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Prefeito critica posição de opositores que usam fake news no ataque

Em busca da reeleição, Marquinhos 
diz que ‘acertou mais que errou’

Disputa

Rafael Belo

O prefeito Marquinhos Trad 
(PSD), décimo segundo can-
didato à Prefeitura de Campo 
Grande a passar por sabatina 
da Rádio Hora e do jornal O 
Estado, afirmou ter acertado 
mais que errado em sua gestão, 
e destacou que nenhum pre-
feito colocou ar-condicionado 
no transporte público em 121 
anos. Trad reforçou ainda a 
vantagem com a qual aparece 
em todas as pesquisas eleito-
rais. “Isso nos tem gerado uma 
série de críticas dos nossos 
gestores, que não tendo outros 
aparatos para duelar lançam 
fake news, mentiras, ofensas 
a meu sobrenome, ora ao meu 
saudoso pai, ou às minhas filhas 
e minha família toda”, disse. 

Marquinhos ainda se colocou 
como referência, junto à vice 
Adriane Lopes, como gestão 
no país com transparência pú-
blica. “A prefeitura tem 27 mil 
funcionários, não deixamos ter 
nenhuma greve. Conversei com 
todos os sindicatos e com todos 
os presidentes. Se as eleições 
vão se encerrar no primeiro 
turno vai depender da vontade 
de Deus e dos eleitores. Para 
todos aqueles que querem ser 
prefeitos, façam o correto como 
nós. Tudo transcorreu na trans-
parência pública. Nossa cidade 
recebeu nota dez em transpa-
rência pública”, pontuou.

O candidato à reeleição re-
clama da forma como tem sido 
atacado. “Eu não consegui con-
cluir três Emeis, mas me dei-
xaram 16 inacabadas. Conclu-
ímos várias é verdade eu tive 
algumas dificuldades. Na saúde 
é verdade também que não 

conseguimos entregar alguns 
UBSFs, mas fizemos vários e 
tem as clínicas da família que 
entregamos e os 1.750 novos 
concursados da saúde pública 
que chamamos e a renovação 
100% da frota do Samu. Eles 
não falam. Campo Grande era 
a número 27 de atendimento da 
saúde da família. Hoje somos a 
oitava”, explicou

Trad seguiu dizendo o que 
a concorrência não diz. “É 
verdade que tive dificuldades 
e sempre vamos ter porque de-
pende de dinheiro, mas nunca 
atrasei uma folha de paga-
mento. Devolvi o autódromo, 
o Guanandizão, pista de atle-
tismo emborrachada, as pis-
cinas estou devolvendo, devolvi 
a Cidade do Natal. Tudo que 
agente pôde fazer, nós fizemos 
com respeito ao cidadão. Nós 
não envergonhamos a cidade. 
Marquinhos Trad foi um dos 
gestores que mais cumpriram 
os planos de governo. Eu e 
Adriane mais acertamos que 
erramos”, analisou. 

Ônibus
Sobre o transporte público, 

o prefeito reconheceu que 
precisa melhorar e bastante. 
“Todavia há um contrato que 
expira ainda em alguns anos 
e há uma cláusula de quebra 
de contrato com multa bilio-
nária. Há uma cláusula, por 
exemplo, onde toda a frota de 
ônibus não pode ter acima de 
cinco anos de vida do veículo. 
Como se faz esta conta? Vamos 
imaginar que a frota fosse um 
ônibus de oito anos e outro de 
um, dá nove anos. Você soma 
e divide dá 4. Está na média. 
Os concorrentes estão equivo-

Andrea Cruz

O Instituto Pesquisa Re-
sultado realizou entrevistas 
com 304 pessoas em Co-
rumbá para saber sobre o 
cenário eleitoral da cidade. 
Segundo os dados, o prefeito 
Marcelo Iunes (PSDB), que 
tenta reeleição, tem 36% de 
intenções de voto e segue um 
pouco à frente do segundo 
colocado, Paulo Duarte, do 
MDB, que tem 28%.

A briga para ganhar a 
eleição se intensifica na reta 
final. O candidato Paulo Du-
arte disse que não se preo-
cupa muito com pesquisas, 
por terem diversos resultados. 
Ele acredita que a reta final 
será decisiva e vai trabalhar 
para conquistar cada voto.

