB	na	coligação	exi-

tosa;	o	PL	de	Celso	Dalmaso	formava	chapa	com	PSL	e	PSB.	

Nas	 eleições	 de	 2008,	 Jorge	 Mário	 Sedlacek	 (PT)	

vence	com	o	maior	número	de	votos	já	registrados	em	plei-

tos	do	municıṕio	(coligação	com	PTN	e	PTC).	Mário	Tricano	

(PP,	coligado	com	PSDB)	]ica	em	segundo	e	o	candidato	do	

PMDB	em	terceiro.	Sedlacek	teve	o	mandato	cassado	pela	

câmara	dos	vereadores	em	2011,	em	função	de	denúncias	

de	desvios	de	recursos	federais	destinado	à	reconstrução	

de	áreas	atingidas	pelas	fortes	chuvas.	O	vice	assume,	mas	

falece	por	infarto	dois	dias	depois.	O	então	presidente	da	

câmara,	Arlei	Rosa	(PMDB)	toma	posse179.	

O	 interino	 será	 candidato	 em	2012	 com	 apoio	 do	

PSL,	PSB	PCdoB,	entre	outros.	Mário	Tricano	participa	do	

pleito,	obtendo	a	maioria	dos	votos	(31,72%),	mas	tem	sua	

candidatura	 indeferida	pelo	TRE-RJ,	em	função	da	Lei	da	

Ficha	Limpa	(foi	condenado	em	2007	por	improbidade	ad-

ministrativa	e	em	2008	por	abuso	de	poder	econômico	e	

uso	 indevido	de	meios	de	comunicação)180.	Com	a	 invali-

dade	dos	votos	de	Tricano,	Arlei	vence	com	41,78%,	com	

Salomão	(PT,	com	apoio	do	PDT)	em	segundo	lugar.		

Arlei	Rosa	também	foi	cassado	em	2015	por	impro-

bidade	administrativa	e	uso	indevido	de	dinheiro	público,	

]icando	inelegıv́el	por	oito	anos181.	No	]inal	de	outubro	do	

mesmo	ano,	o	vice	Márcio	Catão	assumiu.	No	entanto,	em	

janeiro	de	2016,	uma	decisão	do	STF	de]iniu	a	retotailzação	

																																																								
178	HTTPS://PT.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/ROBERTO_PETTO_GOMES	

179	HTTPS://PT.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/JORGE_M%C3%A1RIO_SEDLACEK	

180	 HTTP://G1.GLOBO.COM/RJ/SERRA-LAGOS-NORTE/ELEICOES/2012/NOTICIA/2012/09/TRE-BARRA-CANDIDATURA-DE-MARIO-TRICANO-EM-

TERESOPOLIS-RJ.HTML	

181	HTTPS://PT.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/LISTA_DE_PREFEITOS_DE_TERES%C3%B3POLIS 
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dos	votos	de	Mário	Tricano	nas	eleições	de	2012,	recondu-

zindo-o	ao	cargo	de	prefeito182.	

As	eleições	de	2016	se	dão,	então,	nesse	contexto.	

Tricano	sai	vitorioso	com	41,33%	dos	votos,	com	o	candi-

dato	do	PMDB	em	segundo	lugar.	PT	e	PSOL	têm	candida-

turas	próprias	e	o	PDT	apoia	o	candidato	da	REDE.	

Os	habitantes	de	Teresópolis	tiveram	que	escolher	

novamente	o	prefeito	em	2018.	No	inıćio	do	ano,	o	Superior	

Tribunal	 Federal	 manteve	 a	 decisão	 de	 ampliar	 de	 três	

para	oito		anos	de	inegibilidade	para	os	condenados	eleitos	

antes	de	2010	(ano	em	que	a	Lei	da	Ficha	Limpa	entrou	em	

vigor).	Após	o	mesmo	desistir	do	recurso	que	o	mantinha	

no	 cargo	 desde	 2017183,	 foram	 convocadas	 novas	 elei-

ções184.	

