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Comissão Bioma

Eleições 2020

Eleições EUA

Candidato à reeleição nos EUA disse que ‘magicamente’ surgiram votos

Ministro Rogério Marinho defende medidas 
preventivas para evitar incêndios no Pantanal

Denis Pereira tem propostas para implantar 
atendimento multidisciplinar nas UPAs

Donald Trump diz que virada 
de cenário é ‘MUITO ESTRANHA’

Agência Brasil

O ministro do Desenvolvi-
mento Regional, Rogério Ma-
rinho, defendeu ontem (4) a 
importância de medidas pre-
ventivas para evitar que os in-
cêndios no Pantanal se repitam 
nos próximos anos.

De acordo com o ministro, 
as condições climáticas poten-
cializaram os incêndios flores-
tais que destruíram parte do 
Pantanal em Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul. A seca 
deste ano, disse Marinho, foi 
uma das “mais severas dos 
últimos 50 anos”, favorecendo 
que as chamas se alastrassem 
e consumissem mais de 4 mi-
lhões de hectares de vegetação 
(cada hectare corresponde às 
medidas aproximadas de um 
campo de futebol oficial).

O ministro participou de 
reunião pública remota da co-
missão temporária do Senado 
criada para acompanhar as 

ações de enfrentamento aos in-
cêndios que atingiram o bioma. 

“Nossa preocupação é es-
tarmos afinados, estarmos 
juntos nesse processo de en-
frentamento aos problemas que 
estão acontecendo de forma 
mais amiudada”, disse Marinho 
ao destacar que os incêndios 
que historicamente atingem a 
vegetação pantaneira têm se 
tornado mais potentes. 

Nos últimos dias, novos focos 
surgiram na Serra do Amolar, 
em Mato Grosso do Sul, onde o 
fogo já havia sido considerado 
debelado.

“Tivemos, este ano, o período 
mais seco das últimas cinco dé-
cadas, e que pode se repetir em 
anos subsequentes. Não que-
remos que novas catástrofes 
afetem a flora e a fauna como 
ocorreu este ano, mas novos 
incêndios vão ocorrer, isso é 
inexorável. É como sempre 
aconteceu”, disse Marinho, 
enfatizando a importância de 

ações preventivas. “Precisamos 
ter ações preventivas eficazes 
para diminuir esse impacto e 
os efeitos de novos incêndios e, 
ao mesmo tempo, permitir que 
a reação dos poderes constitu-
ídos tenham maior efetividade”, 
defendeu o ministro.

“Já temos todo um escopo 
legislativo, mas é evidente que 
há necessidade de aperfeiçoá-
-lo. Queremos que o Parlamento 
brasileiro, [após] ouvir aos es-
pecialistas, aos ministros e aos 
responsáveis, e identificando 
os problemas, possa encontrar 
formas mais eficazes para, con-
juntamente, enfrentarmos pro-
blemas futuros.”

Orçamento
Marinho disse que o minis-

tério disponibilizou quase R$ 
47 milhões para o custeio de 
ações de combate às chamas 
no Pantanal. “Já liberamos mais 
de R$ 20 milhões para os dois 
estados [MS e MT] pagarem 

brigadistas, comprarem equi-
pamentos e combustível. Além 
disso, disponibilizamos R$ 19 
milhões para o Instituto Chico 
Mendes [ICMBio], que estava 
com dificuldades de pagar os 
brigadistas. E no caso espe-
cífico de Mato Grosso do Sul, 
liberamos mais R$ 6 milhões 
para reconstrução de pontes 
destruídas. Ou seja, quase R$ 
47 milhões.”

“A questão orçamentária é 
um problema para o ministério, 
mas, em casos específicos de 
defesa civil e de desastres na-
turais, temos a possibilidade 
de [recorrer à] medidas de cré-
dito extraordinário, inclusive 
acima do teto de gastos, como 
aconteceu no início deste ano, 
na medida provisória de R$ 900 
milhões. É com esse recurso 
que estamos ajudando outros 
estados que enfrentam catás-
trofes climáticas este ano. E se 
tivermos necessidade faremos 
isso de novo em 2021”, conclui.

Rafael Belo 

O fisioterapeuta Denis Pe-
reira (SD) quer ser vereador 
em Campo Grande com a in-
tenção de lutar, entre outras 
coisas, em defesa da implan-
tação de uma equipe multidis-
ciplinar na área da saúde, com 
a valorização do profissional de 
fisioterapia. Para isso, quer dar 
seguimento ao projeto de re-
dução de despesas da Câmara 
Municipal, ideia que nasceu 
em 2014, quando chegou a co-
letar 20 mil assinaturas. “Com 
essa economia poderíamos va-
lorizar a área da saúde, com 
inclusão do fisioterapeuta no 
atendimento básico e de emer-
gência”, ressalta.

