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Faltando nove dias para as 
eleições, o único debate na te-
levisão em Campo Grande e o 
segundo a ser transmitido acon-
tece hoje (6), com elogios dos 
candidatos a prefeito da Capital 
Morena. Eles aproveitaram 
para alfinetar a ausência de 
mais oportunidades como esta 
e ressaltaram a importância 
do evento para a decisão dos 
eleitores. É a primeira vez que 
não acontece o frente a frente 
nos veículos tradicionais da 
cidade. O mediador do debate 
da Rede Brasil é o famoso jor-
nalista Hermano Henning, apre-
sentador do RB Notícias, com 
passagens por Globo e SBT. O 
evento começa às 19h, transmi-
tido diretamente do Grand’Mere 
Buffet, e será transmitido na TV 
aberta, pelo canal 24.1, e nos 
canais da NET (25 e 525) e da 
Vivo (26 e 526), além das redes 
sociais da emissora.

A ausência de Marcio Fer-
nandes (MDB), Marquinhos Trad 
(PSD) e do promotor Harfouche 
(Avante) no debate da Fetems 
(Federação dos Trabalhadores 
em Educação de Mato Grosso 
do Sul) não deve se repetir, a 
não ser no caso do prefeito, 
que não confirmou presença. 
Destes, apenas Harfouche se 
manifestou. Foi informado pelo 
responsável do evento, o diretor 
da RBTV Brasil, Jaime Egídio, 
de que o púlpito dos ausentes 
ficará exposto e as perguntas 
aos não presentes serão feitas 
normalmente.

Não houve uma resposta con-
creta sobre o debate da parte do 
prefeito em busca da reeleição, 
Marquinhos Trad (PSD). Sua 
assessoria não confirmou a pre-
sença dele e ainda disse que, 
se ele não for, provavelmente 
justificaria. Já para Harfouche – 
que segue a campanha por meio 
de recurso já que sua candida-
tura foi indeferida – o debate é 
fundamental para que o eleitor 
possa ver com clareza quais são 
as propostas de cada candidato 
e compará-las. “Infelizmente, 
outras emissoras resolveram 
não fazer debate este ano e isso 
é lamentável, ainda mais em 
um cenário de disseminação de 
fake news, em que estão falando 
até que eu não seria mais can-
didato. Promotor Harfouche é 
candidato e estará no debate! A 
Rede Brasil assumiu esse com-
promisso de dar espaço a cada 
candidato e vamos aproveitar 
essa oportunidade”, pontuou.

O candidato a prefeito do 
PT, Pedro Kemp, também foi 
na mesma linha. “Participar de 
debates é uma oportunidade 
de amplificar as propostas do 
programa de governo. Particu-
larmente, este é o único debate 
promovido por uma televisão 
aberta. Portanto, é importante 
garantir a participação neste 
momento”, disse. Vinicius Si-
queira (PSL) foi além. “A RBTV 
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de Campo Grande está fazendo 
história. Ela está conseguindo 
manter a democracia da nossa 
cidade. É muito triste ver que 
vários meios de imprensa, de 
televisão, de rádio e até de 
mídias digitais se furtaram de 
fazer um debate para que a 
população conheça a proposta 
de todos os candidatos. A RBTV 
teve esta coragem e sabe dos 
custos disso, sabe da dificul-
dade que é, mas mesmo assim 
resolveu fazer. É de se tirar o 
chapéu, é de parabenizar que 
esta emissora tenha este peito, 
esta coragem de fazer este 
debate. A gente só tem a agra-
decer esta emissora”, destacou.

Delegada Sidneia Tobias 
(Podemos) acredita que o 
debate respeita a população. 
“Este debate é de uma im-
portância enorme. Quero re-
conhecer a coragem da Rede 
Brasil ter sido até agora o 
único veículo de imprensa a 
cumprir sua missão de rea-
lizar o tão necessário debate 
eleitoral entre os candidatos à 
prefeitura, oportunizando que 
cada um passe a limpo Campo 
Grande, a administração que 
aí está e coloque sua proposta 
para a cidade e, principal-
mente, para os eleitores, cada 
pessoa que mora em Campo 
Grande. Eu considero priori-
dade os cidadãos campo-gran-
denses”, frisou. 

