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Maioria dos mais ricos da eleição se concentra no interior do Estado

Candidatos milionários declaram  
mais de R$ 50 milhões em bens

Por reeleição, Marquinhos Trad preserva 
imagem e não aparece em ações de rua

Do senador José Antonio Reguffe (Podemos-DF), sobre a 
indicação de Kassio Nunes para a corte, respaldada por 
parlamentares

Já vi muito o centrão indicar cargos em 
governos, mas indicar ministro do Supremo 
Tribunal Federal é a primeira vez

Do lado direito do peito
Em meio à disputa pelo voto de direita em SP, candidatos 

deste campo têm feito concessões para tentar obter apoios 
no centro ou mesmo entre progressistas. Joice Hasselmann 
(PSL) critica a desigualdade nove vezes no seu plano de 
governo e menciona a “geografia da exclusão” na cidade. 
Filipe Sabará (Novo) promete “acolhimento emocional” a 
usuários de drogas. Arthur do Val (Patriota) diz que “o olhar 
social será prioritário, a despeito do largo preconceito que se 
espalha sobre os liberais”.

Filtro 
O imbróglio em torno de Filipe Sabará (Novo) em SP 

colocou na berlinda a Exec, consultoria contratada pelo 
partido para ajudar a selecionar o candidato. Internamente 
na legenda, questiona-se a utilidade do processo e o fato de 
possíveis falhas no currículo de Sabará, que ele nega, não 
terem sido detectadas.

Gestão 
A empresa, especializada em recrutar executivos, realiza 

diversos trabalhos para o Novo, que busca implantar 
procedimentos do setor privado na política. Procurada, 
a Exec afirmou que, por questões de ética, não comenta 
nenhum processo de seleção e que a decisão final sempre é 
prerrogativa do cliente.

Marcação 
Apoiadores de Levy Fidelix (PRTB) prometem seguir 

infernizando organizadores de debates e eventos eleitorais 
que excluam o candidato. Cerca de 20 manifestantes fizeram 
muito barulho em frente à sede da TV Bandeirantes na 
quinta-feira (1º). Levaram até um display em tamanho real do 
candidato.

Craques 
Celso Russomanno se apresenta como CR10 na campanha 

em SP, em referência às suas iniciais e ao número de seu 
partido. A ideia é associar a marca à do jogador português 
Cristiano Ronaldo, conhecido como CR7, em razão do número 
da camisa.

Vez de quem? 
Candidato a vereador em SP e representante de motoristas 

de aplicativos, Marlon Luz (Patriota) diz que Russomanno se 
apropriou do bordão “Agora é a nossa vez” e o transformou 
em seu slogan. A frase, diz Luz, é usada há anos e vinha 
sendo trabalhada como mote de mais de 60 candidatos da 
categoria na eleição. A campanha de Russomanno não quis se 
pronunciar.

Frente fria 
Márcio França (PSB) diz que segue apostando mais alto 

nas inserções de TV do que nas redes sociais durante a 
campanha. “Inserção é a chuva que pega todo mundo, rede 
social é o raio que vai apenas em alguns.”

Tesoura 
Na proposta orçamentária publicada no Diário Oficial da 

última sexta (2), a gestão João Doria (PSDB-SP) prevê corte 
de mais de R$ 820 milhões da Secretaria da Saúde para 
2021. Se o orçamento de 2020, apresentado ainda antes da 
pandemia, previu R$ 24,5 bilhões, o de 2021 calcula R$ 23,7 
bilhões.

Já tem 
O governo diz que o investimento de cerca de R$ 3 bilhões 

em razão da COVID-19 antecipou a compra de itens que não 
precisão mais ser adquiridos em 2021, como respiradores e 
equipamentos de proteção individual. Isso explicaria o corte 
na previsão orçamentária.

Pós 
Como mostrou o Painel, secretários estaduais de Saúde 

têm manifestado preocupação com a manutenção das novas 
estruturas e equipamentos após a pandemia. A rede do SUS 
foi expandida em tempo recorde, dizem, mas precisará de 
recursos, especialmente do governo federal, para que seja 
mantida.

Tic-tac 
A juíza Janaína Cassol, da 1ª Vara Federal de 

Florianópolis, deu prazo de 15 dias para o presidente da 
Assembleia catarinense, Júlio Garcia (PSD), e familiares 
denunciados na Operação Alcatraz apresentarem suas 
alegações antes de decidir se eles se tornarão réus. Caso isso 
ocorra, Garcia não poderia mais assumir o governo do Estado 
em caso de impeachment de Carlos Moisés (PSL) e da vice, 
Daniela Reinerh (sem partido).

Corrida maluca 
A dúvida agora é se o impeachment pode ocorrer antes da 

decisão da juíza. Neste caso, Garcia ganharia foro especial e 
seu julgamento subiria para o STJ.

