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Fundo eleitoral já está disponível para 
alguns candidatos de Campo Grande

Subtenente Edilaine quer levar experiência da segurança à Câmara

Em Alcinópolis concorre 
Dalmy Crisostomo da 
Silva (esq.) e Japorã 
tem Paulão Franjotti

Sem concorrência

As cidades de Alcinópolis e Japorã praticamente já definiram a reeleição de seus atuais prefeitos
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Nilson Figueiredo

MS tem duas cidades com candidaturas únicas às 
prefeituras e ganham eleição com um voto apenas

Alerta

MP Eleitoral lança campanha contra 
corrupção nas eleições municipais

Divulgação

tionáveis levam pessoas com 
compromissos escusos a ocu-
parem postos de liderança. 
Isso ficou ainda mais claro no 
momento de crise que atraves-
samos agora. É preciso con-
siderar todo o contexto que 
envolve referido candidato, sua 
vida pregressa, quem são seus 
apoiadores, a fim de sabermos 
que, diante de crises, ele to-
mará as melhores decisões em 
prol da sociedade.”

O procurador-geral de jus-
tiça do Estado de MS, Ale-
xandre Magno Benites de La-
cerda, destacou a necessidade 
de se trabalhar na origem do 
problema, a corrupção elei-
toral. “Fazer o trabalho re-
pressivo, punir a compra de 
votos depois que ela acontece, 
por exemplo, tem um caráter 
punitivo que não surte efeito a 
longo prazo. Por isso estamos, 
eleição após eleição, focados 

em conscientizar a sociedade 
sobre a importância do voto 
consciente”, alertou.

“Não podemos menosprezar 
o papel dos atores político-par-
tidários em uma democracia. 
É a eles que cabe a tomada de 
decisões, agravadas em mo-
mentos de crise como o que 
enfrentamos, e por isso sua 
escolha precisa ser feita com 
critérios sérios”, disse o coor-
denador do Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias 
de Justiça do Patrimônio Pú-
blico e Social, das Fundações 
e Eleitorais, Antonio Siufi Neto.

Daniel Castro Gomes da 
Costa, juiz membro do Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE), re-
presentou a Justiça Eleitoral 
na ocasião, reforçando que o 
TRE está à disposição para 
fortalecer e fomentar campa-
nhas em prol da democracia e 
contra a corrupção. (AC)

Membros do ministério 
estão à frente da 
campanha para 
esclarecer o eleitor

Uma campanha informativa 
contra a corrupção nas eleições 
municipais de 2020 foi lançada 
em Mato Grosso do Sul na se-
mana passada pelo Ministério 
Público Eleitoral. O objetivo é 
chamar atenção para a gravi-
dade da corrupção eleitoral e 
alertar para os prejuízos que 
traz para a sociedade. 

O MP Eleitoral é composto 
pelo Ministério Público Federal 
(MPF) e Ministério Público de 
Mato Grosso do Sul (MPMS). 
O Sistema Fiems também par-
ticipa do movimento de cons-
cientização eleitoral.  Segundo 
divulgado pelo MPE, peças pu-
blicitárias serão amplamente 
distribuídas com temas como: 
comprar voto é crime, e escolher 
candidato com base nos benefí-
cios pessoais que ele pode ofe-
recer é prejudicial à sociedade.

Pedro Gabriel Siqueira Gon-
çalves, procurador regional 
eleitoral em MS, lembrou que o 
grande desafio é reforçar para 
o cidadão a importância da es-
colha consciente de candidatos, 
com base em análise de pro-
postas, pesquisa sobre a vida 
pública pregressa, alianças es-
tabelecidas, etc. “O nascedouro 
dos principais problemas da 
sociedade está na corrupção. 
Escolhas mal feitas ou feitas 
com base em critérios ques-

Andrea Cruz

Em Mato Grosso do Sul 
as cidades de Alcinópolis e 
Japorã estão com as eleições 
praticamente definidas, já que 
em cada um dos municípios 
apenas os prefeitos são 
candidatos à reeleição e 
não existe outro candidato 
concorrendo ao cargo de 
prefeito. Dessa forma, eles 
precisam de apenas um voto 
para vencer as eleições.

Alcinópolis, possui 3.502 
habitantes e o prefeito Dalmy 
Crisostomo da Silva tenta a 
reeleição pelo Democratas. 
A coligação Unidos Por Al-
cinópolis é a única na “dis-
puta” e tem apoio do PSDB, 
MDB, PSD, e PDT. O prefeito 
Dalmy, de 47 anos, tem como 
o candidato a vice-prefeito o 
vereador Valter Romiz (PSDB).