Denis também fala em defesa 
da educação com a inclusão 
dos surdos e aulas de libras 
na grade curricular. Bastante 
preocupado com as causas li-
gadas aos deficientes, Denis é 

acompanhado por intérprete 
para levar as propostas. “Temos 
uma plataforma com 12 prin-
cipais propostas. A causa am-
biental e a causa animal são 
bem fortes, também. Tanto 
que nossa campanha é toda 
sustentável. Temos o mínimo 
de material impresso com a 
campanha toda desenvolvida 
para as redes sociais. Para não 
dizer que não temos impresso, 
temos o chamado ‘santinho’ 
com colinha que pediram para 
a gente”, destaca. 

Denis Pereira já tem tra-
balhos sociais em andamento 
voltados para o esporte e para 
o idoso. Ele acredita que é pos-
sível revitalizar 60 praças da 
cidade por meio de parcerias 
público-privadas. “A minha in-
conformidade com o cenário 
político me levou a entrar nele. 
Tenho projetos no judô, no vôlei, 
jiu-jítsu, pilates, atendimento 
gratuito nas comunidades. Es-

Folhapress

Donald Trump voltou a 
lançar dúvidas sobre a apu-
ração eleitoral nos EUA, com a 
disputa acirrada e a vantagem 
que ele parecia manter sobre o 
democrata Joe Biden em locais 
que ainda não tinham comple-
tado a apuração se dissipando 
aos poucos.

Menos de uma hora depois, 
o Twitter marcou a mensagem 
presidencial como conteúdo 
duvidoso: “Alguns ou todos 
os conteúdos compartilhados 
neste Tweet são contestáveis 
e podem ter informações incor-
retas sobre como participar de 
uma eleição ou de outro pro-
cesso cívico”.

Dos 50 estados, 7 ainda não 
concluíram sua apuração e não 
apontaram vencedor: Alaska, 
Nevada, Carolina do Sul, Ge-
órgia e três dos do chamado Cin-
turão da Ferrugem, Michigan, 

Wisconsin e Geórgia. No início 
da madrugada de ontem (4), 
Trump liderava nesses três e 
na Geórgia, mas a situação se 
inverteu quando foram com-
putados votos de sessões elei-
torais de locais mais urbanos 
ou de população negra maior, 
que tendem a se alinhar aos 
democratas. Exemplos são o 
condado de DeKalb, na Geórgia, 
na grande Atlanta, e Filadélfia, 
na Pensilvânia.

“Na noite passada eu lide-
rava, geralmente de forma con-
creta, em vários dos estados 
decisivos e em quase todas as 
instâncias que os democratas 
competiram e controlam. Então, 
um a um, eles começaram a 
magicamente desaparecer con-
forme votos despejados de sur-
presa eram contados. MUITO 
ESTRANHO, e os ‘pesquisa-
dores’ entenderam completa 
& historicamente errado!”, es-
creveu no Twitter.

Andrea Cruz

Em mais uma rodada de entrevistas, Marcelo Miglioli, do Solidarie-
dade, fala por que quer ser prefeito de Campo Grande e quais são as 
metas do plano de governo. Ele já foi secretário estadual de Obras e fez 
parte do desenvolvimento do programa Obra Inacabada Zero, da atual 
gestão. Miglioli quer desenvolver mais a Capital. Confira:  

O Estado - Por que quer ser prefeito de Campo Grande?
Marcelo Miglioli - Eu me sinto preparado para ser prefeito de 

Campo Grande. E tudo que a minha família tem, tudo que eu conquistei, 
que minha esposa tem e nós como casal temos, nós devemos a Campo 
Grande. Minha família chegou aqui em 1973 apenas com a vontade 
de crescer na vida e hoje temos uma condição de vida que nos dá 
segurança. Eu quero retribuir isso. Sou uma pessoa que tenho duas 
graduações. Sou engenheiro civil e bacharel em Direito, e foram duas 
universidades feitas aqui na cidade. Sou uma pessoa que tive muito 
sucesso, graças a Deus, na minha vida empresarial aqui, e a minha 
esposa é médica e possui consultório consolidado na Capital. Hoje, vejo 
Campo Grande como uma cidade sem oportunidades, principalmente 
aos jovens que estão se formando e indo embora, fazendo curso técnico 
e partindo. O jovem está desmotivado ao ver esta cidade que é pujante. 
Eu estou preparado pela profissão, vida empresarial, gestão em cargo 
público, pelo qual passei como secretário de Obras em um Estado 
grande como o nosso, por disputa eleitoral para o Senado em 2018 e 
pela minha experiência. Estou preparado para dar essa contribuição 
e mudar o rumo de Campo Grande.

O Estado  - Quais são os principais problemas que a cidade 
enfrenta? E como resolvê-los?

