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Partido ratifica decisão em convenção na próxima quarta-feira, 16

PSDB mantém apoio à reeleição 
do prefeito Marquinhos Trad

PSB fica sem candidato na 
chapa majoritária; a sigla 
segue com o PSD na Capital

Pesquisa aponta prefeito Jeferson Tomazoni 
com mais de 85% de aprovação em São Gabriel 

Senado cria comissão para acompanhar 
enfrentamento a incêndios no Pantanal

Izaias Medeiros

Izaias Medeiros

Divulgação

Andrea Cruz

O PSDB emitiu nota ao 
afirmar de forma oficial o apoio 
à reeleição do prefeito Marqui-
nhos Trad (PSD), mesmo depois 
de a deputada federal Rose Mo-
desto pegar os tucanos “de sur-
presa” com uma carta pedindo 
para ter o nome indicado para 
disputar a prefeitura, caso  a 
sigla busque lançar candidatura 
própria.

A convenção partidária do 
PSDB ocorre de maneira pre-
sencial na sede do partido, com 
horário a ser confirmado, no dia 
16 de setembro, segundo o pre-
sidente municipal do PSDB, ve-
reador João César Mattogrosso, 
que também assinou a nota de 
apoio ao prefeito, mesmo sem 
a vaga de vice tanto desejada 
pelo partido. 

“O PSDB reafirma o com-
promisso e sua coerência nas 
eleições municipais de Campo 
Grande apoiando a reeleição 
do prefeito Marcos Trad. Temos 
convicção de que esse é o melhor 
caminho para continuarmos 
avançando nas ações conjuntas 
que estão transformando a 
nossa Capital e oferecendo me-
lhor qualidade de vida a nossa 
população”, diz trecho da nota.

A nota citou ainda a parceria 
entre a prefeitura e o governo do 
Estado. “Em cinco anos e meio, 
o nosso governador Reinaldo 
Azambuja destinou mais de R$ 1 
bilhão para obras de infraestru-
tura, saúde, segurança pública, 
esporte, educação, entre outras 
áreas espalhadas por todas 
as regiões de Campo Grande. 
Agora, esta parceria se conso-
lida com o apoio à reeleição do 
prefeito Marcos Trad.” O presi-
dente regional do partido, Sergio 

Rafael Belo

Ontem (10), o vereador 
Carlão (PSB) confirmou que o 
partido que preside em Campo 
Grande vai trabalhar pela ree-
leição do prefeito Marquinhos 
Trad (PSD), e tentar eleger 
ao menos três vereadores. O 
anúncio oficial acontece no dia 
14 de setembro, das 9h às 15h, 
quando ocorre a convenção do 
partido. Os dirigentes estão 
conduzindo seus filiados e lí-
deres para que sigam decla-
ração da coligação. O evento 
será presencial em sua sede, 
seguindo todos os protocolos 
de combate à pandemia de 
COVID-19: distanciamento so-
cial, uso de álcool gel e más-
caras de proteção individual.

A assessoria de imprensa 
do vereador confirmou o enca-
minhamento. Durante o evento 
estará presente o presidente 
estadual do PSB, Ricardo 
Ayache, para apresentação 
da chapa de vereadores, que 
possui mais de 35 postulantes, 
e o sorteio dos números. Hoje, 
o partido possui dois parla-
mentares na Câmara Muni-
cipal de Vereadores, Carlão, 
que é o 1º-secretário da Mesa 
Diretora e presidente muni-
cipal da legenda, e o vereador 

veterinário Francisco. 
A sede do diretório estadual 

da legenda fica na Avenida 
Hiroshima, 1.909, no Carandá 
Bosque III. Carlão reforçou a 
pauta da convenção e disse 
que inicialmente seria ontem 
(9) de forma remota por  vide-
oconferência. “Vamos tomar 
todos os cuidados de pre-
venção contra a COVID-19. Na 
ordem do dia vamos deliberar 
a proposta de coligação par-
tidária para eleição majori-
tária. Vamos divulgar nossa 
chapa de vereadores, com boas 
chances de ampliarmos nossa 
participação no Legislativo 
municipal”, revelou.

