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CaRliTo MeRSS 
PT

O prefeito Carlito Merss 
(PT) não pretende 

se licenciar do cargo durante a 
campanha pela reeleição. Assim, 
continuará dividindo as atenções 
entre as atividades da função que 
ocupa e as reuniões no partido. 
“Nossa prioridade é montar um 
bom plano de governo e conseguir 
negociar as alianças. O corpo a 
corpo vamos deixar para o período 
eleitoral”, diz o presidente do PT, 
Írio Corrêa. Mesmo assim, Carlito 
é presença constante em eventos 
de Joinville. Como sempre faz, 
compareceu ao jogo do JEC no 
dia 19. No dia seguinte, esteve no 
aniversário da Ajorpeme.

dR. XuXo 
PR

Candidato a vice 
em 2008, na chapa 

encabeçada por Mauro Mariani, Xuxo 
luta para aumentar sua popularidade 
e assim convencer as cúpulas 
estadual e nacional da validade de 
concorrer ao cargo. “Vamos colocar 
o Xuxo onde for possível para ele 
aparecer. Precisamos que ele seja 
visto mais vezes”, diz José Aluísio 
Vieira, coordenador da campanha 
do irmão. Além das festas nos fins 
de semana, Xuxo faz caminhadas 
pelos bairros, vai a cafés da tarde 
com grupos de idosos e mulheres e 
também a encontros com lideranças 
de associações de moradores nos 
dias úteis. 

KennedY nuneS 
PSD

O deputado Kennedy 
Nunes (PSD) prefere não 

fazer grandes alterações na lista de 
compromissos. Como já concorreu a 
prefeito duas vezes (2004 e 2008) e já 
passou pela Câmara de Vereadores, 
ele utiliza o tempo para unir o 
partido – criado em setembro do 
ano passado. “Quando a campanha 
começar, apresentarei as propostas”, 
fala o pré-candidato, que visitou 
no dia 20 a Bandoneon Fest, em 
Pirabeiraba. Outra atividade do pré-
candidato são os rotineiros passeios 
de bicicleta pelos bairros nos fins 
de semana, que se intercalam com 
as reuniões realizadas pelo PSD nos 
bairros. Já foram sete até agora.

leonel CaMaSÃo
PSOL

Com poucos recursos, 
a campanha do pré-

candidato do PSOL aposta em uma 
tática diferente. Em vez dos eventos 
e encontros numerosos em bairros, 
Leonel Camasão utiliza a internet.
“Não temos recursos para sair por 
aí. Vamos nos posicionando sobre 
assuntos que interessam a população 
pela internet. Dessa forma, 
esperamos que isso melhore nossa 
campanha”, diz. Com isso, blog, 
Twitter e Facebook são as armas 
principais. Enquanto isso, as ações 
principais da sigla são reuniões 
internas, em que o partido discute o 
plano de governo. “Nossa estratégia 
é mostrar nossas posições”, fala.

MaRCo TeBaldi 
PSDB

Ex-prefeito de Joinville, 
Marco Tebaldi (PSDB) só 

manifestou interesse em concorrer 
em abril. Desde lá, os tucanos 
realizaram mais de 40 reuniões nos 
bairros para discutir o plano de 
governo. Embora nenhum desses 
encontros tenham contado com a 
presença de Tebaldi, as conversas 
serviram de base para as propostas. 
“Sou conhecido, mas preciso deixar 
claro para todos que quero voltar”, 
diz Tebaldi. Além dos encontros 
promovidos pela sigla, ele segue 
agenda como deputado federal, 
indo a Brasília ou participando de 
seminários como o que tratou de 
mobilidade, no dia 25, na UFSC. 

RodRiGo CoelHo 
PDT

Depois de vencer o 
racha entre as duas 

correntes do partido, o PDT decidiu 
ter um pré-candidato próprio à 
Prefeitura de Joinville. O advogado 
Rodrigo Coelho vem tentando se 
desdobrar para se fazer conhecido.
“Estou em desvantagem com relação 
ao restante dos candidatos. Por isso, 
estou focando minhas forças para 
estar no maior número de eventos”, 
diz Coelho. Cafés da tarde com 
grupos de idosos, reuniões com 
jovens em associações empresariais 
e comunitárias são alguns do 
eventos que o PDT marca para que 
Rodrigose aproxime da população, 
como a Bandoneon Fest.

SandRo SilVa 
PPS

Sem definir sua pré-
candidatura como 

irreversível, Sandro Silva (PPS) 
não tem uma agenda de eventos 
montada. O ex-presidente da Câmara 
de Vereadores deixou o comando 
do Departamento de Transportes 
(Deter) há um mês e, em breve, deve 
assumir como deputado estadual, na 
suplência de Altair Guidi (PPS).
“Por enquanto, estamos discutindo 
a possibilidade de compor com 
outra legenda, como vice. Caso 
não aconteça, iremos desenvolver 
ações de campanha e ir pra rua”, 
fala. Enquanto o quadro não muda, 
vai em eventos aos fins de semana, 
como o jogo do JEC, no dia 19.

udo dÖHleR 
PMDB

Sem nunca ter 
enfrentado uma eleição, 

o empresário Udo Döhler (PMDB) é 
um dos que mais têm intensificado o 
trabalho de corpo a corpo. Aparições 
em eventos por todos os bairros, 
além de reuniões para discutir o 
plano de governo marcam o dia 
a dia de Udo, que administra sua 
empresa do setor têxtil. Neste mês, 
Udo esteve em uma feijoada, no jogo 
do JEC, na Bandoneon Fest e no 
aniversário da Ajorpeme. “Estamos 
aprimorando o conhecimento sobre 
as dificuldades de cada região, 
enquanto conhecemos as pessoas”, 
fala. Ele também participa de 
reuniões com pequenos grupos.


