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Barbosinha disse que existe expectativa sobre parceria com partido tucano

Marçal desiste de disputar prefeitura 
e PSDB pode se aliar com o DEM

Moraes prorroga prisão do jornalista e blogueiro 

Vereadores aprovam Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 2021

Telma Lima quer ser vereadora 
para desenvolver clínicas 
populares de fisioterapia

Assembleia Legislativa aprova 
em 1ª votação LDO do Estado

Após 4 adiamentos, Vander aguarda recesso do STF

Nilson Figueiredo

Luciana Nassar/ALMS

O ministro Alexandre 
de Moraes, relator do 
Inquérito 4828, que 
investiga manifestações 
antidemocráticas, tornou 
pública, com base na 
Súmula Vinculante 
14, a decisão dessa 
terça-feira (30) em 
que renova a prisão 
temporária de Oswaldo 
Eustáquio Filho, bem 
como as manifestações 
da Polícia Federal e da 
Procuradoria-Geral da 
República relativas a essa 

determinação. O objetivo 
do ministro é evitar 
publicações jornalísticas 
de trechos incompletos da 
prorrogação da prisão. 

Conforme a decisão: 
“Diante do quadro 
fático exposto, entendo, 
portanto, a pertinência da 
medida, imprescindível 
para que a autoridade 
policial avance na 
análise do material 
apreendido e na 
elucidação das infrações 
penais atribuídas à 

associação criminosa em 
toda a sua extensão… 
além de mitigar as 
oportunidades de reações 
indevidas e impedir a 
articulação com eventuais 
outros integrantes da 
associação, que obstruam 
ou prejudiquem a 
investigação. Diante 
de todo o exposto, 
PRORROGO A PRISÃO 
TEMPORÁRIA, novamente 
pelo prazo máximo de 5 
(cinco) dias, de OSWALDO 
EUSTÁQUIO FILHO”.

Ministro divulga íntegra de decisão sobre prisão de jornalista

O deputado federal Vander 
Loubet (PT), que deveria ter 
sido julgado pela 2° turma 
do Supremo Tribunal Federal, 
no dia 2 de junho, teve todas 
as outras previsões do mês, 
adiadas. Com o recesso do STF 
que inicia hoje e vai até dia 31 
de julho, o tempo para a sessão 
de julgamento será maior. O 
parlamentar é réu no processo 
pelo suposto recebimento de 

R$ 1,028 milhão em propina na 
BR Distribuidora. O processo 
veio à tona após a Operação 
Lava Jato.

As datas de julgamento pas-
saram de 2 de junho para 9, 16 
e 23 de junho. Todas elas foram 
adiadas e o deputado deve ter o 
julgamento na pauta do ministro 
Gilmar Mendes, novo presidente 
da 2ª turma, eleito no último dia 
23. Ele conduzirá os trabalhos 

do colegiado por um ano. A 
nova data para o julgamento de 
Vander ainda não está definida.

O processo
O deputado foi denunciado 

em 2015 pelo procurador da Re-
publica na época, Rodrigo Janot, 
após ser delatado pelo doleiro 
Alberto Yousseff. Na mesma 
linha, Raquel Dodge manteve 
as acusações e o parlamentar 

vem respondendo ao processo 
com bens bloqueados por de-
terminação do ministro Edson 
Fachin. Na ação, o Ministério 
Público acusa o parlamentar de 
lavagem de dinheiro e corrupção 
passiva. O MP pede sentença de 
22 anos e 8 meses em regime 
fechado. Se condenado, ele  pode 
perder o mandato e ainda pagar 
multa que pode chegar a R$ 1,9 
milhão. (AC)

Andrea Cruz

Ontem (30), o deputado es-
tadual Marçal Filho (PSDB) 
anunciou, no seu programa 
da Rádio 94FM, que não vai 
concorrer à Prefeitura de Dou-
rados nas eleições municipais 
de 2020. Apesar de nunca ter 
confirmado a disputa, o tu-
cano aparecia em pesquisas 
em primeiro lugar em inten-
ções de voto. Agora, o caminho 
está praticamente livre para o 
pré-candidato deputado Barbo-
sinha (DEM). Marçal afirmou 
que não é o momento de pensar 
no pleito e que, apesar de ser 
um sonho, ele optou por perma-
necer trabalhando na Assem-
bleia Legislativa.