Mesmo sendo único a con-
correr, Dalmy está com a cam-
panha nas redes sociais a 

todo vapor. Na quinta-feira (8), 
o prefeito participou do pri-
meiro comício on-line da cam-
panha, junto aos candidatos a 
vereadores da coligação. Ele 
convidou a população para 
acompanhar. 

Em Japorã, cidade com 
5.696 habitantes, o candidato 
à reeleição é o prefeito Paulão 
Franjotti (PSDB), de 50 anos. 
A coligação Japorã que Amo 
Tanto possui apoio do PP, PDT, 
DEM e PSD. O candidato a 
vice é o agricultor Gabriel 
Klasmann.

Franjotti também está di-
vulgando a campanha nas 
redes sociais e disse que o lan-
çamento oficial da campanha é 
em 17 de outubro. Ele cita que 
vai mostrar propostas e plano 
de governo, utilizando redes 
sociais e pequenas reuniões. 
“Fui candidato único em no-
vembro passado com muitas 
reuniões e caminhadas. Agora, 
pelo momento de pandemia 

vamos usar muito o meio 
digital e fazer pequenas re-
uniões.” Para ele, o fato de ter 
um voto para ser eleito não 
significa que tenha de deixar 
de fazer campanha, porém 
citou que as despesas são 
menores. “Mesmo sendo eleito 
com um voto, precisamos ficar 
próximo da população. O fato 
de ter uma coligação a meu ver 
significa maturidade política; 
um grupo unificado não gera 
tanta despesa.” 

No Brasil
De acordo com informações 

da Agência Brasil, 117 mu-
nicípios brasileiros já sabem 
quem vai ocupar o maior posto 
do Executivo local a partir de 
1º de janeiro de 2021, pois 
nessas localidades apenas um 
candidato vai concorrer. 

Segundo levantamento feito 
pela Confederação Nacional dos 
Municípios (CNM), com base 
em informações preliminares 

divulgadas pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), a 
concentração da candidatura 
única está nos municípios do 
Rio Grande do Sul, onde 34 das 
497 cidades têm apenas um 
nome concorrendo ao cargo. 
Em seguida, aparecem os 
estados de Minas Gerais e do 

Paraná com, respectivamente, 
20 e 17 municípios na mesma 
situação. Sem concorrência, se 
a candidatura for homologada 
pela Justiça Eleitoral, o registro 
de um único voto garante a 
vitória a essas pessoas.

Na avaliação do cientista 
político Murilo Aragão, situa-

ções como essa não são ne-
cessariamente um problema. 
“Elas resultam de uma fra-
gilidade da oposição, decor-
rente do êxito do comando do 
município. Outro problema é 
fragilidade dos partidos no 
Brasil, que desestimula can-
didaturas”, avaliou.

Rafael Belo

Edilaine Mansueto Alves, a 
subtenente Edilaine, 41 anos, 
é policial militar e responsável 
pela área central de Campo 
Grande. Ela atua no primeiro 
Batalhão da PM e é subco-
mandante da Força Tática. 
Por ter uma história em que 
muitas pessoas se enquadram, 
quer levar as experiências da 
segurança pública e de vida 
para evitar que outras pessoas 
passem pelo que passou.

Pai pedreiro e mãe dona 
de casa, a subtenente Edi-
laine cresceu em um ambiente 
onde a figura paterna era al-

coólatra fazendo-a vivenciar 
muito a violência doméstica, 
mesmo dando amor e carinho 
aos filhos. “Por isso uma das 
minhas bandeiras é de políticas 
públicas para ajudar as mul-
heres a quebrar este ciclo de 
violência. Outra são as drogas, 
meu irmão foi uma vítima delas 
e muitos jovens vão neste 
caminho por falta de opor-
tunidades. Um adulto viciado é 
muito difícil tirar desta vida. Na 
antiga rodoviária, tiramos 170 
pessoas de lá onde a maioria 
era usuário. Vamos trabalhar 
o contraturno com projetos 
com crianças e adolescentes, 
porque se cair neste mundo, 

para o crime é um passo. A 
segurança pública também é 
minha bandeira. Equipamento, 
treinamento e bom salário faz 
toda diferença e com a guarda 
civil não é diferente. Quero 
fazer um bom serviço na Câ-
mara e é o que desejo e espero”, 
pontuou.

Foram 19 anos como segu-
rança de autoridades, Zeca do 
PT por 8 anos, mesmo tempo de 
André Puccinelli, e de Reinaldo 
Azambuja por três anos e meio, 
mas somente de Rose Modesto.  
“Sou a única mulher que atua 
na força tática, a mulher pre-
cisa conquistar mais espaço. 
Fui um pouco relutante no 

começo, mas sai por estar bem 
desacreditada, mas enquanto 
estamos de braços cruzados 
nada muda. A mulher pre-
cisa se unir mais e ser além 
da beleza estética. É preciso 
julgar menos as pessoas e dar 
o voto de confiança”, refletiu.