Para Dagoberto Nogueira 
(PDT) é a única possibilidade 
de debater diretamente pela te-
levisão. “É um respeito à demo-
cracia. A RBTV é a única que 
está se propondo a fazer isso. 
Isso é ajuda a todos os candi-
datos até para que a população 
os conheça mais de perto. A 
participação dos candidatos 
na televisão é quando de fato a 
população toma conhecimento 
daquilo que ele pensa, o que 
ele é e o que representa. Isso é 
democracia, mas infelizmente 
as demais televisões não cum-

priram o papel para a demo-
cracia”, analisou.

Do PSOL, a candidata a 
prefeita Cris Duarte acredita 
ser essencial o espaço. “Em 
uma eleição que não teve de-
bate na TV, que a maioria 
das emissoras se recusaram 
a promover debates, a RBTV 
sinaliza que democracia se 
faz no diálogo e no embate de 
propostas e projetos. Por isso 
entendemos que é um espaço 
importante na promoção do 
nosso Plano de Governo para 
Campo Grande”, afirmou. 

Marcelo Miglioli (SD) foi 
outro que enalteceu o debate. 
“Esse debate é bastante opor-
tuno, principalmente porque os 
chamados grandes veículos de 
imprensa optaram por não pro-
mover esse tipo de evento, em 
irreparável prejuízo para os 
eleitores e para a democracia. 
O embate entre os candidatos 
têm forte influência na defi-
nição do voto, pois coloca às 
claras quem é quem – e quais 
as suas reais intenções – no 
tabuleiro político”, destacou.

Guto Scarpanti, do Novo, 
também acredita na impor-
tância do evento. “É muito 
importante porque vai auxiliar 
a esclarecer sobre os pensa-
mentos e propostas dos candi-
datos à Prefeitura de Campo 
Grande. Infelizmente, este ano 
foi uma eleição atípica devido 
à pandemia, com pouquíssimos 
debates. Assim, ter a oportu-
nidade de participar deste da 
RBTV é valioso para todos. 
Toda forma de divulgação re-
ferente à campanha eleitoral 
é extremamente válida para 
nossa democracia, pois ajuda 
o eleitor a formar a sua opinião 
e escolher o seu candidato de 
forma segura e municiado de 
informações”, pontuou. 

João Henrique (PL) reforça 
as falas dos concorrentes. “O 
debate numa eleição é um es-
paço necessário e contribui 

para a avaliação dos candi-
datos e tenho certeza de que 
colabora, decisivamente, para 
a definição do voto por parte do 
eleitor. É mais uma ferramenta, 
neste ano tão diferente por 
conta da pandemia do COVID-
19, para mostrarmos nossa 
trajetória, a visão que tenho 
da cidade de Campo Grande, 
mostrar nossas ideias e que 
é possível fazer diferente. Me 
colocar à disposição do povo, 
porque é por ele que me can-
didatei a prefeito”, analisou.

Marcelo Bluma (PV) vai 
além do debate e acredita 
que deveria ter muito mais. 
“Entendo que o debate da 
RBTV é importantíssimo e 
nós precisamos dar os para-
béns pela iniciativa que eles 
tomaram de realizar este 
evento. Apresenta os candi-
datos ao vivo e a cores com 
suas respectivas propostas e 
dá ao eleitor a possibilidade 
de ver o candidato ao vivo 
a cores longe da influência 
direta do marketeiro. Enfim 
é o momento em que o eleitor 
consegue ver os candidatos 
da forma mais real possível. 
Eu, inclusive, sempre defendi 
que as campanhas eleitorais 
deveriam ser conduzidas por 
meio de um número grande de 
debates como fazem os norte-
-americanos”, refletiu.

Esacheu Nascimento (PP) 
disse o que espera do debate. 
“Esperamos realizar um de-
bate de ideias e propostas 
para apresentar nossa candi-
datura ao eleitor. Sem agres-
sões verbais nem ofensas 
entre os candidatos. Será um 
debate de suma importância 
para a definição do voto do 
eleitor nesta reta final de 
campanha no primeiro turno. 
Também será a melhor opor-
tunidade para o eleitor co-
nhecer aqueles candidatos 
que realmente têm coragem 
de se expor, e não precisam 
se esconder para fugir das 
críticas”, pontuou. 

Já Marcio Fernandes (MDB) 
seguiu a linha do debate demo-
crático. “Um debate saudável, 
em cima de propostas, ajuda o 
eleitor a ter uma visão ampla 
dos candidatos e assim esco-
lher em qual votar no dia 15”, 
finalizou. Apenas Paulo Matos 
(PSC) não respondeu até o 
fechamento desta edição.