“Pra mim seria uma falta de 
sensibilidade neste momento 
em que a palavra solidariedade 
deve estar em alta, em razão 
da pandemia, deixar o micro-
fone para entrar em campanha 
eleitoral, enquanto a população 
não está pensando nisso. Todo 
o povo está pensando em como 
sair dessa. Como disse não é 
fácil tomar uma decisão como 
essa, porque as pesquisas 
apontam uma frente de votos 
em relação aos outros candi-
datos. Mas eu não posso fazer 
as coisas pensando apenas em 
um projeto pessoal, e sei muito 

bem que na condição de depu-
tado estadual posso continuar 
trabalhando como porta-voz de 
Dourados”, disse. Para ser pré-
-candidato, o deputado Marçal 
Filho deveria deixar seu pro-
grama na rádio desde ontem, 
de acordo com a legislação 
eleitoral em vigor.

Com a decisão do tucano, o 
deputado estadual Barbosinha, 
que já iniciou a corrida como 
pré-candidato a prefeito, terá 
menos um concorrente. Além 
disso, o PSDB pode dar apoio à 
campanha de Barbosinha e um 
percentual de votos que seriam 
para Marçal migrarem para o 
democrata.

Questionado, Marçal disse 
que a decisão do momento é 
sobre a não candidatura, e 
que o partido deverá decidir 
os rumos para 2020: se lança 
algum outro nome com can-
didatura própria ou faz coli-
gação. “Não estou pensando 
nisso [coligação] agora, até 
porque existe a possibilidade 
de mudança de datas no calen-
dário eleitoral e as convenções 
devem ficar mais à frente. E 
o partido vai definir isso tudo 
na hora certa, se deve lançar 
candidatura ou se dará apoio 
a outro candidato optando pela 
coligação”, explicou.

Em entrevista, Barbosinha 

Rafael Belo

Foi prorrogada por até mais 
cinco dias a prisão preventiva do 
jornalista e blogueiro Oswaldo 
Eustáquio. A defesa em Campo 
Grande, representada pelo ad-
vogado Gustavo Moreno, está 
indignada e considera a situ-
ação absurda. “É um absurdo. 
Não temos acesso a nada e 
ficamos sabendo pela imprensa 
o que está acontecendo”, de-
clarou. Segundo Gustavo Mo-
reno, não há o que informar. Não 
sabemos quem acusou, quem 
fez o processo, quem pediu a 
prisão, quem prorrogou, qual a 
justificativa jurídica nem qual 
é a fundamentação”, declarou.

Para Gustavo Moreno es-
tamos em um estado de excesso. 
“É uma salada, uma bagunça 
total. Não temos acesso aos 
autos. Todo mundo parece ter, 
menos a defesa, e todo mundo 
age como se fosse a coisa mais 
normal do mundo. O que acon-
teceu é como se você escrevesse 
uma matéria sobre mim e eu o 
mandasse prender sem passar 
por nada e nem ninguém”, pon-
tuou.  Dois deputados federais se 
pronunciaram sobre o assunto. 
Para Dagoberto Nogueira (PDT) 
ele merece a prisão. “A prisão 
desse blogueiro… Todo mundo 

Vereadores da Câmara de 
Campo Grande aprovaram, na 
sessão de ontem (30), o Projeto 
de Lei nº 9.740/20, que trata 
da Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) para o exercício 
financeiro de 2021. A proposta 
é de autoria do Executivo mu-
nicipal, e recebeu 61 emendas 
dos vereadores, todas elas 
aprovadas. 