Formada em Direito e com 
sete pós-graduações, entre elas 
Direito Penal, Processo Penal, 
Gestão e Segurança Pública, 
Segurança de Autoridade e 
Administração do Sistema 
Penitenciário, a subtenente 
Edilaine também tem o obje-
tivo de começar os passos e 
seguir para até uma futura 
candidatura a prefeita. “Minha 

história de vida, minha pro-
fissão, minha vontade, meu 
papel de mãe e bagagem valem 
à pena para apostar na política. 
Questionamos muito a política e 
políticos, mas erramos quando 

vamos escolher”, analisa. A 
candidata tem um perfil no In-
stagram com 82 mil seguidores, 
onde expõe seu trabalho poli-
cial e uma rotina de atividades 
físicas e alimentar.

Andrea Cruz

Quatro candidatos à Prefei-
tura de Campo Grande já estão 
com os recursos do Fundo Espe-
cial de Financiamento de Cam-
panha (FEFC) disponíveis para 
uso, e outros quatro apenas com 
doações, conforme o sistema 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). Na Capital, os candi-
datos Guto Scarpanti (Novo) e 
Sergio Harfouche (Avante) já 
divulgaram que não vão utilizar 
do recurso público no pleito. 
Além do fundo, os candidatos 
podem receber doações de pes-
soas físicas (até 10% da renda 
bruta anual declarada à Re-
ceita Federal, considerado o 
ano-calendário de 2019), va-
quinha virtual por meio de em-
presas habilitadas pelo TSE e 
até mesmo fazer doação própria 
(autodoação) de até 10% do 
limite de gastos para o cargo. 

Pelo Novo, Guto Scarpanti 
tem R$ 27.280,00 em recursos 
disponíveis. Tudo por meio da 
doação de 10 pessoas e um 
financiamento coletivo. O can-
didato não utilizará o fundo 
eleitoral nem o fundo partidário. 
“O Novo nunca utilizou recurso 
público para se manter. Temos 
a contribuição mensal dos fili-
ados de cerca de R$ 30,00 por 

mês e isso já é suficiente para 
manter nossos diretórios. E na 
hora de disputar a eleição a 
gente busca apoio de pessoas 
e entidades privadas, e aqueles 
que acreditam em nossas ideias 
fazem doações.”

Sergio Harfouche (Avante), 
que também já declarou que 
não irá usar o fundo eleitoral, 
tem R$ 3.000,00 em recursos 
originados de doação. “Recusei 
o fundo eleitoral. Não acho justo 
ou certo que bilhões dos cofres 
públicos sejam usados para 
financiamento de campanha 
políticas”, disse.

Pelo PDT, Dagoberto Nogueira 
tem R$ 1.000.000,00 do fundo 
partidário (fundo especial). 
Assim como o candidato Mar-
celo Bluma (PV), que possui R$ 
50.000,00 do fundo partidário. O 
candidato Marcelo Miglioli, do 
Solidariedade, tem disponíveis 
R$ 676.000,00 do fundo par-
tidário (fundo especial).

Márcio Fernandes (MDB) 
possui R$ 10.150,00 de re-
cursos proveniente de doações 
próprias e da vice Juliana Zorzo. 
O dinheiro do fundo ainda não 
foi transferido pela direção na-
cional do partido. 

Já Pedro Kemp (PT) teve a 
transferência de R$ 510.000,00 
da direção nacional do partido, 

sendo o fundo partidário, e fez 
doação própria no valor de R$ 
30.000,00.

Esacheu Nascimento (PP) 
tem R$ 1.000,00 de recursos 
originados de doação. Os outros 
candidatos ainda não possuem 
registro no sistema que foi con-
sultado até domingo (11).

A maioria dos candidatos 
deve usar os recursos do 
Fundo Especial de Financia-
mento de Campanha (FEFC) 
destinado aos partidos 
políticos para as Eleições 
Municipais de 2020. O fundo 
público destinado ao financia-
mento das campanhas eleito-
rais dos candidatos é previsto 
nos artigos 16-C e 16-D da Lei 
nº 9.504/1997.

Critérios de divisão:
* 48% divididos entre os partidos 
na proporção do número de 
representantes na Câmara dos 
Deputados na última eleição geral;
* 35% divididos entre os partidos 
na proporção do percentual de 
votos válidos obtidos pelas siglas 
que tenham pelo menos um 
representante na Câmara;
* 15% divididos entre os partidos 
na proporção do número de 
representantes no Senado;
* 2% divididos igualmente entre 
todos os partidos registrados no TSE.


