
Eis os candidatos à prefeitura de SP! Em nossos 
próximos conteúdos você vai poder comparar as 
propostas de cada um deles e conhecer os reais 
desafios da gestão da nossa cidade. Fique ligado pois 
as eleições estão chegando e escolher um candidato 
não pode ser tão simples como fritar pastel.

Continuaremos pesquisando e checando as 
informações sobre os candidatos. Portanto, os textos 
podem ser atualizados a qualquer instante. Se tiver 
contribuições ou sugestões, escreva para 
contato@minhasampa.org.br. 

DE OLHOS NOS
CANDIDATOS

PERFIL & TRAJETÓRIA

apresentam:
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MartaHaddad Erundina DoriaRussomano

MARTAHADDAD ERUNDINA DORIARUSSOMANO

53 anos 71 anos 81 anos 59 anos59 anos

Andrea MatarazzoGabriel Chalita Ivan Valente Bruno CovasMarlene Campos Machado
(PDT) (PSD) (PSOL) (PSDB)(PTB)
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HADDAD MARTA ERUNDINA RUSSOMANO DORIA

Graduação em Direito, 
Mestrado em Economia e 

Doutorado em Filosofia (USP). 

PCdoB / PDT / PR / PROS PMDB / PSD PSOL / PCB PSDB / PSB / DEM / PTC / PMB / 
PHS / PV / PPS / PP / PRP / PTdoB

PRB / PSC / PTB / PEN

www.haddadsp.com.br/ www.martanossaprefeita.com.br www.erundina50.org.br www.joaodoria.com.brwww.celsorussomanno.com.br

Graduação em Psicologia 
(PUC-SP), Pós-Graduação em 

Psicologia (Stanford), Mestrado 
em Psicologia Clínica (Michigan). 

Serviço Social (UFPB)  e 
Mestrado em Ciências Sociais 

pela Fundação Escola de 
Sociologia e Política de SP.

A conta é simples. Não tem voto de qualidade sem pesquisa e informação. Pra 
facilitar a vida, preparamos uma série de conteúdos para que você conheça 
melhor os principais candidatos à prefeitura de SP e suas propostas. Nesse 

primeiro dossiê vamos olhar para a trajetória de cada um deles. Partiu? 

Graduação em Comunicação 
Social (FAAP). Cursos em 

Gestão Empresarial.

Bacharel em Direito pela 
Faculdade de Direito de 

Guarulhos, especializado em 
Direito do Consumidor.

16 a 24 anos; ensino 
superior; 5 a 10 

salários. 

16 a 24 anos; 
fundamental completo; 
até 2 salários mínimos.

16 a 24 anos e 45 a 59 
anos; superior completo; 

acima de 10 salários.

25 a 34 anos; ensino 
superior; acima de 10 

salários.

Mais de 60 anos; 
fundamental completo; 

até 2 salários.
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Nomeado subsecretário de 
Finanças e Desenvolvimento 
Econômico pela então 
prefeita Marta Suplicy. 

Monta a estratégia de 
pagamento dos credores 
e organiza finanças 
municipais.
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Integra o Ministério do 
Planejamento durante a 
gestão Guido Mantega.

Elabora o projeto de lei 
que institui no Brasil as 
Parcerias Público-
Privadas (PPPs). 
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Nomeado secretário-
executivo do Ministério da 
Educação de Tarso Genro.

Desenvolve o ProUni.
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Ministro da Educação 
(governos Lula e Dilma).

Cria o Sisu e o Plano de 
Desenvolvimento da 
Educação (PDE). 
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Eleito prefeito da cidade 
de SP.

Destaca-se pelas políticas 
de mobilidade urbana como 
a criação de ciclovias e 
faixas especiais para 
ônibus.
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Apresenta o programa TV 
Mulher, da Globo, sobre 
sexualidade.

É pioneira em tratar o 
tema na TV, após período 
de repressão da Ditadura 
Militar.
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Eleita deputada federal por 
SP (PT) com a 4º melhor 
votação do partido.

Autora do projeto de lei que 
impõe a cota mínima de 
25% de mulheres na lista 
de candidatos às eleições.
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Disputa o 2º turno nas 
eleições municipais contra 
Paulo Maluf e é eleita 
Prefeita de SP com 58,51% 
dos votos.

Reestrutura o sistema de 
transportes municipais, 
cria o Bilhete Único, o Vai 
e Volta, os CEUs, os 
programas Morar no 
Centro e Bairro Legal.
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Assume o Ministério do 
Turismo, após a reeleição 
de Lula. 

Deixa o Ministério em 2008 
para disputar eleições para 
a Prefeitura de SP, mas não 
é eleita.
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Eleita Senadora.  Assume 
o Ministério da Cultura 
entre 2012 e 2014. 

Após 24 de anos de 
militância deixa o PT e 
filia-se ao PMDB em 2015 
para disputar a prefeitura 
de SP.

19
58

Entra para a política em seu 
estado natal (PB), quando é 
nomeada diretora na 
secretaria de educação de 
Campina Grande.