Uma	vez	feito	esse	histórico,	passamos	então	para	

análise	das	eleições	de	2020,	para	a	qual	é	necessário	inse-

rir	o	bolsonarismo	como	ator	polıt́ico.		

	

As	eleições	de	2020	e	o	novo	ator	bolsonarista		

	

Conforme	vimos	anteirormente,	em	2018,	o	candi-

dato	Jair	Bolsonaro	venceu	de	forma	avassaladora	em	Pe-

trópolis	(74,20%),	Nova	Friburgo	(72,83%)	e	Teresópolis	

(78,99%).	 Para	 se	 ter	 a	 dimensão	 desses	 resultados,	 no	

pleito	 nacional	 obteve	 55,13%	e	 no	Estado	do	Rio	 de	 Ja-

neiro,		67,95%	dos	votos.	

																																																								
182	http://g1.globo.com/rj/regiao-serrana/noticia/2016/01/mario-tricano-tera-votos-retotalizados-nesta-quinta-em-teresopolis-no-rj.html	

183	https://g1.globo.com/rj/regiao-serrana/noticia/prefeito-que-orientou-populacao-a-enterrar-e-queimar-o-lixo-desiste-de-recurso-que-o-mantinha-no-

cargo-em-teresopolis-no-rj.ghtml	

184	https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2018-06/eleicao-em-teresopolis-e-definida-por-diferenca-de-22-votos	
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Em	 2020,	 contudo,	 o	 bolsonarismo	 se	 apresenta	

como	uma	força	polıt́ica	desorganizada,	fruto	da	ruptura	do	

presidente	Jair	Bolsonaro	com	o	seu	partido,	PSL	e	também	

da	tentativa	frustrada	de	criação	do	Aliança	Pelo	Brasil,	fu-

turo	partido	bolsonarista.		

Nesse	 cenário,	 o	 bolsonarismo	 parece	 isolado:	 em	

Petrópolis,	tem	candidato,	mas	sem	coligação;	em	Nova	Fri-

burgo,	a	candidata	está	em	sua	primeira	eleição;	e	não	há	

concorrente	em	Teresópolis.	

Assim,	não	será	possıv́el,	nesse	pleito,	medir	a	sobre-

posição	de	votos	da	direita	tradicional	e	do	bolsonarismo,	

em	um	quadro	de	favoritismo	para	as	candidaturas	de	par-

tidos	tradicionais	da	direita,	conforme	hipótese	elaborada	

no	primeiro	boletim	eleitoral	do	NUDEB	(https://nudebu-

frj.com/2020/08/18/as-eleicoes-municipais-de-2020-e-a-

politica-brasileira/)		

Em	Petrópolis,	o	atual	prefeito,	Bernardo	Rossi	ten-

tará	a	reeleição,	com	a	direita	tradicional	em	torno	de	sua	

candidatura.		

O	 ex-prefeito	 e	derrotado	nas	urnas	 em	2016,	Ru-

bens	Bomtempo,	será	novamente	o	candidato	do	PSB.	O	PSL	

terá	candidatura	própria,	Elias	Montes,	sem	coligação.	O	PT	

apoiará	Lıv́ia	Miranda	do	PCdoB.	O	PDT	e	o	PSOL	terão	seus	

candidatos.	Dessa	forma,	o	campo	da	esquerda	deve	conti-

nuar	fragmentado	no	primeiro	turno.185	

	

	

	

	

																																																								
185	https://tribunadepetropolis.com.br/petropolis-tera-13-candidatos-na-disputa-ao-cargo-de-prefeito	
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Petrópolis	
Candidato	 Partido	 Coligação	