“Aqui em Corumbá já teve 
pesquisa para todo o gosto. 
Teve um instituto até que 
teve pesquisa cancelada. 
Então assim, está estranho. 
Na verdade, o sentimento 
que tenho nas ruas é que 
houve um crescimento muito 
grande nosso. Principal-
mente neste último mês. A 
gente está focado na cam-
panha e eu não estou muito 
ligado a números de pes-
quisa, porque é uma eleição 
completamente atípica e si-
lenciosa. Eu acho que a pes-
quisa que vai mandar mesmo 
é a do dia 15 e o sentimento é 
de que a nossa candidatura 

está muito forte”, explicou. 
Mesmo em segundo lugar, 

Duarte diz que o cenário deve 
mudar completamente até 
as eleições. Na pesquisa es-
timulada foi feita a seguinte 
pergunta: em sua opinião, 
dos nomes abaixo em quem 
você votaria para prefeito(a) 
de Corumbá em 2020? 

O prefeito Marcelo Iunes 
(PSDB) teve 36,51% de inten-
ções de voto, Paulo Duarte 
(MDB) teve 28,62% e doutor 
Gabriel (PSD) apareceu com 
percentual de 18,42%. Elano 
(PSL) tem 5,59%, Joseane 
Garcia (PRTB) tem 1,32% 
e Anísio Guató (Psol) tem 
0,99% de intenções de voto. 
Brancos e nulos tiveram 
2,63%. Não sabe ou não quis 
responder somou 5,92%.

Corumbá não tem segundo 
turno, pois pela legislação 
eleitoral é necessário ter 200 
mil eleitores aptos a votar 
nos municípios onde ocorre 
o segundo turno. A eleição 
do primeiro turno ocorre em 
15 de novembro. 

A pesquisa de registro 
03975/2020 Corumbá-MS foi 
realizada entre os dias 29 
e 31 de outubro com 304 
pessoas. Para uma amostra 
de 304 entrevistas estima-se 
uma margem de erro má-
xima total de 5,6 pontos per-
centuais para mais ou para 
menos, considerando-se um 
nível de confiança de 95%.

Mariana Moreira

Publicitário e diretor téc-
nico do Ipems (Instituto de 
Pesquisas de Mato Grosso do 
Sul), Giancarlo Josetti Sandim 
(PSDB) quer representar a fa-
mília tradicional campo-gran-
dense na Câmara Municipal da 
Capital. Em sua primeira vez 
como candidato a vereador, 
Gian acredita que sua experi-
ência com as pesquisas será o 
seu grande diferencial na con-

dução do eventual mandato. 
“Com essa minha ferramenta 

[de pesquisas], eu tenho visto 
muitas possibilidades e falhas 
que a gente pode, depois de 
eleito vereador, trazer melho-
rias”, reiterou Sandim. Ele entra 
na disputa com a bandeira da 
educação, pautada por meio do 
convívio com sua mãe, que está 
há mais de 16 anos na Rede 
Municipal de Ensino. 

O candidato participa, 
ainda, do projeto Cidades dos 

Meninos, iniciativa privada e 
sem fins lucrativos que oferece 
cursos profissionalizantes 
para jovens entre 14 e 18 
anos. Sandim define sua can-
didatura como uma missão de 
representar todas as famílias 
da Capital e dos distritos.  

“Sei das dificuldades de 
hoje, em meio à pandemia, em 
tudo o que vemos dentro da 
política. No entanto, trazemos 
de coração uma proposta nova 
de trabalho e de lealdade com 

os campo-grandenses ”, frisou. 
Outra bandeira levantada 

é referente à cultura. O can-
didato ressaltou que pretende 
fomentar e assegurar melho-
rias para o setor cultural 
regional. Se eleito, Sandim 
pretende trabalhar e atender 
a população com um gabi-
nete itinerante. “Isso é im-
portante, pretendo conduzir 
o trabalho com o pé no chão, 
e esses dados vão andar ao 
meu lado”, salientou. 

Agência Brasil

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) registrou, nas elei-
ções deste ano, um aumento de 
60,4 mil pedidos de registros de 
candidatura em comparação 
com o pleito de 2016. Desta 
vez, foram 557.342 pessoas com 
desejo de serem candidatos a 
prefeito, vice-prefeito ou vere-
ador. Desses, 528.421 tiveram 
suas candidaturas aceitas pela 
Corte Eleitoral.