Agora o projeto passará por 
segunda discussão e votação 
nessa quinta-feira (2). Depois, 
segue para sanção ou veto 
do prefeito Marquinhos Trad 
(PSD).

O vereador Eduardo Ro-
mero (Rede), relator da pro-
posta da LDO e presidente da 
Comissão de Finanças e Or-
çamento da Casa de Leis, fez 
a leitura do relatório durante 
a sessão. 

Segundo Romero, as 
emendas relacionadas a in-

fraestrutura urbana e rural ou 
meio ambiente lideraram com 
total de 14 sugestões apresen-
tadas, equivalente a 22,95%. 
Na sequência, constam os 
temas sociocultural e político-
-institucional, com 12 emendas 
cada. A área da saúde recebeu 
dez emendas, outras oito são 
destinadas à educação e in-
formação, e mais cinco dire-
cionadas ao desenvolvimento 
econômico.

A LDO de 2021 prevê orça-
mento de R$ 4.333.259.490,79 
para o próximo ano, cresci-
mento de 0,70% quando com-
parado à receita total para 
2020, de R$ 4,303 bilhões. Em 
termos reais, considerando os 
valores a preços constantes, 
sem considerar a inflação ou 
deflação do período, há uma 
queda de 4,33% para o pró-
ximo ano, em relação às esti-
mativas de 2020. (AC)

 A massoterapeuta Telma 
Pereira Limas Paes, 45 anos, 
decidiu deixar seu nome à dis-
posição para ser pré-candidata 
a vereadora de Campo Grande. 
A decisão veio após o convite 
do Podemos MS e ampliou 
seu sonho de implantar uma 
clínica popular de fisioterapia 
que, inicialmente, seria na re-
gião do Aero Rancho. “Muitas 
pessoas me procuram e vejo 
que a solução não está na 
minha profissão e sim na fi-
sioterapia. Eu faço o possível 
para aliviar a dor e deixar a 
pessoa mais confortável, mas 
a solução seria fisioterapia. 
Indico amigos, mas nem todos 
têm condições de pagar por 
este tratamento. Foi assim que 
surgiu a ideia de um lugar 
acessível”, explicou.

Telma Lima conversou 
com amigas e três delas já 
se disponibilizaram a ajudar 
nas clínicas populares de fi-
sioterapia. “A ideia é aumentar 
estes voluntários e criar parce-
rias com as universidades para 
que os alunos de fisioterapia 
pratiquem nas nossas clínicas 

sendo orientados pelos pro-
fissionais que se disponibili-
zarem a ensinar”, vislumbrou

Sua pré-candidatura foi 
bem-aceita, tanto pela família 
quanto pelos pastores do minis-
tério onde congrega. “Lancei 
minha pré-candidatura no 
grupo que criei da família e 
o apoio foi total. Tanto minha 
família quanto os pastores me 
disseram que a política precisa 
de gente boa e honesta e eu sou 
esta pessoa”, contou. 

Outra causa que mexe com 
o particular de Telma Lima 
são as casas de recuperação 
de dependentes químicos, e 
ela quer usar a vereança para 
aumentar os apoios e criar 
mais estrutura. Casada e mãe 
de três filhos, avó de quatro 
netos e um quinto chegando, 
Telma Lima sonha com uma 
Campo Grande melhor. “Quero 
ir até uma comunidade, como 
Cidade de Deus ou no bairro 
Noroeste, e ali estar os be-
nefícios que outras regiões 
possuem e só com uma política 
séria conseguimos chegar lá”, 
finalizou. (RB)

que promove isso tem de ser 
preso mesmo. As pessoas têm 
de ter responsabilidade daquilo 
que fazem. Então, fake news não 
dá para admitir e tem que cada 
vez mais endurecer a legislação 
para que estas pessoas sofram 
as consequências duras. Pra 
gente poder botar um fim nisso, 
ou então vamos ficar assistindo 
à mentira prevalecendo sobre a 
verdade”, afirmou. 