ALEXANDRE	GURGEL	 Cidadania	 REDE	

BERNARDO	ROSSI	 PL	 DEM,	MDB,	DC,	
PTB	

CORONEL	ARNALDO	
VIEIRA	NETO	 PRTB	 PMN	

EDUARDO	SILVEY RIO	 Podemos	 -	
ELIAS	MONTES	 PSL	 -	
JAMIL	SABRAY 	 PSC	 PSDB,	PTC,	PMB	
JOSEY 	LUIZ	 PSOL	 -	
LEANDRO	AZEVEDO	 PSD	 -	
LIYVIA	MIRANDA	 PCdoB	 PT	
MARCOS	NOVAES	 PDT	 PV	
MATHEUS	QUINTAL	 Republicanos	 -	
RAMON	MELO	 Avante	 -	

RUBENS	BOMTEMPO	 PSB	 Solidariedade	e	
PROS	

	

Em	Nova	Friburgo,	também	teremos	a	tentativa	de	

reeleição	do	atual	prefeito,	Renato	Bravo	 (Progressistas).	

Serão	16	candidatos	no	 total.	A	esquerda	 também	posici-

ona-se	de	maneira	fragmentada,	com	quatro	candidaturas.	

O	PSL	terá	candidata	própria,	a	delegada	Danielle186.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
186	https://avozdaserra.com.br/noticias/disputa-recorde-nova-friburgo-tera-16-candidatos-prefeito-em-2020	
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Nova	Friburgo	
Candidato	 Partido	 Coligação	

ALEXANDRE	CRUZ	 Cidadania	 DEM,	Solidarie-
dade,	Podemos	

ANDREY 	MON-
TECHIARI	 PRTB	 -	

ARTHUR	MATTAR	 Avante	 -	
CACAU	REZENDE	 PV	 -	
CLAY UDIO	DAMIA� O	 PSOL	 PCB	
DELEGADA	DANIELLE	
BESSA	 PSL	 Patriota	

DR.	LUIS	FERNANDO	 PROS	 PTB,	DC	
HUGO	MORENO	 PSTU	 -	
JOHNNY	MAYCON	 Republicanos	 -	
JUVENAL	CONDACK	 PSD	 -	
LUCIDARLEN	NOVAES	 PMB	 -	
MARIOZAM	DA	RAY DIO	 PTC	 -	
RENATO	BRAVO	 Progressistas	 MDB	
SEY RGIO	LOUBACK	 PSC	 PL,	PSDB	
SIYLVIA	FALTZ	 PT	 -	
WANDERSON	
NOGUEIRA	 PDT	 PSB	

	

Finalmente,	em	Teresópolis187,	o	cenário	parece	ter-

se	consolidado	em	sete	candidaturas.		

	

Teresópolis	
Candidato	 Partido	 Coligação	

ALEX	CASTELAR	 DEM	 -	
GERALDO	MENEZES	 PDT	 -	
LEANDRO	NEVES	 Avante	 -	

LUIZ	RIBEIRO	 PSDB	 Podemos,	PTB,	
PV,	PSL	

PEDRO	GIL	 Patriotas	 -	
RODRIGO	KOBLITZ	 PSOL	 -	

VINICIUS	CLAUSSEN	 PSC	 PSD,	Solidarie-
dade	

	

																																																								
187	https://www.netdiario.com.br/noticias/convencoes-definem-os-candidatos-a-prefeito-e-
vice?fbclid=IwAR23Z27KenqBsBqwl223yNDxLoJFKWOYYm20QGSO4bKjCBQkh17aS0uYjdg	
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O	prefeito	eleito	em	2018,	Vinicius	Claussen	(que	]i-

liou-se	ao	PSC	em	2019188),	o]icializou	a	chapa189.	Em	suas	

redes	sociais,	ele	vinha	apoiando-se	na	]igura	do	governa-

dor	Witzel,	atualmente	afastado.	Luiz	Ribeiro	(]iliou-se	ao	

PSDB),	segundo	colocado	em	2016	e	2018,	também	con]ir-

mou	sua	candidatura.	A	esquerda	estaria	representada	por	

Geraldo	Menezes	(PDT)	e	Rodrigo	Koblitz	(PSOL).	