Faz oposição ao Golpe 
Militar durante toda a 
década de 70.

19
80

Ajuda a fundar o Partido dos 
Trabalhadores (PT).

Eleita vereadora de SP em 
1982, Deputada Estadual 
constituinte em 1986 e 
Deputada Estadual de SP 
em 1987.
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Primeira mulher eleita 
para a Prefeitura de SP.

Traz a Fórmula 1 para a 
cidade, constrói o 
Sambódromo do Anhembi 
e indica grandes nomes 
para suas secretarias 
como Paulo Freire, Mário 
Sérgio Cortella e Marilena 
Chauí.
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Nomeada ministra da 
Secretaria da Administração 
Federal, durante o governo 
de Itamar Franco.

Em 1997, filia-se ao PSB.
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Deputada federal de São 
Paulo. Está no 5º mandato.

Criou leis importantes para 
a proteção de crianças, 
adolescentes e mulheres. 
Em 2016 sai do PSB e se filia 
ao PSOL
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Assume como Diretor de 
Comunicação da Rede 
Bandeirantes de Televisão. 

É professor de marketing 
na FAAP (Fundação 
Armando Álvares Penteado) 
no início dos anos 80. 
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Torna-se Secretário de 
Turismo e Presidente do 
Paulistur na gestão 
Mário Covas.

Oficializa as ruas de lazer 
na cidade e lança o 
Passaporte São Paulo, um 
programa para ocupar a 
rede hoteleira da cidade 
nos fins de semana.
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Presidente da EMBRATUR e 
do Conselho Nacional de 
Turismo do governo Sarney. 

Nomeia Pelé como 
“Embaixador do Turismo 
Brasileiro", percorrendo 
diversos países junto ao 
atleta com o objetivo de 
promover o Brasil. 
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Funda o Grupo Dória e 
apresenta o Programa 
Show Business.

Filia-se ao PSDB e preside o 
Comitê Executivo da LIDE 
(Grupo de Líderes 
Empresariais), que congrega 
mais de 700 das maiores 
empresas do Brasil e 
representam 44% do PIB 
privado do país.
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Lidera o movimento “Cansei” 
ante os escândalos políticos 
trazidos à tona pelo 
Mensalão.

É acionista e presidente do 
conselho da Casa Cor; 
colunista da Isto É Dinheiro; 
apresentador do Aprendiz 
2010 e do programa Face a 
Face, da Band News.

19
80

Ocupa cargos na gestão 
Paulo Maluf no governo do 
estado e, a partir de 1985, 
no Ministério de Minas e 
Energia do governo Sarney.

Nos anos 90, fica famoso 
apresentando um quadro no 
programa Aqui Agora, do SBT, 
mediando  reclamações de 
consumidores que se 
sentiam lesados por 
empresas.
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Eleito Deputado Federal 6 
vezes consecutivas sempre 
com grande número de 
votos.

Autor de projetos de leis 
para a melhoria do Código 
de Defesa do Consumidor. 
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Candidata-se à prefeitura 
de Santo André (SP) pelo 
PPB (hoje PP), mas não é 
eleito.

Torna-se réu no STF por 
ter se candidatado a 
prefeito de uma cidade 
onde nunca residiu.
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Candidato ao Governo de SP 
pelo PP, mas termina em 3° 
lugar com 1.233.897 votos.

Em 2012, lança-se 
candidato pelo PRB à 
Prefeitura de SP, chegando 
a ficar em primeiro nas 
pesquisas.
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Atua como presidente da 
Frente Parlamentar da 
Polícia Federal durante 14 
anos no Congresso Nacional.

Novamente se candidata a 
deputado federal em 2014, 
sendo eleito com a 2ª maior 
votação da história. 

De Beatles a Bob Marley. E 
uma canja especial com o 
grupo Public Enemy. Vire e 
mexe o prefeito Haddad se 
arrisca na guitarra e não faz 
feio não.
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S A B I A  D E S S A ?

Boa parte da geração 80 
aprendeu a história da 
abelinha do papai e a florzinha 
da mamãe no livro Sexo para 
Adolescentes da então 
sexóloga Marta Suplicy.

Marta é mãe do Supla, que 
além de cantor, compositor e 
ator já foi jurado de show de 
calouros, personagem de 
reality show e autor da 
obra-prima do trash.

Em um ato de protesto, 
Erundina ocupou a cadeira do 
ex-presidente da Câmara dos 
Deputados, Eduardo Cunha, 
para barrar mais uma 
manobra do deputado.

Erundina é a melhor amiga 
dos skatistas de SP. Foi ela 
que em 1990, em decisão 
histórica, revoga a lei de Jânio 
Quadros que proibia a prática 
do esporte, hoje olímpico, nas 
ruas da cidade.

Dória já esteve na cadeira 
de Donald Trump e Roberto 
Justus: foi apresentador do 
Reality show O Aprendiz em 
2010,  onde enchia a boca 
para dizer ‘Você está 
demitido!’.

Precoce! Doria tornou-se 
aos 18 anos diretor de 
comunicação da extinta TV 
Tupi. E com 21, apenas, 
assumiu a secretaria de 
turismo e a presidência da 
Paulistur.