Marcelo Miglioli - Campo Grande é uma cidade maquiada. Se eu 
puder usar um jargão popular e até um pouco fútil: “a cidade está igual 
a um ovo podre da casca bonita”. Quando você olha para dentro não 
salva nada. Você tem uma saúde caótica, uma educação atrasada, uma 
assistência social em declínio. Você tem uma manutenção de bairros 
absolutamente abandonada. Então, tem uma máquina administrativa 
extremamente pesada e ineficiente. Pegando os pilares de uma gestão 
eu não vejo, hoje, o que Campo Grande tem de bom neste momento, 
como gestão pública. Vamos pegar o que está acontecendo agora, 
passaram-se três anos sem fazer nada e começaram a fazer faltando 
seis meses para a eleição. Há 15 dias, a gente andava e parecia a melhor 
cidade do mundo, mas anda hoje, depois de duas chuvas, vai nos bairros 
ver as ruas, vai ver o mato crescendo, ou seja, a cidade não tem uma 
continuidade de uma gestão pública. E na questão do desenvolvimento 
econômico a cidade não tem geração de empregos e não tem indústrias 
novas chegando. Campo Grande precisa ser repensada e quem ganhar 
a prefeitura não pode olhar para o umbigo, tem de olhar para médio e 
longo prazo, para os próximos 30 anos. Campo Grande é uma Capital 
e está sendo administrada como uma cidadezinha pequena.

O Estado - Como buscará se relacionar com a Câmara dos 
Vereadores?

Marcelo Miglioli - Vai ser uma relação extremamente positiva, 
institucional, de direitos e deveres, respeitando o Legislativo e exigindo 
também que o Executivo seja respeitado. Será uma relação muito 
harmoniosa. Eu já vivi isso, como secretário de Obras do Estado, cuja 
secretaria era demandada por todos os deputados e por todos os 
prefeitos e vereadores, e eu sempre tive uma relação excepcional com 
os entes políticos. 

O Estado - O governo do Estado é o maior parceiro do município 
atualmente. Mantém a parceria e/ou busca outros caminhos? 

Marcelo Miglioli - Temos de entender que os entes federativos 
são mais fortes que as pessoas. Hoje, temos uma situação em que o 
governador Reinaldo Azambuja e o prefeito Marcos Trad, politicamente, 
estão do mesmo lado. Hoje, eles caminham juntos e nós em outro pro-
jeto. Agora, ganhamos a eleição e temos os entes federativos, que são 
o município de Campo Grande, o Governo do Estado de Mato Grosso 
do Sul e o governo federal. Esses entes, com certeza, são muito mais 
fortes que nomes. Eu vou buscar parcerias com governo do Estado, 
federal e com a bancada federal, porque a gente tem de entender que o 
município não é do prefeito e sim de toda a população. O prefeito é um 
gestor eleito para ficar por um determinado período a fim de prestar 
serviços e tocar Campo Grande por quatro anos.

Campo Grande precisa ser 
repensada e quem ganhar 

a prefeitura não pode olhar 
para o umbigo, tem de olhar 

para médio e longo prazo, 
para os próximos 30 anos

Marcelo Miglioli (Solidariedade)

COM O CANDIDATO A PREFEITO

ENTREVISTA

MARCELO MIGLIOLI 

Saiba como o candidato 
vai administrar a cidade 
de Campo Grande
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O fisioterapeuta Denis 
Pereira diz que já tem 
trabalhos sociais em 
andamento voltados para 
o esporte e o idoso

tamos em três regiões de Campo 
Grande. Se eleitos, vamos am-
pliar e estar nas sete regiões. 
Promovendo, prevenindo e re-
abilitando a saúde”, explicou.

O candidato a vereador 
acredita que é possível fazer 
uma nova política na Câmara. 
“Nosso projeto é pé no chão. 
Nosso maior diferencial será 
um mandato limpo. Não tenho 
tradição e nem nome na po-

lítica. Tenho total liberdade 
para propor e colocar o que 
for proposto pela população. 
Precisamos ter uma Câmara 
equilibrada, onde os vereadores 
estejam prontos tecnicamente. 
Eu estou pronto, fiz cursos vol-
tados para o combate à cor-
rupção e lavagem de dinheiro 
público, preocupado em termos 
um mandato da população, livre 
de amarras políticas”, concluiu.

Rafael Belo

Reprodução

Donald Trump achou 
estranho o crescimento 
de Joe Biden

Trump tem desacreditado o 
sistema de votação antecipada 
pelo correio desde antes das 
eleições, e ameaça contestar os 
resultados na Suprema Corte do 
país. O país registrou recorde 
de participação nesta modali-
dade neste ano por causa da 
pandemia do novo coronavírus.

A maior parte dos votos que 
viraram o cenário ao longo da 
madrugada, porém, são votos 
depositados nas urnas no dia 

da eleição, terça (3). A inversão 
de resultados ao longo da apu-
ração é comum nos EUA, já 
que o país não tem um órgão 
equivalente ao nosso TSE (Tri-
bunal Superior Eleitoral), que 
conduza as apurações e com-
pile em tempo real todos os 
resultados.

Após o Twitter marcar a 
mensagem de Trump como pos-
sivelmente enganosa, o presi-
dente retrucou: “O que é isso?”


