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Emedebistas confiam no 
carisma do ex-governador André 
Puccinelli de cabo eleitoral

Após imbróglio de Trutis, Soraya Thronicke 
impugna convenção e marca nova data

PSD homologa dobradinha 
Trad e Adriane e vereadores
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A convenção do PSD acon-
tece hoje, às 14h, na sede do 
partido, onde ocorre a homolo-
gação das candidaturas do pre-
feito Marcos Trad à reeleição 
e da chapa de vereadores(as). 
O partido possui uma ban-
cada forte na Câmara Muni-
cipal, com cinco vereadores 
que tentam reeleição este 
ano. Como já anunciado no 
fim de semana, Marquinhos 
Trad convidou a vice-prefeita 
Adriane Lopes (Patriota) para 
novamente disputar a eleição 
e a oficialização da coligação 
ocorre durante a reunião.

O presidente do partido, 
Antônio Lacerda, citou que o 
quadro de vereadores é for-
mado por lideranças fortes em 
várias bases, como saúde, edu-
cação, segurança e minorias. 
Ele comentou que a convenção 
presencial será realizada com 
todas as regras de biossegu-
rança. “Seguindo todos os pro-
tocolos de segurança vigentes 
e seguindo também o decreto 
n° 14.348/20, em regime espe-
cial de prevenção ao COVID-
19. Será somente permitido a 
entrada dos convencionais, ou 
seja, aqueles que detém direito 

ao voto em convenção.”
A pretensão é eleger a 

maior bancada de verea-
dores de Campo Grande. A 
chapa é composta por 44 
pré-candidatos ao cargo de 
vereadores com 30% da cota 
de gênero cumprida. O nú-
mero de cada candidato será 
definido por sorteio. 

Os vereadores Chiquinho 
Telles, Fritz, Otávio Trad, 
Odilon de Oliveira e Valdir 
Gomes tentam reeleição e 
novo mandato. Nomes conhe-
cidos na Capital, como o da 
ex-secretária Carla Stepha-
nini, Cris Stefanny, Giselle dos 
Santos e Guto do Aero Ranho, 
fazem parte da chapa de pré-
-candidatos que homologam 
candidaturas hoje.

Os vereadores Odilon de 
Oliveira e Valdir Gomes foram 
os que tiveram maior número 
de votos entre os pessedistas 
eleitos em 2016. Pode ser 
que eles de alguma forma se 
tornem puxadores de votos.

Solidariedade
O SD lança Marcelo Miglioli 

para prefeito. O evento será 
hoje por drive-in no estacio-
namento do Shopping Bosque 
dos Ipês, das 15 às 19h.

MDB define Juliana Zorzo de vice 
e acredita em segundo turno

Direção do MDB 
apresenta candidata a 
vice, ao lado de Márcio 
Fernandes, a ex-
vereadora Juliana Zorzo

ela que não pderia ter esse tipo 
de problema dois dias antes. 
Convencemos a doutora Tânia a 
ser a vice, após conversar com a 
Zorzo e foi 15 minutos antes de 
vencer o prazo. Um dia depois, 
o TRE disse que não tinha pro-
blema, me enganei. Mas, não 
dava para registrar chapa e ter 
impugnação depois. A Zorzo 
entendeu e abriu mão na hora”, 
lembrou.

A senadora Simone Tebet 
reforçou a ideia de ser certo um 
segundo turno. “Mais do que 
nunca, com esta pulverização, 
o MDB tem mais chance que 
qualquer outro pré-candidato a 
estar no segundo turno porque 
o saudosismo a memória da 
população campo-grandense 
vai se fazer presente mais do 
que nunca. Aquela saudade das 

obras, dos canteiros de obras, da 
geração de empregos, de renda, 
das escolas sendo construídas 
e da qualidade da merenda es-
colar. Isso vai ser tudo muito 
visível e os soldados do MDB 
vão estar nas ruas mostrando”, 
enfatizou.

Márcio Fernandes
Márcio Fernandes reforçou 

o posicionamento da senadora. 
“Será uma eleição de dois 
turnos e apostamos no legado 
do MDB com o melhor prefeito 
que já existiu na Capital, que 
é o André. Temos também o 
exemplo da senadora Simone 
Tebet que é uma representação 
nacional. Acredito na força do 
time e dos filiados que são 15 
mil, o maior do Estado. Tenho 
certeza que estaremos dispu-

tando o segundo turno”, disse. 
Puccinelli não quis falar ale-
gando que as estrelas eram os 
pré-candidatos. 

