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Item é uma das alegações na ação do parlamentar para deixar o partido

‘Laranjas’ no PSL vêm à tona em 
processo de desfiliação de Contar

Sessão remota da Câmara inicia com críticas 
à prefeitura com afrouxamento das medidas 

Simone Tebet afirma que luta 
da mulher para conquistar seu 
lugar ainda permanece árdua

Depois de ‘covengue’, Delcídio 
do Amaral fica isolado em casa

O assunto girou sobre 
o pedido da Defensoria 
Pública de lockdown em 
Campo Grande

Izaias Medeiros

Facebook

O processo aberto da Po-
lícia Federal para investigar 
três candidatas do PSL, em 
Pernambuco, e o presidente 
da sigla, Luciano Bivar, sobre 
suposta participação em es-
quema de candidaturas de 
“laranjas” para desviar verba 
pública do partido foi uma 
das alegações que o deputado 
estadual Capitão Contar apre-
sentou no processo para a sua 
desfiliação. A ação ainda está 
em andamento no TRE-MS 
(Tribunal Regional Eleitoral 
de Mato Grosso do Sul).

O assunto tomou notorie-
dade pela mídia nacional no 
fim do ano passado e, conse-
quentemente causou danos ao 
partido, que desde então teve 
perda de filiados e responde 
por ações impetradas por 
parlamentares para troca de 
siglas. Se não bastasse essa 
situação embaraçosa, o PSL 
Nacional passou pela situação 
de não realizar prestação de 
contas.

A Polícia Federal chegou 
a estar na sede do partido 
nacional e no endereço do 
presidente Bivar, por causa 
de fundos de recursos que 
foram usados de forma in-
devida, conforme informação 
das investigações. A contabi-
lidade da sigla nacional até o 
momento não prestou contas 
sobre as finanças usadas na 
campanha e de que forma 
foram distribuídas. A apu-
ração está na seara criminal 
e, também, junto ao TSE (Tri-
bunal Superior Eleitoral).

Tudo isso foi registrado 
na fase inicial do processo 
do Capitão Contar, em que 
ele aponta que essas atitudes 
se chocam com o estatuto do 
PSL, gerando desvios graves e 
ruptura de compromissos por 

Rafael Belo

A Câmara Municipal de 
Campo Grande voltou aos 
trabalhos com sessão re-
mota, onde o assunto prin-
cipal foi a preocupação com 
a flexibilização dos decretos 
sobre o avanço do novo co-
ronavírus (COVID-19) e os 
efeitos na economia e saúde 
do município.

Os trabalhos foram co-
mandados inicialmente pelo 
primeiro vice-presidente, o 
vereador Cazuza (PP), em 
seguida pelo presidente João 
Rocha, acompanhado pelo 
primeiro-secretário, o vere-
ador Carlão (PSB). 

Os vereadores pediram 
medidas mais duras para 
combater a COVID. O pri-
meiro a se pronunciar e se 
mostrar à vontade com a 
sessão remota foi o vereador 
Ayrton Araújo (PT), que deu 
início às reclamações sobre 
o posicionamento do prefeito 
Marquinhos Trad (PSD) e o 
esgotamento de leitos. Mas foi 
a fala do vereador dr. Loester 
(MD), sobre a preocupação 
com a lotação dos hospitais 
e que o prefeito não poderia 
relaxar as condições e, sim, 
apertar, evitando mais conta-
minação, que gerou a defesa 
da bancada do PSD. Loester 
ainda reforçou dizendo que 
sabe da dificuldade para 

o prefeito. “Mas temos de 
pensar na vida e deixar o lado 
econômico. Uma vez morreu, 
acabou”, destacou.

O vereador Otávio Trad 
(PSD) disse que o prefeito 
tem feito o melhor, pela vida, 
e que ainda não há total 
lotação dos leitos. Já o vere-
ador Chiquinho Telles (PSD) 
disse que são 144 mortes em 
Campo Grande e tanto ele 
quanto o prefeito gostariam 
que não tivesse nenhum óbito, 
e lembrou a fala de Marqui-
nhos Trad “eu prefiro contar 
desempregados do que cadá-
veres”. Para Telles, o prefeito 
Trad está seguindo à risca 
todo o necessário para conter 
o vírus e pediu a cooperação 
da população.