Já Beto Pereira (PSDB) disse 
que há motivo para a prisão. “Os 
fundamentos jurídicos para a 

prisão estão inseridos no man-
dado. Então tem de cumprir. 
E se a Justiça indicou que é 
necessário prorrogar a prisão, 
que assim seja feito”, destacou.

A autorização da prorro-
gação da prisão veio, mais 
uma vez, do ministro Ale-
xandre de Moraes, do Su-
premo Tribunal Federal 
(STF). O pedido saiu do 
Ministério Público Federal 
(MPF). No pedido também 
foi permitido que Eustáquio 
fique em cela destinada a 

detentos que podem sofrer 
represálias ou na carce-
ragem da Superintendência 
Regional do Departamento 
de Polícia Federal no Distrito 
Federal.

A prisão preventiva de Eus-
táquio aconteceu na sexta-feira 
(26), em Campo Grande, en-
volvendo o inquérito dos atos 
antidemocráticos praticados por 
apoiadores do presidente Bol-
sonaro. De acordo com a asses-
soria da Polícia Federal, o motivo 
da prisão foi risco de fuga. 

Os deputados da Assem-
bleia Legislativa aprovaram 
ontem (30), em primeira dis-
cussão, do Projeto de Lei nº 
108/2020, de autoria do Poder 
Executivo, que dispõe sobre as 
diretrizes para a elaboração 
da Lei Orçamentária de 2021. 
O governo do Estado estima 
para o próximo ano a receita 
total de R$ 16,17 bilhões, sendo 
que para o exercício atual ha-
viam sido orçados R$ 15,8 bi-
lhões, apresentando aumento 
de 2,4%.

As receitas totais previstas 
para 2022 e 2023 são, res-
pectivamente, de R$ 17,54 
bilhões e de R$ 18,35 bilhões. 
As metas fiscais poderão 
ser alteradas na elaboração 

da proposta orçamentária 
de 2021, a ser submetida à 
Assembleia Legislativa, em 
decorrência do impacto oca-
sionado pela pandemia da 
COVID-19. A matéria, que teve 
14 emendas acolhidas, segue 
para segunda votação.  A LDO 
orienta a elaboração da Lei 
Orçamentária Anual (LOA) 
e tem como função mostrar 
o planejamento inicial do go-
verno em relação ao próximo 
ano. A LOA é votada sempre 
no fim do segundo semestre e 
o Poder Executivo deve enviar 
à Casa de Leis, até o dia 12 
de outubro de 2020, o projeto 
de lei relativo ao orçamento 
anual para o exercício econô-
mico-financeiro de 2021. (AC)

disse que a decisão de Marçal 
foi altruísta e que existe a ex-
pectativa sobre uma parceria 
com o partido tucano. “Olha a 
decisão do deputado é altru-
ísta, ele lidera as pesquisas 
em Dourados, é do partido do 
governador, e ele anunciou que 
vai ajudar a construir um plano 
de desenvolvimento para Dou-
rados. Então, acredito que eu 
possa me inserir nesse contexto 
por várias questões: já fui líder 
do governo, a gente sempre 
apoiou as decisões da base, 
temos um respeito enorme pelo 
partido e pelo apoio que demos 
na eleição. Acho que é uma 

construção e acredito muito 
que a gente possa contar com 
o apoio do PSDB. Nós vamos 
buscar um diálogo e cons-
trução. E espero efetivamente 
e que possamos construir uma 
ponte e um canal de diálogo 
com o PSDB”, explicou. 

Barbosinha não descartou 
apoio de outras lideranças e 
partidos e disse que sempre 
estará aberto a conversações. 
Ele ainda não tem definição 
sobre o cargo de vice-prefeito. 
“Nós estamos em um momento 
crucial e quanto às definições 
de vice, isso vai acontecer no 
momento certo”, finalizou.