Andrea Cruz

Nas eleições municipais de 
2020, Mato Grosso do Sul tem o 
total de 82 candidatos milioná-
rios, ou seja, que declararam 
possuir a partir de R$ 1 milhão 
em bens. O Tribunal Superior 
Eleitoral mostra que os can-
didatos mais ricos estão no 
interior. É o caso do atual pre-
feito de Anastácio, Nildo Alves 
(PSDB), que tenta a reeleição 
e está em primeiro lugar no 
ranking dos milionários com 
R$ 53.660.185,08. 

Nildo possui dezenas de 
imóveis, veículos, aplicações 
e investimentos e até uma 
aeronave. 

Questionado sobre o valor 
milionário, o prefeito explicou 
que a maior porcentagem do 
valor advém de herança do 
pai, que foi dividida entre os 
irmãos em inventário. Ele 
citou a problemática que en-
volve políticos que colocam 
bens em nome de terceiros. 
“O problema é o seguinte, 
a maioria dos políticos do 
país não declara o que tem. 
Fica em nome de terceiros, la-
ranjas, caixa dois e tudo mais. 
Aí, muitas vezes a população 
tem essa visão ruim de quem 
tem porcentagens maiores em 
bens. O meu patrimônio re-
cebi de herança do meu pai e 
sempre diante da legalidade. 
Sempre declaramos o imposto 
de renda desde a época do 
meu pai. Após o falecimento, 
houve o inventário e depois 
eu e minhas irmãs herdamos 
o patrimônio que está há mais 
de 50 anos na minha família”, 
disse Nildo.

O prefeito também escla-
receu que, se os recursos 
partidários forem escassos, 
ele pode vir a usar os 10% 
do faturamento bruto do ano 
anterior. “Esclarecendo que 
o meu faturamento não é de 
R$ 53 milhões, o meu fatura-
mento anual é de cerca de R$ 
2 milhões e, se eu entender ne-
cessário, posso usar. A gente 
tem algumas despesas na cam-
panha e se eu não receber o 
valor equivalente do partido, 
eu posso usar.” O prefeito 
está no terceiro mandato. “A 

Rafael Belo

Em mais um fim de se-
mana movimentado com “ade-
sivaços” na Capital Morena, o 
candidato mais esperado era 
Marquinhos Trad (PSD), que 
busca a reeleição na prefei-
tura, coligado a dez partidos. 
Mas ele não apareceu mais 
uma vez e não deve compa-
recer, segundo a assessoria, 
para não se desgastar com 
os mais de 354 candidatos a 
vereador da coligação, 44 só 
do PSD. O prefeito e a equipe 
dizem estar com o pé no chão 
sem clima de já ganhou. Uti-
lizando o slogan e nome da 
chapa, Marquinhos afirma que 
vai avançar e fazer mais por 
Campo Grande.

Marquinhos disse que foge 
do favoritismo de maneira 
simples. “Com os pés no chão 
sempre. Conversando com 
as pessoas, mostrando o tra-
balho já realizado e nossos 
projetos”, destacou Trad,  que 

desponta nas pesquisas para 
prefeito, porém não detalha 
se acredita se leva no primeiro 
turno. “Nós só saberemos o 
resultado da eleição após a 
votação. Nosso trabalho é mos-
trar a população o projeto 
que entendemos ser o melhor 
para nossa cidade continuar 
crescendo”, se posicionou, por 
meio da assessoria.

Sobre a quantidade de can-
didatos concorrendo a sua 
sucessão, o prefeito afirma 
que todos têm o direito de 
apresentar um projeto para 
Campo Grande. “Isso é de-
mocracia. A diferença está 
apenas na capacidade de re-
alizar aquilo que se propõe. 
Nós cumprimos aquilo que 
nos comprometemos no plano 
de governo e vamos atingir 
as 55 metas para o próximo 
mandato”, frisou. Trad não 
detalhou  sobre as metas, 
apenas se limitou a dizer que 
tem muito a mostrar. “O que 
fizemos e vamos realizar será 

muito importante”, disse.
Nos bastidores os outros 

13 candidatos falam que Trad 
não irá aos debates. Mar-
quinhos disse que ainda não 
foi convidado para debates. 
Quem deu mais detalhes sobre 
como está a campanha de 
Trad foi o Secretário de Go-
verno (Segov) e presidente 
do PSD em Campo Grande, 
Antonio Lacerda. Ele reforça a 
fala do prefeito ao afirmar que 
ninguém faz corpo mole e que 
Marquinhos está em todos os 
lugares, apostando no conhe-
cimento da população sobre 
as obras entregues na gestão. 
“As pessoas hoje não querem 
arriscar mais. Marquinhos 
não tem ninguém melhor do 
que ele”, destacou Lacerda, 
acreditando na naturalidade 
do reconhecimento das ben-
feitorias do prefeito. 