PSD
Líder do prefeito na Câmara 

Municipal de Campo Grande, 
Chiquinhos Telles (PSD) con-
firmou a convenção do partido 
no dia 15 de setembro, a partir 
das 14h, totalmente presencial. 
Mas não passou nenhuma in-
formação sobre vice, coligação 
nem chapa de vereadores.

Próxima convenções
Avante dia 11; PT dia 13; 

Republicanos e PSB dia 14; 
PSD, PTB, DEM, MDB, PSD 
e PL dia 15; PSC, PSOL, PO-
DEMOS e REDE todos dia 16.

O Senado criou uma Co-
missão Temporária Externa 
para acompanhar as ações 
de enfrentamento aos incên-
dios no Pantanal. Durante 
90 dias, quatro senadores 
acompanharão as atividades 
coordenadas pela Operação 
Pantanal. O objetivo é ga-
rantir que os parlamentares 
acompanhem os desdobra-
mentos e as providências 
para evitar novas quei-
madas, bem como as ações 
de proteção da fauna e da 
flora, das populações direta-
mente atingidas e do impacto 
na economia da região. O 
trabalho dos senadores deve 
ocorrer por meio de visitas 
in loco, reuniões, debates 
com os envolvidos, incluindo 
órgãos federais, estaduais e 
municipais, ONGs, pesquisa-
dores e especialistas.

O requerimento de criação 
da Comissão Temporária foi 
apresentado pelo senador 
Welligton Fagundes (PL-MT). 
A senadora Simone Tebet 
(MDB-MS) deve integrar o 
colegiado. Há cerca de um 
mês, ela apresentou uma 
indicação ao governo federal 
para que incluísse o Pan-
tanal no Conselho Nacional 
da Amazônia Legal.

“Estamos diante da maior 
seca dos últimos 50 anos. O 
Pantanal está sendo devas-
tado, destruído. O incêndio 
não para”, lembrou ao soli-

Pesquisa registrada no 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE-MS) aponta o prefeito 
de São Gabriel do Oeste e 
pré-candidato à reeleição, 
Jeferson Luiz Tomazoni 
(PSDB), com 85,86 % de apro-
vação. Esta é a primeira 
pesquisa referente às elei-
ções de 2020 registrada no 
município (MS-06617/2020) 
e foi divulgada na segunda-
-feira (8).  

Conforme os dados divul-
gados, a pesquisa realizou 
308 entrevistas e estima-se 
margem de erro máxima 
de 5,58 pontos percentuais. 
Dessa forma, o nível de con-
fiança considerado é de cerca 
de 95%. O registro foi feito 
pelo Instituto de Pesquisa 
Resultados (IPR). 

A metodologia utilizada 
baseou-se em pesquisa quan-
titativa face a face realizada 
por meio de questionário es-
truturado, mediante entre-
vistas pessoais domiciliares, 
feitas por entrevistadores 
treinados. 

Todos os bairros do mu-
nicípio foram visitados e a 
pesquisa apontou que 51,64% 
do público entrevistado é 
formado por mulheres. Ainda 
de acordo com dados do IPR, 
cerca de 33% dos entrevis-
tados avaliam a adminis-
tração do prefeito Jeferson 
Tomazoni como ótima, 38% 
como boa e 18% como re-
gular. Menos de 1% avaliou 
como ruim, apenas 4% como 

Mais cedo, Rose Modesto 
tenta buscar apoio com 
presidente estadual Sergio 
de Paula (dir.) e João 
César Mattogrosso (esq.) 
a candidatura própria

Divulgação

de Paula, também assinou o 
documento.

Mais cedo, após reunião 
da executiva, o presidente da 
Câmara de Campo Grande, 
vereador João Rocha, havia 
afirmado que os tucanos iriam 
apoiar a reeleição, mesmo se 
o prefeito Marquinhos não qui-
sesse um nome da sigla para 
concorrer como vice-prefeito. 
Até o momento, Rocha é o nome 
indicado pelos tucanos, caso o 
prefeito queira alguém da sigla 
para composição de chapa. 

Carta de Rose Modesto 
Ontem (10) de manhã, Rose 

Modesto esteve em um encontro 
com o presidente municipal do 
PSDB, vereador João César Mat-
togrosso, em Campo Grande. Ela 
entregou uma carta dispondo a 
candidatura ao cargo de prefeita 
na cidade, mas a tentativa foi 
frustrada.

