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A candidatura está sub judice e até o julgamento em última instância os votos serão computados

Nome do candidato Sergio Harfouche estará 
nas urnas como postulante a prefeito

Pesquisa indica que Guilherme Monteiro 
está próximo da reeleição em Jardim

MS tem mais 1,9 milhão de eleitores aptos a votar 

O Promotor Harfouche 
(Avante), candidato a prefeito 
em Campo Grande, garante 
que seu nome estará nas urnas 
e os votos serão válidos. Ele 
reforça que o pedido de impug-
nação feito pelos adversários 
desafia recurso do próprio 
TRE-MS (Tribunal Superior 
Eleitoral) que, em 2018, julgou 
deferida sua candidatura. No 
pleito, ele foi o postulante 
ao Senado mais votado na 
Capital. Para o candidato, a 
decisão de impugnar sua ten-
tativa de ser o próximo gestor 
é monocrática, porque ainda 
é válido o julgamento das úl-
timas eleições.

Harfouche vai entrar com 
novo recurso no TSE (Tri-
bunal Superior Eleitoral) para 
seguir com a candidatura vá-
lida. “Assim, a candidatura 
está tramitando em nome da 
democracia e até que a última 
instância decida o eleitor pode 

votar, sabendo que seus votos 
são e permanecerão válidos. 
Para serem inválidos seria 
em caso da decisão final antes 
do dia 29 de novembro, caso 
haja segundo turno. Aí, sim, 
esses votos poderiam ser in-
validados. É uma hipótese re-
mota porque não existe prazo 
para julgar até dia 29. O certo 
é que os votos são válidos e a 
única decisão que está valendo 
é que eu sou candidato. Por 
isso, não pode dizer que estou 
fora, que minha candidatura é 
inválida ou que meus votos são 
inválidos”, explicou.

Para o ex-juiz eleitoral, 
advogado André Borges, a 
situação de Harfouche é ju-
ridicamente complicada. “É 
das mais complexas, mas ele 
vai concorrer. O nome dele 
vai estar na urna e ele é 
candidato. Porém, se ele não 
conseguir reverter a decisão, 
os votos estarão anulados”, 

explicou. Sobre a decisão do 
TRE, Borges disse que pode 
ter sido feita uma consulta 
ao TSE, mas, oficialmente, 
o órgão federal não pode se 
manifestar porque ainda não 
foi julgado o recurso. Mas ele 
reforça a complexidade da 
situação.

“Isso juridicamente é com-
plicado porque ele já perdeu 
em duas instâncias. Mas eu 
já vi inúmeros casos que re-
verteram a situação. De qual-
quer forma isso, obviamente, 
atrapalha ele. Do ponto de 
vista técnico, ele tem chance 
de reverter, não sei dizer se 
é grande ou pequena porque 
não estou próximo. O jul-
gamento teve uma maioria 
folgada contrária a ele, que 
ainda é candidato, o nome 
constará na urna, mas todos 
os votos que ele receber vai 
depender dele ganhar o re-
curso no TSE”, pontuou. 

Andrea Cruz

O candidato à Prefeitura de 
Naviraí deputado Onevan de 
Matos, do PSDB, de 77 anos, 
morreu ontem (13) à tarde em 
São Paulo. A informação foi 
confirmada pela assessoria 
de imprensa, que enviou nota 
sobre a situação. 

“A família do deputado es-
tadual Onevan de Matos, com 
muita tristeza e pesar, informa 
o seu passamento, por volta 
das 15:10 horas, em São Paulo. 
Ainda não há informações de-
talhadas sobre o seu sepulta-
mento, que acontecerá no muni-
cípio de Naviraí (MS) - lugar que 
amou, foi prefeito, representou 
politicamente na Assembleia 
Legislativa e viveu nos últimos 
45 anos”, diz a nota oficial.

O parlamentar estava inter-
nado em um hospital de São 
Paulo se recuperando de compli-
cações, após ter sido infectado 
pelo novo coronavírus. Onevan 
foi diagnosticado da doença em 
22 de setembro e ficou internado 
em Campo Grande por dois dias. 

Mesmo internado em outro 
estado, a equipe de campanha 
de Onevan de Matos seguia com 
campanha forte em Naviraí, com 
a coligação Saúde e desenvolvi-
mento é a nossa meta. O PSDB 
coligou com o PTB, que indicou 
o agricultor Marcio Araguaia 
como candidato a vice e tinha 
apoio do PT e PDT.

A eleição ocorre no domingo 
(15) e o PSDB não se manifestou 
a respeito da situação política 
da chapa por respeito à morte 
do tucano. O partido emitiu nota 
de pesar. O presidente regional 
do PTB, Delcídio do Amaral, 
disse que a assessoria jurídica 
do partido analisa o caso. 