Ainda reforçando o as-
sunto, o vereador Trad disse 
que o pedido judicial da de-
cretação do lockdown pela 
Defensoria Pública de MS é 
uma clara interferência do 
Judiciário porque esta fase já 
foi vivida por Campo Grande 
“Mesmo diante de todas as 
dificuldades enfrentadas pela 
prefeitura, a determinação 
interfere diretamente nas 
ações de combate à pan-
demia dos últimos dias. Foi 
ventilado nos últimos dias 
em respeito aos decretos de 
que realmente não é apenas 
a flexibilização do comércio. 
As blitze para diminuírem 

O presidente do PTB de 
Mato Grosso do Sul, o ex-
-senador Delcídio do Amaral, 
está em casa e afirma que 
agora está bem. De acordo 
com ele, foram dias difíceis, 
mas vai ficar isolado em na 
sua residência por mais uma 
semana por causa da baixa 
imunidade. O político estava 
com COVID e também pegou 
dengue, o que é um caso raro 
de “covengue”. Delcídio não 
está atendendo ligações, mas 
respondeu por WhastApp.

Delcídio tem 65 anos e 
ficou quatro dias internado 
no Hospital da Cassems, em 
Campo Grande, até receber 
alta no dia 25 de julho. Com 
os sintomas ainda o afetando, 
retornou no dia 28 para o 
hospital e ontem (4) afirmou 
estar novamente com alta e 
sob os cuidados da família 
em casa. Sua primeira in-
ternação aconteceu no dia 
22 de julho, após testar po-

sitivo para COVID-19. Um 
dia depois veio o diagnóstico 
também da dengue. 

No Facebook ele vem rela-
tando suas condições de saúde, 
o que classificou como “ioiô” 
dos sintomas que até então 
estavam sem melhoras. Ele 
destacou que a ação de qual-
quer um dos vírus é horrível, 
mas, com os dois, as pessoas 
viram um farrapo humano. Ele 
pede ainda nas postagens para 
todos se cuidarem e torcerem 
por ele, além de se solidarizar 
com as famílias que perderam 
entes para a doença. 

O ex-senador apelou para 
a população seguir todas as 
orientações, não só das au-
toridades de saúde para a 
prevenção contra COVID-19, 
que vai além do isolamento 
social, uso de máscaras, hi-
gienização das mãos, mas 
obedecer aos decretos, que 
são uma tentativa de dimi-
nuir a ação do vírus. (RB)

parte da agremiação política, 
e dessa forma inviabilizando a 
permanência no partido.

A defesa do PSL na se-
mana passada apresentou 
uma contestação com base em 
processos de âmbito nacional 
e não explicou as candida-
turas “laranjas” nem como 
ficou a prestação de contas 
da Nacional – até hoje não 
declaradas, fatos cruciais 
por quebra de compromisso 
com o estatuto, que fala sobre 
o comprometimento com a 
transparência e o combate à 
corrupção.

O PSL, na tentativa de des-
viar a atenção do processo 
de desfiliação, ainda pediu o 
mandato do Capitão Contar 
por infidelidade cometida. 
Entretanto, não apresentou 
nenhuma prova sobre tal fato. 

“Recebo com estranheza 

as alegações do PSL no pro-
cesso de desfiliação, onde eles 
estão requerendo o meu man-
dato, mas apresentam provas 
do âmbito nacional. De pro-
cessos que não envolvam Mato 
Grosso do Sul, o meu mandato 
ou qualquer informação de 
ação parlamentar que tenha 
sido realizada de forma ‘in-
fiel’. Meu objetivo é trabalhar 
para a população sul-mato-
-grossense, de forma trans-
parente e participativa, assim 
como já venho realizando, res-
peitando as bandeiras que me 
comprometi, como combate 
à corrupção, com valores e 
ética”, frisa Contar.

Caça aos “bolsonaristas”
O PSL, desde o fim do ano 

passado, quando o presidente 
da República, Jair Messias 
Bolsonaro, saiu da sigla, ini-

ciou uma “caça” aos apoia-
dores bolsonaristas. Com 
linha conservadora, que fala 
de proteção à família, moral, 
costumes, transparência e 
combate à corrupção, muitos 
dos parlamentares eleitos em 
2018 se identificaram com a 
postura de Bolsonaro.

Com isso, foram eleitos e 
mantiveram suas bandeiras 
e posicionamentos, como o 
deputado Capitão Contar. Em 
conttrapartida, eles se viram 
surpresos com as ações con-
trárias cometidas pelo par-
tido e por conta disso ini-
ciaram o processo de saída.