	

	 	 Conclusão	

	

O	quadro	eleitoral	na	Região	Serrana	do	Rio	de	Ja-

neiro	apresenta	relativa	diversidade	em	função	do	contexto	

de	cada	uma	das	cidades	analisadas.	Em	Petrópolis,	temos	

a	tentativa	de	reeleição	de	Bernardo	Rossi,	mas	com	a	pre-

sença	de	Rubens	Bomtempo,	com	três	mandatos	de	prefeito	

e	um	segundo	 lugar	em	2016.	Em	Nova	Friburgo,	Renato	

Bravo	tenta	também	sua	reeleição,	sem	um	candidato	que	

uni]ique	o	campo	da	esquerda	e	sem	a	presença	de	um	can-

didato	forte	para	rentabilizar	com	o	bolsonarismo.		

Um	fator	que	traz	uma	maior	 incerteza	no	caso	de	

Nova	Friburgo	e	Teresópolis	é	o	turno	único.	Poderia-se	as-

sistir	 a	uma	candidatura	que	 surpreenda	e	desbanque	os	

atuais	prefeitos.	Em	2016,	Glauber	Braga,	do	PSOL,	]icou	em	

segundo	lugar	em	Nova	Friburgo,	com	23,79%.	No	entanto,	

em	ambas,	a	continuidade	de	governos	de	direita	parece	ser	

o	 mais	 provável,	 tendo	 em	 vista	 a	 fragmentação	 da	 es-

querda	e	o	voto	direitista	mais	marcado	em	Teresópolis.		

																																																								
188	https://www.facebook.com/viniciusclaussenoficial/posts/418253768832717	

189	https://www.facebook.com/viniciusclaussenoficial/videos/2784231825143203	
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Apesar	 da	 diversidade,	 podemos	 apontar	 tendên-

cias,	que	serão	acompanhadas	nos	próximos	boletins.		

A� 	direita,	o	avassalador	bolsonarismo	de	2018,	atu-

almente	desorganizado	e	em	con]lito	interno,	não	se	apre-

sentará	com	força	nas	eleições	municipais	deste	ano.	Isso	

parece	indicar	que	os	partidos	de	direita	tradicionais	con-

seguirão	manter	suas	posições	até	a	eleição	presidencial	de	

2022.	

Já	na	esquerda,	repete-se	o	quadro	de	2018	e	da	mai-

oria	 das	 capitais,	 se	 apresentando	 fragmentada	 nas	 elei-

ções,	o	que	diminui	não	só	as	chances	de	vitória,	como	até	

mesmo	de	protagonizar	a	disputa	eleitoral	contra	a	direita.		
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Um panorama das eleições nas cidades de Campos dos 
Goytacazes, Macaé e Rio das Ostras 

	
POR GUSTAVO DIAS 190 

	

O	 artigo	 busca	 analisar	 o	 quadro	 eleitoral	 que	 se	

apresenta	para	as	eleições	municipais	do	ano	de	2020	nas	

cidades	de	Campos	dos	Goytacazes,	Macaé	e	Rio	das	Ostras.	

A	escolha	dessas	cidades	se	dá	porque	elas	conformam	um	

importante	polo	econômico	do	Estado	do	Rio	de	 Janeiro,	

estruturado	na	cadeia	produtiva	do	petróleo.		

Para	 isso,	 analisaremos	 o	 histórico	 eleitoral	 do	

pleito	de	2016,	fazendo	uma	comparação	com	o	quadro	da	

disputa	de	2020,	procurando	retratar	as	tendências	parti-

dárias	e	o	per]il	dos	postulantes	ao	cargo	máximo	nas	cida-

des.		

Entendemos	que	o	quadro	atual,	com	os	 impactos	

da	COVID-19,	as	restrições	sanitárias	e	o	fenômeno	do	bol-

sonarismo	podem	trazer	novas	perspectivas	no	debate	po-

lıt́ico,	afetando	tanto	o	quadro	local	como	nacional.	