O que diz a legislação
Questionado, o TRE-MS 

(Tribunal Regional Eleitoral 
de MS) informou que a Re-
solução TSE 23.609, em seu 
artigo 70, diz que em caso 
de falecimento do candidato 
cabe ao partido ou à coligação 
substituí-lo em até dez dias. 

No caso de Onevan, o nome 
dele aparecerá na urna pelo 
falecimento ter ocorrido após  a 
inserção de dados pela Justiça 
Eleitoral. De qualquer forma, no 
sistema Cand do TSE a situação 
deve aparecer no registro. “Em 
caso de ocorrer a substituição 
após a geração das tabelas 
para elaboração da lista de 
candidatos e preparação das 
urnas, o substituto concorrerá 
com o nome, número e a foto-
grafia do substituído.”

Decreto de Luto em MS
O governador de Mato 

Grosso do Sul, Reinaldo Azam-
buja, decretou luto oficial por 
três dias. “Perdemos um com-
panheiro leal e uma liderança 
política incontestável. Registro 
aqui minha solidariedade à 
família e ao povo de Naviraí”, 
lamentou o governador.

Nota de pesar do PSDB
A nota de pesar foi assi-

nada pelo presidente regional 
do PSDB, Sergio de Paula. 
“O PSDB de Mato Grosso do 
Sul lamenta profundamente a 
perda do deputado estadual e 
candidato a prefeito de Naviraí, 
Onevan de Matos. Onevan não 
deixa apenas sua família órfã, 
ele deixa amigos, admiradores 
e um ninho tucano triste por 
sua partida. Seu legado sempre 
será lembrado por todos nós”, 
diz a nota. 

Andrea Cruz

Amanhã, 15 de novembro, 
é dia de eleição em todo o 
Brasil. Em Mato Grosso do 
Sul, 1.932.293 eleitores estão 
aptos a votar em candidatos 
a prefeitos e vereadores nos 
79 municípios. Campo Grande 
é a única cidade em que pode 
haver segundo turno, já que 
possui 612.487 mil eleitores 
aptos à votação.

Conforme estatísticas do 
Tribunal Superior Eleitoral, 
Mato Grosso do Sul teve um 
aumento de 2,3% no eleitorado, 
com mais 54.311 eleitores desde 
a última eleição. Em 2018, o 
eleitorado sul-mato-grossense 

era de 1.877.982 pessoas. Em 
MS, o eleitorado do sexo mas-
culino corresponde a 922.762 
e feminino a 1.009.531. Já em 
Campo Grande são 280.997 
homens e 331.490 mulheres. 

Candidatos aptos
No Estado são 8.325 can-

didatos a vereador(a), vice-
-prefeito(a) e prefeito(a) aptos 
a participar da eleição. O total 
de 290 pessoas concorre ao 
cargo de prefeito(a) nas 79 
cidades e 8.071 candidatos a 
vereador(a). São 419 candi-
datos entre vereadores, vices 
e prefeitos à reeleição. 

Em Campo Grande são 783 
candidatos a vereador aptos e 

15 candidatos a prefeito e vice.

Interior
Dourados possui 164.395 

eleitores aptos a voto. O mu-
nicípio tem 361 candidatos 
aptos. Sete concorrem ao 
cargo de prefeito e vice e 356 
ao cargo de vereador.

No Bolsão, Três Lagoas tem 
83.973 eleitores que podem 
votar. Três Lagoas tem 304 
candidatos aptos. Sete são can-
didatos a prefeito e vice e 297 
ao cargo de vereador. 

Na fronteira, Ponta Porã 
possui 66.918 eleitores aptos 
a votar. São 154 candidatos 
aptos, com três concorrendo 
ao cargo de prefeito e de vice. 

Já Corumbá tem um eleito-
rado apto de 70.238 pessoas. 
São 246 concorrentes aptos e, 
destes, seis disputam a prefei-
tura. O restante concorre ao 
cargo de vereador. 

Lei Seca
A Lei Seca, que proíbe o 

consumo e a venda de bebidas 
alcoólicas, será aplicada das 
3h da manhã até as 17h de 
domingo (15), em MS.

Está proibido em bares, lan-
chonetes, trailers, quiosques, 
conveniências. Estão excluídos 
da proibição  estabelecimentos 
que funcionem somente como 
restaurantes durante o período 
de almoço, das 11h30 às 14h30.