Lacerda acredita ainda 
que, se continuarem o ritmo 
que estão, olhando para a 
frente, vai dar certo a ree-

leição, sem atacar ninguém. “A 
gente pode ganhar a eleição, 
sim. A pesquisa dá uma certa 
tranquilidade e quem é que 
vai polarizar? Até agora nin-
guém polarizou. A gente sabe 
que muitos candidatos só en-
traram porque precisam, por 
causa da chapa proporcional 
e por causa do fundo de cam-
panha”, analisou.

Já sobre a participação nos 
debates foi firme no posicio-
namento. “O Marquinhos não 
vai entrar em debate onde 
será alvo de 13 pessoas. Nós 
vamos avaliar se é bom ou 
ruim. Isso não vai trazer ab-
solutamente nada. Não gera 
para a população nenhum tipo 
de vantagem. Nós vamos ava-
liar no momento certo. Talvez 
participe do último debate pelo 
menos. Pode ser que ele parti-
cipe. Depende da seriedade do 
debate. Tem debate e debates. 
Dependendo da qualidade, 
do nível, ele não vai, simples 
assim”, finalizou. 

RANKING DOS TOP 10 DE CANDIDATOS MILIONÁRIOS
Nildo Alves (PSDB), de Anastácio – R$ 53.660.185,08

Doutora Márcia (PSD), de Camapuã – R$ 17.843.800,00

Odilon Ribeiro (PSDB), de Aquidauna – R$ 16.572.800,89

Kazu (PSDB), de Bodoquena – R$ 16.282.900,11

Barbosinha (DEM), de Dourados – R$ 9.956.855,43

Heliomar Klabunde (MDB), de Paranhos – R$ 8.387.563,34

Enelvo Felini (PSDB), de Sidrolândia – R$ 8.195.000,00

Bruno do Hotel Dois Gaúchos (PSD), de Naviraí – R$ 8.105.289,00

Onevan de Matos (PSDB), de Naviraí – R$ 7.599.412,30

Doutor Aramis (DEM), de Dois Irmãos do Buriti – R$ 7.560.000,00 

O valor dos Top 10 é de R$ 154.163.804,00.

Fonte: Redação

população me conhece e vou 
com muita tranquilidade neste 
pleito. O intuito é de ajudar.” 

No ranking dos top 10 de can-
didatos milionários, a candidata 
doutora Márcia (PSD), de Ca-
mapuã, ocupa o segundo lugar 
com o total de R$ 17.843.800,00. 
Na sequência estão: Aqui-
dauna, com o candidato 
Odilon Ribeiro (PSDB) com R$ 
16.572.800,89; Bodoquena, com 
o candidato Kazu (PSDB) com 
R$ 16.282.900,11; Dourados, 
com o candidato Barbosinha 
(DEM) com R$ 9.956.855,43; 
Paranhos, com o candidato He-
liomar Klabunde (MDB) com 
R$ 8.387.563,34; Sidrolândia – 
candidato Enelvo Felini (PSDB) 
com R$ 8.195.000,00; Naviraí 
– candidato Bruno do Hotel 
Dois Gaúchos (PSD) com R$ 
8.105.289,00 e Onevan de Matos 
(PSDB) com R$ 7.599.412,30; 
Dois Irmãos do Buriti – can-
didato Doutor Aramis (DEM) 
com R$ 7.560.000,00. Somando 
o valor dos top 10 o total é de R$ 
154.163.804,00.

Os humildes 
Em compensação, tem os 

mais humildes, como é o caso 
do candidato a prefeito de Ca-
racol, Neco Pagliosa (PSDB) 
que declarou R$ 1,00 em cotas 
de capital social. Em Miranda, 
o candidato Zé Lopes (PV), que 
declarou R$ 3.000,00, que cor-
respondem a uma moto Honda 

Titan 150 do ano de 2006. De 
Bela Vista, o candidato Xande 
(DEM) declarou R$ 6.939,73, 
correspondentes a 25% de um 
apartamento. Em Caarapó, 
Elso Cassaro (Avante) de-
clarou R$ 10.000,00, equiva-
lentes ao carro Fiat Uno 2006. 

Campo Grande
Em Campo Grande, os 

candidatos milionários são: 
Marcelo Miglioli (SD) com R$ 
5.358.687,67; Sérgio Harfouche 

(Avante) com R$ 4.902.171,80; 
Paulo Matos (PSC) com R$ 
4.008.197,05; Dagoberto 
(PDT) com R$ 3.079.721,17; 
Márcio Fernandes (MDB) 
com R$ 2.676.406,57; Esacheu 
Nascimento (PP) com R$ 
1.704.494,66; Marquinhos Trad 
(PSD) com R$ 2.519.739,49; 
Pedro Kemp (PT) com R$ 
1.729.958,56; Guto Scarpanti 
(Novo) com R$ 1.550.500,00; e 
Marcelo Bluma (PV) com R$ 
1.455.057,05.

Prefeito de Anastácio, 
Nildo Alves, é o 
candidato com o maior 
valor de bens declarado 
nestas eleições
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