A	hipótese	a	ser	 testada	 é	de	uma	vitória	da	direita	

tradicional,	consolidando	a	con]iguração	do	quadro	eleitoral	

a	partir	das	capitais	em	2016.	No	entanto,	nas	cidades	apre-

sentadas,	candidatos	do	quadro	da	direita	bolsonarista	po-

dem	 polarizar	 essa	 disputa.	 Cabe	 lembrar	 que	 em	 apenas	

uma	entre	as	três	cidades	pesquisadas		

	

existe	 a	 chance	 de	 ter	 um	 segundo	 turno:	 Campos	 dos	

Goytacazes.			

																																																								
190	Graduando	do	curso	de	Ciências	Sociais	da	UFRJ	e	pesquisador	do	NUDEB	
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As	fontes	pesquisadas	para	a	produção	do	artigo	fo-

ram:	Jornal	O	Dia,	G1	e	mıd́ias	sociais	dos	candidatos	(face-

book	e	twitter).	

A	seguir,	segue	um	per]il	do	quadro	eleitoral	que	se	

apresenta	em	2020	nas	respectivas	cidades,	procurando	re-

tratar	as	diferenças	em	relação	ao	pleito	anterior	e	os	cam-

pos	polıt́icos	estabelecidos.	

	

Campos	dos	Goytacazes	

	 	 	

A	cidade	de	Campos	se	apresenta	com	

um	número	maior	de	candidatos	em	relação	a	2016.	Naquele	

ano	 foram	 seis	 candidatos,	 tendo	 Rafael	 Diniz	 (Cidadania)	

como	vitorioso	com	55%	dos	votos.191	

	

Candidato	 Partido	

Caio	Vianna		 PDT	

Dr.	Chicão	 PR	

Nildo	Cardoso		 DEM	

Pudim	 PMDB	

Rafael	Diniz	 PPS	

Rogerio	Matoso		 PPL	
	

	 	 	 	 	

	

																																																								
191http://g1.globo.com/rj/norte-]luminense/eleicoes/2016/apuracao/cam-

pos-dos-goytacazes.html	
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	 	 Nos	campos	polıt́icos,	observa-se	a	divisão	entre	a	

direita	tradicional	e	a	esquerda,	cada	uma	com	três	candida-

tos.	Pela	direita:	Dr.	Chicão	(PR),		Nildo	Cardoso	(DEM)	e	Pu-

dim	(PMDB).	Pela	esquerda:	Caio	Vianna	(PDT),	Rafael	Diniz	

(PPS)	e	Rogerio	Matoso	(PPL).		

Para	o	pleito	de	2020,	 treze	 candidatos	 con]irma-

ram	a	pré-candidatura	O	alto	número	de	candidatos	aliado	

a	um	baixo	número	de	eleitores	deve	contribuir	para	uma	

maior	fragmentação	de	votos,	podendo	assim	ter	grandes	

chances	de	haver	um	segundo	turno	na	cidade.		

	

Pré	Candidatos	a	prefeito	de	Campos	em	2020	

	

	

Candidatos	 Partido	

Beethoven		 PSDB	

Bruno	Calil	 Solidariedade	

Caio	Vianna	 PDT	

Claudio	Rangel	 PMN	

Coronel	Fabiano	 PSL	

Jonathan	Paes	 PMB	

Klai	Ferreira	 REDE	

Natália	Soares	 PSOL	

Odisseia	Carvalho	 PT	

Rafael	Diniz		 Cidadania	

Roberto	Henriques	 PC	do	B	

Tadeu	Tô	Contigo	 Republicanos	

Wladimir	Garotinho	 PSD	

130



	
131 

	