Sergio Harfouche 
lembra que vai recorrer 
da impugnação  e 
que seu nome estará  
constando nas urnas

Nilson Figueiredo

PesquisA de intençÕes de voto PArA  
Prefeito(A) de JArdim – estimulAdA

Pesquisa realizada em Jardim com 300 eleitores entre os  
dias 6 e 8 de novembro – Registro TRE – MS 04768/2020

Fonte: ipems
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Pastor daniel 
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Camisão, Vila Brasil, no Os-
valdo Monteiro, Santa Tereza 
e Carolina. Temos de reformar 
quatro escolas, terminar uma 
creche e temos que trazer 400 
casas habitacionais e focar na 
urbanização da BR-267, para 
integrar melhor a cidade na 
Rota Bioceânica que vai trazer 
investimentos. Quero reformar 
nosso posto central, fazer uma 
sala de hemodiálise junto ao 

hospital e queremos trabalhar 
muito mais pela população de 
Jardim.”

A pesquisa de registro MS 
04768/2020 Jardim foi reali-
zada com 300 entrevistados de 
6 a 8 de novembro de 2020. A 
margem de erro é de 5,66 por 
cento para mais ou para menos, 
sobre o resultado encontrado 
no total da amostra, num grau 
de confiança de 95%. 

Deputado estadual 
Onevan de Matos 
concorria ao cargo de 
prefeito em Naviraí

Reprodução

Onevan de Matos morre por 
complicações da COVID-19

O Ipems (Instituto de Pes-
quisas de MS) divulgou dados 
em que o prefeito de Jardim, Gui-
lherme Monteiro (PSDB), tem o 
maior número de intenções de 
voto no município, com 36%. 

No cenário estimulado, a 
seguinte pergunta foi feita: 
se as próximas eleições para 
prefeito(a) de Jardim fossem 
hoje e os candidatos fossem 
estesm em quem você votaria?

No resultado, o prefeito Gui-
lherme Monteiro tem indicativo 
de 36,59% em intenções de 
voto, doutora Clediane (DEM) 
teve o percentual de 26,41% e 
doutor Erney (PSD) aparece 
com 9,19%. O candidato Jaime 
Echeverria (Patriota) está 
com 7,08%, ao passo que Da-
niel Lemos (PSL) tem 2,22%. 
Pastor Daniel (Republicanos) 
tem apenas 1,01% de inten-
ções de voto.  Não sabe e não 
respondeu teve o percentual 
de 13,23%. Brancos e nulos 
somaram 4,27%.

Na espontânea, o eleitor 
respondeu à pergunta: nas 
próximas eleições, em quem 
você gostaria de votar para 
prefeito(a) de Jardim, se as 
eleições fossem hoje?

Também neste cenário, o 
prefeito Guilherme Monteiro 
aparece na frente dos outros 

com 34,74% de intenções de 
voto. Doutora Clediane tem 
25,55% e Erney Barbosa pontua 
9,55%. Jaime Echeverria tem 
o indicativo de 6,72% e na se-
quência Daniel Lemos indica 
1,17% e Pastor Daniel 1,01%. O 
total de 21,26% não soube ou 
não quis responder.

O prefeito Guilherme Mon-
teiro afirmou que a expectativa 
para as eleições é positiva e que 
a campanha mostrou respeito e 
o trabalho realizado. “A expec-
tativa é muito boa, temos cer-
teza de que seremos vitoriosos 
com mais de 1.800 votos a frente 
da segunda colocada. Foi uma 
campanha de projetos, onde nós 
mostramos o que fizemos du-
rante esses quase quatro anos. 
Muita pavimentação, reforma 
de escolas, habitação, reforma 
de hospital, pavimentação e 
muitas outras coisas boas. É 
uma campanha pé no chão, 
sem contratações absurdas e 
dentro da legalidade. Estamos 
fazendo uma campanha muito 
respeitosa e temos certeza de 
que seremos vitoriosos.”

Caso seja reeleito, Monteiro 
diz que continuará os traba-
lhos. “Iniciamos obras de pa-
vimentação na Vila Angélica 
II e quero terminar, quero con-
tinuar pavimentação na Vila 

O ex-juiz eleitoral ainda 
afirmou que os processos 
eleitorais têm prioridade. 
“Porém, obviamente, este 
ano não julga mais. Só ano 
que vem”, declarou e ana-

lisou que a eleição na Capital 
Morena pode ser judiciali-
zada. “A eleição de Campo 
Grande, dependendo, pode 
ficar travada nos âmbitos dos 
tribunais porque a situação 

juridicamente é das mais 
complexas, mas ele vai con-
correr. Se for o mais votado 
fica travado nos tribunais até 
ser julgada pelo TSE ano que 
vem”, concluiu.