Então, Márcio Fernandes ga-
rantiu que ter Puccinelli como 
cabo eleitoral faz a diferença. 
“Sem dúvida é um diferencial 
muito forte. O André é muito 
forte em Campo Grande ainda. 
Tenho andado com ele nos 
bairros e as pessoas manifestam 
isso e afirmam que votarão no 
candidato que ele apoiar. Sei 
da dificuldade que é campanha, 
mas estou otimista. Então, com 
o André, as chances aumentam 
ainda mais. Com certeza. Não 
só André, mas o time do MDB 
é muito forte”, explicou. O pré-
-candidato a prefeito destacou 
seus parlamentares, que são, 
além da senadora: o ex-senador 

Moka, o ex-deputado estadual, 
Junior Mochi, os deputados 
estaduais Renato Câmara e 
Eduardo Rocha, além dos ve-
readores Dharleng Campos. dr. 
Loester e dr. Wilson Sami. 

Para Márcio Fernandes, os 
nomes na chapa dos 44 pré-can-
didatos é forte. “Todos bons de 
votos. Vamos disputar o segundo 
turno com eles. Tenho fé. Temos 
Darleng, Loester, dr. Sami, dr. 
Jamal, Magali Picarelli, Elizeu 
Dionizio, Vivian Pedra, Renato 
Gomes, Podoski, Maria José, 
Maldonado, Mazinho e etc.”, 
listou alguns pré-candidatos.

Em 2016, O MDB teve Pe-
drossian Filho como candidato 
à majoritária, que reclamou que 
sua candidatura era desconhe-
cida, pois apenas 20% ou 30% 
dos moradores sabiam.

Rafael Belo

Desta vez Juliana Zorzo foi 
definida pré-candidata a vice-
-prefeita do MDB. Em 2018, o 
presidente estadual, Junior 
Mochi, já a tinha definida como 
sua candidata a vice-governa-
dora, quando – faltando cerca 
de 15 minutos para a homolo-
gação – o TRE (Tribunal Re-
gional Eleitoral) informou sobre 
irregularidade na prestação de 
contas da ex-vereadora, que foi 
substituída por Tânia Garib. 
Com esta composição, os diri-
gentes do partido têm certeza 
de estarem em um segundo 
turno, ainda mais com um cabo 
eleitoral como o ex-governador 
André Puccinelli e nomes de 
peso para concorrer à vereança. 

O nome de Zorzo foi confir-
mado por Mochi em coletiva 
ontem (14), ladeado pelo pré-
-candidato a prefeito, o deputado 
estadual Márcio Fernandes, e a 
ex-vereadora, que está há oito 
anos afastada da política. Na 
mesa também estavam Pucci-
nelli, a senadora Simone Tebet 
e o presidente do partido em 
Campo grande, Ulisses Rocha, 
junto aos pré-candidatos na ma-
joritária. 

Juliana Zorzo é empresária, 

diretora comercial do Grupo 
Dallas, e para Mochi é um grande 
nome. “Ela pediu um tempo para 
falar com família e o grupo. 
No domingo (13), ela aceitou o 
convite após conversar com a fa-
mília. Foi uma surpresa positiva, 
nós aguardávamos porque pri-
meiro por ser mulher, segundo 
por ser empresária e ter expe-
riência por ter sido vereadora. 
É uma grande pré-candidata a 
vice, soma e acrescenta muito. 
Por isso, nossa satisfação, nossa 
alegria”, destacou Mochi. 

Juliana Zorzo disse que o 
MDB tem pessoas próximas e 
pessoas em que confia, por isso 
aceitou o convite. “Assim, vou 
acrescentar principalmente na 
parte empresarial e políticas 
públicas para a população se 
profissionalizar e também poder 
montar seu negócio tendo seu 
ganha-pão. Queremos ajudar 
a população a se desenvolver 
profissionalmente, além de ter 
uma visão feminina para tratar 
a mulher de forma totalmente 
diferenciada”, disse.

Sobre Zorzo quase ser can-
didata a vice, Mochi explicou 
que havia por parte do TRE, 
erroneamente, uma prestação 
de contas na campanha ante-
rior. “Chamamos e avisamos a 

Presidente Estadual do 
PSL,  senadora Soraya 
Thronicke anuncia nova 
conveção na quarta

Paulo de Mattos Pinheiro é o 
novo presidente do PSL Campo 
Grande. A decisão foi tomada 
ainda no domingo (13), quando 
foi feito um novo edital de convo-
cação para a convenção. Ontem 
(14), a presidente regional do 
partido, senadora Soraya Thro-
nicke, impugnou a resolução 
e destituiu o deputado federal 
Loester Trutis do cargo de 
gestor municipal da sigla. Ela 
oficializou a decisão no TRE 
(Tribunal Regional Eleitoral), 
após o pronunciamento expli-
cando a situação. Agora, todo 
o imbróglio criado pelo ex-pré-
-candidato a prefeito foi desfeito 
e o vereador Vinicius Siqueira 
volta ao páreo.