Os	campos	polıt́icos	estão	bem	divididos	na	cidade	de	

campos.	 Assim,	 observa-se	 que	 a	 direita	 bolsonarista	 apa-

rece	com	três	candidatos:	Coronel	Fabiano	(PSL),	 Jonathan	

Paes	(PMB)	e	Tadeu	Tô	Contigo	(Republicanos).	A	direita	tra-

dicional	 também	 aparece	 com	 três	 candidatos:	 Beethoven	

(PSDB),	 Bruno	 Calil	 (Solidariedade)	 e	Wladimir	 Garotinho	

(PSD).	 A	 esquerda	 petista	 aparece	 com	 a	 candidatura	 de	

Odisseia	Carvalho	(PT),	enquanto	a	centro	esquerda	se	esta-

belece	com	três	candidatos:	Claudio	Rangel	(PMN),	Klai	Fer-

reira	(REDE)	e	Rafael	Diniz	(Cidadania)	e	a	esquerda	não	pe-

tista	 se	 con]igura	 com	 três	 candidatos:	Caio	Vianna	 (PDT),	

Natália	Soares	(PSOL)	e	Roberto	Henriques	(PC	do	B).	

Como	destaques,	a	tentativa	de	reeleição	por	parte	do	

prefeito	Rafael	Diniz	(Cidadania)192	e	a	candidatura	de	Wla-

dimir	Garotinho193,	deputado	federal	e	]ilho	do	casal	Garoti-

nho	

	

																										Macaé	

	

A	eleição	de	2020	reserva	um	novo	prefeito	para	a	

cidade	de	Macaé.		Isso	porque	o	atual,	Dr.	Aluizio	(PSDB),	

está	 ao	 ]im	 do	 seu	 segundo	 mandato	 seguido	 (2012	 e	

2016),	 e	 assim	não	poderá	 concorrer	 à	 reeleição.	No	en-

tanto,	anunciou	pelas	redes	sociais	seu	apoio	ao	candidato	

Welberth	Rezende	(Cidadania)194,	atual	deputado	estadual	

																																																								
192https://g1.globo.com/rj/norte-]luminense/noticia/2020/09/06/cidada-

nia-o]icializa-a-candidatura-de-rafael-diniz-a-prefeitura-de-campos-no-rj.ghtml	
193https://g1.globo.com/rj/norte-]luminense/eleicoes/2020/noti-

cia/2020/09/16/psd-o]icializa-a-candidatura-de-wladimir-garotinho-a-prefeitura-de-
campos-no-rj.ghtml	

194	https://twitter.com/draluiziojunior/status/1305994186550902794	
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do	Rio	de	Janeiro.		Na	eleição	de	2016,	houve	apenas	cinco	

candidatos,	com	Dr.	Aluıźio	(PSDB)	vencendo	com	58%	dos	

votos.195	

																					Eleição	2016	-	Macaé	

	

Candidato	 Partido	

Chico	Machado	 PDT	

Danilo	Funke	 REDE	

Dr.	Aluıźio		 PMDB	

Igor	Sardinha	 PRB	

Pedro	Vilas-Bôas	 PSTU	
	

	

A	divisão	entre	os	campos	polıt́icos	se	compõe	atra-

vés	de	dois	candidatos	de	direita:	Dr.	Aluıźio	(PMDB)	e	Igor	

Sardinha	 (PRB);	 um	 de	 centro-esquerda:	 Danilo	 Funke	

(REDE)	 e	 dois	 candidatos	 no	 campo	 da	 esquerda:	 Chico	

Machado	(PDT)	e	Pedro	Vilas-Bôas	(PSTU).	

Na	eleição	de	2020,	nove	candidatos	se	apresenta-

ram	a	postulantes	ao	cargo	de	prefeito	da	cidade.	