“Dirijo-me formalmente à 

representação do PSDB, no 
nosso Estado e na Capital, para 
cumprir o meu dever partidário 
de reiterar a minha conhecida 
disposição de colocar meu nome 
à avaliação do partido, como 
alternativa a disputa eleitoral 
de Campo Grande. Como todos 
sabem, aqui comecei a minha 
militância política”, disse em 
trecho da carta. 

A parlamentar destacou que 
tem competência para disputar, 
pois foi eleita como vereadora 
mais votada em 2012; depois 
ocupou o cargo de vice-gover-
nadora ao lado do governador 
Reinaldo Azambuja em seu pri-
meiro mandato; seguindo para 
eleição ao cargo de deputada 
federal como a mais votada do 
Estado. Lembrando a disputa 
pela prefeitura da Capital em 
2016, Rose citou que, mesmo 
enfrentando condições desfa-
voráveis, chegou ao segundo 
turno e que, no caso de o partido 

não ter candidatura própria, “as 
diferenças de visão política e ad-
ministrativa a impede de subir 
no palanque de adversário em 
eleições passadas”, deixando 
claro que não seria vice do pre-
feito Marquinhos Trad em uma 
eventual coligação. O PSD faz 
convenção dia 15 de setembro 
às 16h, na sede do partido.

Decisão oficial
A carta de Rose Modesto 

praticamente fez com que os 
tucanos tivessem mais agilidade 
nas definições oficiais, pois em 
menos de uma hora após a divul-
gação, o PSDB também divulgou 
nota oficial deliberando o apoio 
a Marquinhos Trad. 

Rose Modesto disse que está 
à disposição do partido e respei-
tará as decisões da sigla. Ques-
tionado, o presidente municipal 
João César Mattogrosso falou 
que não faria comentários sobre 
a carta da deputada.

Senadora Simone Tebet 
já havia solicitado ao 
governo federal incluir 
o Pantanal no programa 
da Amazônia

 Vereador Carlão é o 
presidente municipal do 
PSB em Campo Grande

citar a sua inclusão na Co-
missão, “para que possamos 
avançar com algumas suges-
tões e ideias”, disse a sena-
dora Simone Tebet.

Entre janeiro e agosto 
de 2020, houve aumento de 
205% nas queimadas no Pan-
tanal, em comparação ao 
mesmo período de 2019. A 
maior preocupação é com 
os danos ambientais e os 
impactos negativos à saúde 
da população local. A falta 
de infraestrutura e dificul-
dades logísticas também 

prejudicam o trabalho dos 
bombeiros e de brigadistas 
do Ibama e do ICMBio.

“A reação rápida e enérgica 
do poder público para eliminar 
focos de incêndios, impedir 
novos desmatamentos e, assim, 
evitar novas queimadas é im-
prescindível”, diz o autor do re-
querimento, senador Wellington 
Fagundes. Ele acredita que a 
comissão pode propor medidas 
emergenciais e construir solu-
ções com os governos locais e 
o governo federal, com vistas a 
evitar desastres futuros.

Prefeito Jeferson 
Tomazoni, segundo 
pesquisa IPR, tem 
reeleição garantida 

péssima e 3% não sabem ou 
preferiram não responder. 

Se as eleições fossem 
hoje, mais de 61% dos entre-
vistados na pesquisa apon-
taram que votariam no atual 
prefeito. Até o momento, o 
único partido que lançou 
pré-candidatura para con-
correr na majoritária foi 
o Podemos, com o nome 
da atual vice-prefeita do 
município, Ivone Pierezan. 
Ela aparece com 20,07% das 
intenções de voto, seguida 
do atual vereador Rogério 
Rohr (PSD), com 3,62%. 

Ele não anunciou pré-
-candidatura a prefeito e 
estima-se que irá sair como 

candidato à reeleição para 
vereador. 

Vale ressaltar que as 
convenções podem ser re-
alizadas até o próximo dia 
16 de setembro. Somente 
após essa data o município 
terá certeza dos candidatos 
inscritos para concorrer às 
eleições de 2020. 

Governos federal e estadual 
Ainda de acordo com os 

resultados apresentados 
pelo IPR, o presidente Jair 
Bolsonaro aparece com 
61,84% de aprovação no 
município. O governador 
do Estado, Reinaldo Azam-
buja, está com 38,49%. 