Em contrapartida, 17,2 mil 
candidaturas foram conside-
radas inaptas. Ou seja, não 
foram aceitas pelo TSE. Entre 
as candidaturas inaptas, 2,3 mil 

foram cassadas com base na Lei 
da Ficha Limpa. Mais 2,4 mil 
candidatos tiveram o partido 
ou a coligação partidária inva-
lidados; 74 não puderam regis-
trar candidatura por terem sido 
condenados por abuso de poder 
e 27 por gasto ilícito de recursos.

A maioria teve a candidatura 
indeferida por ausência de re-
quisito de registro. São condi-
ções de elegibilidade, dentre ou-
tros requisitos, a nacionalidade 
brasileira; o pleno exercício dos 
direitos políticos; o alistamento 
eleitoral; o domicílio eleitoral 
na circunscrição em que pre-
tende concorrer; a filiação par-
tidária e idade mínima para o 
cargo pretendido. Mais 11,6 mil 

candidaturas aguardam julga-
mento do tribunal.

Dobro de candidatos homens
Segundo dados disponibi-

lizados pelo TSE, 66,5% dos 
candidatos são homens e 33,5% 
são mulheres. A  maior parte 
dos candidatos está na faixa 
dos 40 anos. Sobre o grau de 
instrução, a maioria (212,3 mil) 
declara ter Ensino Médio com-
pleto, 135,4 mil têm nível supe-
rior completo e 71,2 mil têm o 
nível fundamental incompleto. 
Além disso, 15 candidatos se 
declararam analfabetos e 17,5 
mil leem e escrevem.

Entre as ocupações mais 
frequentemente declaradas 

nos registros estão agricultor 
(38 mil), servidor público mu-
nicipal (35,4 mil), empresário 
(33,4 mil), comerciante (30,7 
mil) e dona de casa (22,3 mil), 
e 24,7 mil declararam emprego 
de vereador como ocupação.

Por causa da pandemia do 
novo coronavírus, o calendário 
eleitoral foi alterado por uma 
emenda constitucional apro-
vada pelo Congresso. O pri-
meiro turno foi marcado para 
o dia 15 de novembro. Nos mu-
nicípios que levarem a disputa 
às prefeituras para o segundo 
turno, o pleito será em 29 de 
novembro. A data da posse 
dos eleitos continua a mesma, 
1º de janeiro.
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A pesquisa de registro 03975/2020 Corumbá-MS foi realizada 
entre os dias 29 e 31 de outubro com 304 pessoas.

Valentim Manieri

Divulgação

Wanderson lara

Eleições municipais de 2020 tiveram um 
aumento de 60 mil registros de candidaturas

Gian Sandim quer representar família campo-grandense

Marquinhos Trad está 
confiante e diz que é 
contra a reeleição, mas 
admite mandato maior

Paulo Duarte acredita 
que candidatura está em 
crescimento e o eleitor 
definirá no dia 15

Gian Sandim acredita 
estar preparado 
para ser vereador e 
representar a população

cados. A média antes da nossa 
gestão era 6.3. Nós trouxemos 
176 novos ônibus e isso reduziu 
a média para abaixo de cinco 
anos. Portanto, eles estão obe-
decendo o contrato”, avaliou. 

Ele ainda lembrou que a ta-
rifa hoje está a R$ 4,10 e falou 
da climatização da frota. “Pega 
2013 a 2016, a tarifa aumentou 
mais de 31% agora na minha 
gestão de 2017 a 2020 a tarifa 
não superou 15.3%. Nós pe-
gamos a tarifa a 3,75 se subiu 
é porque a inflaram nos anos 
anteriores. Campo Grande tem 
121 anos. Em 118 anos nunca 
nenhum gestor trouxe ônibus 
com ar-condicionado e em três 
anos e nove meses já temos 

44 ônibus com climatizador 
e ar-condicionado na nossa 
cidade. Aos poucos temos con-
seguido”, apontou. 

Entre vários assuntos 
abordados, Marquinhos ainda 
disse ser contra a reeleição. 
“É verdade que quatro anos 
para o Executivo é um lapso 
temporal, risível para aqueles 
que buscam fazer benfeito. Por 
isso o próprio legislador prevê 
a reeleição. Com a reforma 
deve ser estendido este prazo 
e acabar com a reeleição. Acho 
que seis anos seguidos seriam 
suficientes para um gestor 
realizar seu plano de governo. 
Continuo contra a reeleição”, 
finalizou.

Em Corumbá, pesquisa indica 
que reta final será decisiva 
para eleição de prefeito