	 Pré	Candidatos	a	prefeito	de	Macaé	em		

																																						2020	

	

	

Candidatos	 Partido	

André	Longobardi	 Republicanos	

																																																								
195	 http://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/eleicoes/2016/apuracao/ma-

cae.html	
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Igor	Sardinha	 PT	

Maxwell	Vaz		 Solidariedade	

Ricardo	Bichão	 PRTB	

Riverton	Mussi		 PDT	

Robson	Oliveira	 PTB	

Sabrina	Luz	 PSTU	

Silvinho	Lopes	 DEM	

Welberth	Rezende	 Cidadania	
	

Para	 o	 pleito	 de	 2020,	 percebe-se	 a	 inserção	 do	

campo	da	direita	bolsonarista,	com	dois	candidatos:	André	

Longobardi	(Republicanos)	e	Ricardo	Bichão	(PRTB).	A	di-

reita	 tradicional	 se	 apresenta	 com	 três	 candidatos:	

Maxwell	Vaz	(Solidariedade),	Robson	Oliveira	(PTB)	e	Sil-

vinho	 Lopes	 (DEM).	 A	 esquerda	 petista	 traz	 o	 candidato	

Igor	Sardinha	(PT),	a	centro	esquerda	apresenta	o	candi-

dato	Welberth	Rezende	(Cidadania)	enquanto	a	esquerda	

não	petista	se	estabelece	com	Riverton	Mussi	(PDT)	e	Sa-

brina	Luz	(PSTU).	Como	destaques,	a	pré	candidatura	de	

Welberth	Rezende	(Cidadania)196,	com	o	apoio	de	Dr.	Alui-

zio	(PSDB),	e	o	retorno	de	Riverton	Mussi	(PDT),	prefeito	

de	Macaé	entre	2005	e	2012,	à	disputa	eleitoral.	

	

	

													Rio	das	Ostras	

	

																																																								
196	 https://odia.ig.com.br/https-//odia-ig-com-br/ma-

cae/2020/09/5991152-welberth-rezende-con]irma-candidatura-a-prefeitura-de-ma-
cae-e-tera-celinho-chapeta-como-vice.html	
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A	cidade	de	Rio	das	Ostras	passou	por	uma	eleição	

suplementar	para	prefeito	em	2018.	Isso	se	deu	em	decor-

rência	da	cassação	do	mandato	do	ex-prefeito	Carlos	Au-

gusto	 Balthazar	 (MDB)	 pelo	 TSE197.	 Assim,	 em	 Junho	 de	

2018	foi	organizado	um	novo	pleito,	que	culminou	com	a	

vitória	de	Marcelino	da	Farmácia	(PV)198.		

	

Eleição	suplementar	-	2018	

	

Candidatos	 Partido	

Deucimar	Talon	 PRP	

Dr.	Fábio	Simões	 PP	

Flávio	Poggian	 PTC	

Gelson	Apicelo	 PDT	

Marcelino	da	Farmácia	 PV	

Winnie	Freitas	 PSOL	
	

	

	Nesta	eleição,	os	campos	polıt́icos	estão	estabeleci-

dos	da	seguinte	forma:	o	campo	da	direita		com	três	candi-

datos:	Deucimar	Talon	(PRP),	Dr.	Fábio	Simões	(PP)	e	Flá-

vio	 Poggian	 (PTC).	 No	 Centro,	 apenas	 um:	Marcelino	 da	

Farmácia	(PV).	A	esquerda	apareceu	com	dois	nomes:	Gel-

son	Apicelo	(PDT)	e	Winnie	Freitas	(PSOL).	

																																																								
197https://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/tse-nega-registro-de-

candidatura-de-carlos-augusto-e-determina-novas-eleicoes-em-rio-das-ostras-no-
rj.ghtml	

198https://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/eleicao-suplementar-rio-das-os-
tras/2018/noticia/marcelino-da-farmacia-vence-eleicao-suplementar-para-prefeito-
de-rio-das-ostras-rj-com-24179-votos.ghtml	
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Para	o	pleito	de	2020,	Marcelino	da	Farmácia	(PV)	

buscará	sua	reeleição,	e	a	cidade	se	volta	em	torno	de	nove	

pré	candidatos	ao	cargo	de	mandatário	da	cidade.	