Esperamos realizar 
um debate de ideias e 
propostas para apresentar 
nossa candidatura. Sem 
agressões nem ofensas
Esacheu Nascimento, candidato do PP

William da Conveniência 
(Podemos) é pequeno empre-
sário há 15 anos e decidiu 
sair para vereador. Em março 
sua empresa pegou fogo. Lo-
calizada no Aero Rancho, ele 
ainda está no prejuízo, mas 
conseguiu abrir a D’Grau em 
um lugar menor com o apoio 
da comunidade. É a primeira 
vez que entra na política e 
quer resolver os problemas 
da região junto com a candi-
data a prefeita 19, Delegada 
Sidneia Tobias (Podemos). Em 
sua proposta pretende tirar o 
adubo orgânico da região do 
Lageado, que incômoda por 
causa do odor.

“É um cheiro horrível. Um 
fedor insuportável que inco-
moda todo mundo na região 
do Lageado. Estou propondo 
um especialista no UPA, mais 
transporte público e o for-
talecer o polo comercial da 
região”, destacou. Se eleito ele 
quer dar um jeito na situação 
do Lageado e não reclama das 
reuniões que tem feito.

William da Conveniência 
quer trabalhar também para 
realizar o sonho da pessoa 

da região com escola modelo 
em tempo integral e pediatra. 
O candidato é casado, tem 
quatro filhos, duas crianças e 
duas adolescentes que estão 
ajudando o pai. Toda a família 
ajuda, até os tios. Ele lembra 
que é lutador, pois perdeu tudo 
no incêndio da conveniência, 
inclusive 15 freezers, todo o 
estoque de bebidas e depois 
de um mês de sofrimento con-
seguiu abrir um ponto, mas as 
dívidas são grandes. (RB)

Cris Duarte (PSOL), décima 
terceira candidata a prefeito 
de Campo Grande a passar 
por sabatina pela Rádio Hora 
e pelo jornal O Estado, disse 
que a vice, a terena Val Eloy, 
será coprefeita na gestão. A 
postulante defende uma ci-
dade administrada por todos 
e todas. “Estamos pensando 
em uma gestão colaborativa e 
participativa”, afirma. 

De acordo com Cris Duarte, 
a democracia no país ainda é 
muito frágil, principalmente 
quanto à participação política 
das mulheres. Nesta eleição 
municipal foram lançadas 
duas candidaturas a prefeita 
e seis a vice. “Em Mato Grosso 
do Sul não temos nenhuma 
deputada e é a única nesta 
condição no Brasil. Há uma 
repetição da ausência das mu-
lheres este ano. Nós decidimos 
lançar uma chapa bastante 
histórica para Campo Grande. 
São ligadas a movimentos so-
ciais e uma mulher Terena. 
Estamos trazendo as pautas 
voltadas aos 14 mil indígenas 
da cidade que não têm, muitas 
vezes, o acesso às políticas 
públicas”, pontua.

Cris quer modelo de gestão 
já implantada pelo PSOL em 
outras cidades brasileiras. 
“Esta figura de um indivíduo 
como salvador da pátria é 
muito arcaica. Pensando em 
uma gestão moderna onde 
criaremos mecanismos para a 
população participar da gestão 
junto com universidades, téc-
nicos, organizações sociais e 
empresários. Uma cidade ge-
rida, administrada não só por 
uma figura”, analisa.

Questionada sobre a po-
larização da esquerda nesta 

eleição, em que o PT e o 
PSOL lançaram candidatura 
e o PCdoB resolveu apoiar 
Marquinhos Trad, candidato 
à reeleição, Cris Duarte diz 
que a decisão parte dos dire-
tórios. “Eu falo com muito or-
gulho do PSOL, justamente por 
termos uma bancada federal 
muito combativa e presente. 
Temos crescido no Brasil com 
as representações, embora 
seja um partido pequeno. Em 
Mato Grosso do Sul será um 
reflexo cumprindo nosso papel 
de mostrar quem é o PSOL e 
nossas propostas. A esquerda 
nesta eleição saiu cada um 
com sua bandeira. Desta forma 
também aconteceu com a di-
reita. A direita também não 
conseguiu realizar esta união 
e nós também achamos que as 
esquerdas estivessem juntas, 
mas nesta nova configuração 
eleitoral cada partido tem seu 
objetivo, mas no segundo turno 
será natural. Não podemos 
pensar em ser a esquerda uma 
só, cada um tem seu objetivo”, 
acredita. (RB)
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