Na tentativa de barrar 
essas saídas em massa, o pre-
sidente da nacional chegou a 
punir administrativamente 
os seus parlamentares, além 
de trocar de líderes no Con-
gresso.

os casos de agressões e aci-
dentes, que ocupam os leitos 
que poderiam ser para a 
COVID, já tiveram um re-
sultado positivo com dimi-
nuição destas enfermidades. 
Ou seja, não é o comércio 
que afeta única e exclusiva-
mente o aumento de casos. 
Já atravessamos o período do 
fechamento total”, declarou. 

O vereador dr. Cury reco-
mendou o lockdown no sen-
tido de respeito sanitário. 
“Neste momento não temos 
uma situação econômica nem 
de sanitariedade para aplicar 
o lockdown, mas precisamos 
entender que cada pessoa 
é responsável pela própria 
saúde”, disse. O vereador 

dr. Lívio (PSDB) também de-
fendeu os cuidados indivi-
duais e a necessidade do 
funcionamento do comércio.

Os vereadores João César 
Mattogroso (PSDB), Júnior 
Longo (PSDB), André Sali-
neiro (Avante) e Delegado 
Wellington (PSDB) foram a 
favor da flexibilização, fo-
cando nos empresários, e 
lembraram o fechamento de 
diversas empresas. O vere-
ador Enfermeiro Fritz (PSD) 
defendeu o posicionamento do 
prefeito e dos vereadores pelo 
comércio, reforçando os cui-
dados com as medidas prote-
tivas. O corte de energia auto-
rizado pela Energisa também 
foi alvo de discussão.

A palavra “empodera-
mento” ganhou um teor fe-
minista que polarizou as mu-
lheres nesta nova realidade 
em que a luta por equidade 
continua árdua. A igualdade 
de gênero é o termo mais 
pedido ao tratar da mulher 
conquistando o próprio es-
paço na sociedade. Não é 
diferente com quem foi eleita 
para um cargo e, mesmo 
sendo respeitada, luta de 
maneira desigual quando 
comparada à mesma função 
dos homens. A senadora Si-
mone Tebet (MDB) é uma 
referência para as pessoas 
como política e sofre com o 
mesmo preconceito.

Advogada, professora, pre-
sidente de sete comissões: 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ), Co-
missão Permanente Mista de 
Combate à Violência contra a 
Mulher (CMCVM), Comissão 
Mista Temporária da Re-
forma Tributária, Conselho da 
Ordem do Congresso Nacional 
(COCN), Grupo Parlamentar 
Brasil-Arábia Saudita, Grupo 
Parlamentar Brasil-China 
e Grupo Parlamentar Brasil-
-Países Árabes. Além disso 
é coordenadora do Centro-
-Oeste na Frente Parlamentar 
da Renda Básica.

Simone reforça que a luta 
aumenta. “Temos de provar 
todos os dias que somos tão 
competentes quanto os ho-
mens. É assim no trabalho, 
é assim na política. O que 
muda é a desigualdade 
numérica. No mercado de 
trabalho somos 40%. Aqui, 
não passamos de 15%.” Ci-
tando a situação política das 
mulheres em Brasília e das 

mulheres que alcançaram 
seus objetivos, fica clara a 
desigualdade. “Mesmo entre 
as mulheres que já conquis-
taram seus espaços, ainda há 
preconceitos e vários tipos de 
assédio. Segundo pesquisa 
da União Interparlamentar 
sobre violência política de 
gênero no mundo, 82% das 
entrevistadas com mandato 
já sofreram algum tipo de 
violência psicológica no exer-
cício da profissão”, pontuou. 

A senadora, como milhões 
de mulheres, foi discriminada. 
“Já senti preconceito, mas 
nunca passei por situações 
constrangedoras. Mas é fato 
que em alguns momentos pre-
cisamos ‘chutar a porta’, nos 
impor para sermos ouvidas 
de igual para igual. Costumo 
dizer que não estamos aqui 
para fazer política contra os 
homens, mas com os homens. 
Para somar com o nosso 
olhar, que é diferente do deles. 
Também temos de demons-
trar que a mulher pode estar 
em qualquer lugar, onde ela 
quiser, inclusive nos postos 
de comando das áreas consi-
deradas ‘mais importantes’, 
como economia”, revelou. 
Tebet esclareceu que há par-
ceria, sim, do outro gênero.

“Felizmente, há muitos 
homens parceiros que já 
entenderam o nosso papel. 
Felizmente, também, as mu-
lheres na política se unem em 
causas, na defesa dos direitos 
femininos, mas também da 
família, do idoso, da criança, 
etc. Nossas causas estão 
acima de coloração parti-
dária e nos unimos em de-
fesa de bandeiras para vê-las 
prosperar”, finalizou. (RB)
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