	

Pré	Candidatos	a	prefeito	de	Rio	das	Ostras	em					

																															2020	

	

Candidatos	 Partido	

Ana	Paula	Siqueira	 PSOL	

Coronel	Pessanha	 PMB	

Dr.	Fábio	Simões	 PL	

Flávio	Poggian	 PTC	

Leandro	Almeida	 PSL	

Marcelino	da	Farmácia	 PV	

Paulo	Schleder		 PSB	

Professor	Gilberto	 PDT	

Professor	Luizinho	 PT	
	

O	aumento	no	número	de	candidatos	traz	à	tona	no-

vas	forças	polıt́icas	que	buscam	o	cargo	de	prefeito	da	ci-

dade.	Para	2020,	dos	nove	candidatos,	quatro	pertencem	a	

direita,	podendo	estabelecer	divisões	entre	a	direita	libe-

ral,	com	Dr.	Fábio	Simões	(PL)	e	Flávio	Poggian	(PTC)	e	a	

direita	bolsonarista,	com	Coronel	Pessanha	(PMB)	e	Lean-

dro	Almeida	(PSL).	No	centro,	o	PV,	com	Marcelino	da	Far-

mácia.	No	campo	da	esquerda	petista,	Professor	Luizinho	

(PT)	tenta	a	eleição,	enquanto	a	esquerda	não	petista	se	ar-

ticula	com	três	nomes:	Ana	Paula	Siqueira	 (PSOL),	Paulo	

Schleder	(PSB)	e	Professor	Gilberto	(PDT).			
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Como	destaques,	a	tentativa	de	reeleição	por	parte	

de	Marcelino	da	Farmácia	(PV)	e	a	busca	do	PT	por	prota-

gonismo	 na	 cidade,	 através	 da	 candidatura	 de	 Professor	

Luizinho	(PT).	

		

Conclusão	

	

O	adiamento	das	eleições	e	os	impactos	da	covid-19	

tendem	a	se	re]letir	no	cenário	eleitoral.	A	restrição,	com	

ausência	de	aglomerações	e	as	tradicionais	campanhas	na	

rua,	 tende	a	 reforçar	o	papel	das	mıd́ias	 sociais	a	 ]im	de	

atingir	uma	parcela	do	eleitorado.	Assim	como	em	2018,	as	

novas	tecnologias	podem	ser	decisivas	para	os	resultados	

eleitorais	no	âmbito	municipal,	podendo	trazer	reverbera-

ções	no	cenário	nacional.		

Com	o	inıćio	da	campanha	eleitoral	a	partir	do	dia	

27	de	Setembro,	poderemos	ter	uma	análise	mais	aprofun-

dada	do	pleito	que	se	apresenta	em	Novembro,	o	que	será	

realizado	a	partir	do	próximo	boletim.	
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SOBRE	O	NUDEB	
	

O	Núcleo	de	Estudos	sobre	a	Democracia	Brasileira	(NU-

DEB)	é	um	laboratório	de	pesquisa	criado	em	2019	vin-

culado	 ao	 Departamento	 de	 Ciência	 Polıt́ica	 (DCP)	 do	

Instituto	de	Filoso]ia	e	Ciências	Sociais	(IFCS)	da	Univer-

sidade	Federal	do	Rio	de	Janeiro	(UFRJ).		

	

Coordenação	
		 	 	 Professores	Josué	Medeiros	e	Pedro	Lima	

	

Boletim	
Este	boletim	é	resultado	de	pesquisa	em	notıćias	veicu-

ladas	em	jornais	de	grande	circulação	e	no	site	do	TSE	

debatidas	em	reuniões	não	presenciais	entre	o	dia	16	de	

agosto	e	17	de	setembro.		
	

CONTATOS		
	

SITE:	nudebufrj.com		

EMAIL:	nudeb.ifcs@gmail.com		

FACEBOOK:	/nudeb.ifcs.ufrj			

TWITTER:	@nudeb_ifcs		

Josué	Medeiros:	josue@ifcs.ufrj.br		

Pedro	Lima:	pedrollima@ufrj.br		
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