O candidato do PRB, sigla 
controlada pela Igreja 
Universal, já namorou capas 
da “Playboy” (mas nunca a 
Simonny) e começou a carreira 
vendendo fitas com cenas de 
outros carnavais. 

Além de ajudar a levar pra 
Brasília sete deputados que 
não teriam votos nem para 
serem vereadores em SP, 
Russomano e Tiririca (PR) 
dividem também o mesmo 
marqueteiro.

Prefeito esportista: Haddad é 
faixa preta em tae kwon do e 
chegou a ser vice-artilheiro do 
campeonato paulista de 
handebol entre 1977 e 1978. 
Haja fôlego!

29% 26% 20%21%46%

Como Ministro da Educação, criou 
o Plano de Desenvolvimento da 
Educação (PDE), que estipula 
metas para a educação pública 
até 2023, inclusive em nível 
estadual e municipal.

Aumentou de 90km para mais de 
410km em faixas exclusivas de 
ônibus em SP, aumentando a 
velocidade do transporte e 
reduzindo o tempo da população 
gasto no deslocamento para o 
trabalho e de volta para casa.

Ainda como prefeita de SP, criou 
o Bilhete Único que permitiu 
integrações entre ônibus e 
trens do Metrô e da CPTM 
pagando uma única passagem, 
beneficiando milhares de 
paulistanos todos os dias.

Como prefeita de SP criou os 
CEUs, que integram num 
mesmo espaço cultura, esporte, 
lazer, formação profissional e 
inclusão digital para promover 
a cidadania em territórios de 
alta vulnerabilidade. 

Como prefeita de SP investiu 
quantia recorde até então no 
desafio da habitação pública. 
Com mutirões autogeridos, 
construiu casas para 200 mil 
pessoas. 

Ainda como prefeita, na 
educação, inovou com Gestão 
Democrática e Conselhos de 
Escola, criou 150 mil novas 
vagas no ensino fundamental, 
70 escolas novas e mais de 200 
escolas completamente 
reformadas.

Russomanno é responsável pela 
criação do Instituto Nacional de 
Defesa do Consumidor, que há 
20 anos luta contra os abusos 
sofridos pelos consumidores em 
todo território nacional.

Construiu uma carreira sólida 
como empresário de sucesso 
em relações públicas, eventos 
empresariais, veículos de mídia, 
apresentador de TV e editor de 
revistas.

Como Secretário de Turismo da 
cidade na década de 80, 
oficializou as ruas de lazer na 
cidade e lançou o Passaporte 
São Paulo, um programa para 
ocupar a rede hoteleira da 
cidade nos fins de semana.

Para tentar justificar a ação da 
Guarda Civil, que retirou 
cobertores de moradores de 
rua no inverno de 2016, 
Haddad foi autor da infeliz 
frase ‘é preciso evitar a 
refavelização das praças’. 

Ainda como prefeito, recebeu 
duras críticas por sua gestão 
ambiental: Investimentos foram 
reduzidos e a construção em 
área de manancial foi liberada.

Quando foi prefeita de São 
Paulo, Marta Suplicy ganhou 
o apelido de ‘Martaxa’, após 
criar diversas taxas 
municipais, como taxa do 
lixo e da luz.

Em pleno caos aéreo de 2007, 
ao ser questionada sobre que 
incentivo teria o brasileiro para 
viajar, Marta  declarou sua 
célebre frase: “relaxa e goza’.

minhasampa.org.br

detectordementiras.minhasampa.org.br

Paralisou obras iniciadas pelo 
antecessor quando entrou na 
prefeitura de SP como os túneis 
sob o Rio Pinheiros e o Lago do 
Ibirapuera, entre outros.

Na prefeitura, comunicou em 
veículo oficial apoio a uma 
greve geral. Foi condenada a 
ressarcir os cofres públicos por 
ter expressado ideologia em 
comunicação pública. 

Criou o PL que defende o porte de 
arma para parlamentares. 
Curiosamente, a Associação 
Nacional da Indústria de Armas e 
Munições doou a sua campanha 
a governador em 2010.

Aliado de Maluf por mais de 15 
anos, apoiou seu projeto de lei 
que impedia o Ministério Público 
de investigar políticos. A Lei 
previa inclusive pena de prisão 
para promotores e procuradores.

Ignorou a decisão da Justiça 
estadual  e não desocupou a 
área pública de 400 m² que 
incorporou à sua residência de 
inverno em Campos do Jordão.

Foi denunciado por comprar 
votos nas prévias do seu 
partido por outros políticos do 
PSDB que levou à saída de 
Andrea Matarazzo do ninho 
tucano para o PSD de Kassab. 

Deu ampla visibilidade aos 
direitos do consumidor em 
programas populares de TV com 
audiências importantes de 
público como “Aqui Agora” e 
"Patrulha do Consumidor".

Todos os ícones foram baixados e adaptados de www.freepik.com

Os direitos de imagem das fotos utilizadas não são da Minha Sampa.
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