O partido realiza nova con-
venção no dia 16, às 9h, pela pla-
taforma Zoom. O link pode será 
enviado por e-mail e também 
pode ser retirado onde será 
transmitido, na Avenida Afonso 
Pena, 3.504, Edifício Empire 
Center, sala 12.

A insatisfação de metade dos 
pré-candidatos a vereadores já 
havia levado o nome do novo pre-
sidente do PSL Campo Grande, 
Paulo de Mattos Pinheiro, até a 
senadora Soraya. Mas, a “sur-
presa” do ex-presidente, de-
putado federal Loester Trutis, 
causou indignação generalizada 
e terminou com a impugnação 
da convenção da sigla que acon-
teceu no domingo (13). Agora no 
dia 16, às 19h, o vereador Vini-
cius Siqueira será oficializado 
como o nome a representar os 
peesselistas.

Soraya esclareceu o corrido. 
“Nós convidamos o vereador 
para o PSL porque as ban-
deiras dele são iguais as nossas. 
O Vinicius colocou seu nome 
à disposição e, após análises 
técnicas do partido,  identifi-
camos que ele seria o melhor 

candidato para a Prefeitura de 
Campo Grande. Fechamos um 
acordo interno para também 
coibir candidaturas nitidamente 
inviáveis. Porém, aos 45 do se-
gundo tempo, descumprindo o 
acordado, o deputado Trutis 
se lançou como candidato à 
prefeitura da Capital. Como pre-
sidente estadual do PSL tenho a 
responsabilidade, a obrigação 
e o compromisso de manter o 
partido no caminho certo. Para 
impedir que esta injustiça acon-
tecesse eu desfiz a executiva 
municipal na sexta-feira (11)”, 
destacou. O pronunciamento 
prosseguiu, quando a senadora 
frisou a presença do pré-candi-
dato oficial do partido.

“Estou aqui acompanhada 
do Vinicius que está lá dentro e 
vim protocolar a impugnação da 
convenção municipal do partido. 
Temos compromisso de lavar 
tudo. A mesma bandeira que le-
vantamos na campanha podem 
ter certeza que vamos mantê-la. 
Vamos passar o Brasil a limpo. 

Vamos acabar com as injus-
tiças Inclusive dentro de casa. 
É dentro de casa que a gente 
começa. Não tenho vergonha de 
falar. Temos que coibir agora. 
Acontecesse nos melhores lu-
gares, acontece nas melhores 
famílias”, disse

Paulo de Mattos
O nome de Paulo de Mattos 

Pinheiro já vinha cogitado. De 
acordo com ele, cerca de 16 
pré-candidatos a vereador o 
procuraram e ele disse que a 
decisão de mudança não lhe per-
tencia. “Eles fizeram um vídeo 
entregaram para nossa presi-
dente estadual, ela levou para 
a nacional, colocando que eles 
queriam alguém que consiga 
congregar e unir”, revelou. O 
novo presidente do PSL Campo 
Grande disse as pretensões do 
partido.  “Nós vamos fazer esta 
convenção e o objetivo é dar 
realmente voz aquelas pessoas 
que ajudaram na campanha 
política e querem participar. 

Muitos foram até excluídos. 
Queremos fazer uma convenção 
transparente e limpa de modo 
que todos saiam satisfeito e não 
como saíram anteriormente”, 
explicou. 

Paulo de Mattos disse, inclu-
sive, que o nome de Siqueira 
não estava constando nem 
como pré-candidato a vereador. 
O presidente ainda ressaltou 
o motivo de o vereador entrar 
no partido. “Quando o Vinicius 
veio, ele veio com o propósito 
de ser o nosso candidato a 
prefeito. Depois da convenção 
que o deputado Trutis fez, ex-
cluindo o nome de Vinicius 
e colocando o dele mesmo, 
sem consultar executiva muni-
cipal, estadual nem os filiados. 
Muitos estão insatisfeitos e dis-
seram que, se fossem o Trutis, 
sairiam do partido. Em uma 
democracia temos de ouvir 
todas as partes interessadas 
que vão fazer prospecção de 
votos e assim eleger nosso 
pré-candidato”, declarou. (RB)

Marquinhos Trad, que 
busca reeleição, com o 
presidente da sigla na 
Capital, Antônio Lacerda


