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Convenção do partido foi reaIizada por drive-in e recebeu apoio do PMN 

SD consolida chapa pura com 
Marcelo Miglioli e Carlla Bernal

PSDB define nesta quarta 
os vereadores para a 
disputa das eleições 2020

PL confirma João Henrique 
Catan a prefeito da CapitalMarquinhos Trad consolida coligação com 

Patriota e tem ao menos 7 partidos no apoio

Andrea Cruz

O Partido da Social De-
mocracia Brasileira (PSDB) 
de Mato Grosso do Sul de-
fine esta semana o rumo 
que terá nas eleições 2020 
em diversos municípios do 
Estado. Alianças e apoios 
à reeleição de prefeitos 
estão na lista. O PSDB de 
Campo Grande realiza a 
convenção partidária hoje 
(16), das 13h30 às 17h30, 
na sede do partido, na Av. 
Ministro João Arinos, 156 
– Chácara Cachoeira. Para 
evitar aglomerações, a vo-
tação será fechada e divi-
dida em grupos por ordem 
alfabética.

O partido que optou por 
apoiar a reeleição de Mar-
quinhos Trad e não indicou 
um vice, vai homologar 
candidaturas com a dis-
tribuição dos grupos, que 
acontecerá de acordo com 
o seguinte cronograma: das 
13h30 às 14h30 nomes ini-
ciados com as letras A até 
F; das 14h30 às 15h30, do G 

ao L; das 15h30 às 16h30, de 
M a R; e das 16h30 às 17h30 
vai da letra S até Z.

Na ocasião, duas vo-
tações serão realizadas, 
primeiro para deliberação 
sobre propostas de coli-
gação majoritária e se-
gundo para a chapa pro-
porcional do PSDB, onde es-
tarão fixados os nomes dos 
candidatos a vereador com 
os respectivos números.

De acordo com o vere-
ador João César Matto-
grosso, presidente do di-
retório municipal do PSDB 
Campo Grande, o formato 
atende às recomendações 
de biossegurança. “Neste 
período de enfrentamento à 
COVID-19, precisamos rein-
ventar o processo para ga-
rantir a segurança de todos. 
Nossa convenção segue as 
recomendações expedidas 
pelo Centro de Operações 
Emergenciais do Governo 
do Estado de MS, em relação 
às Convenções Partidárias 
Presenciais”, ressalta o re-
presentante da legenda.

Andrea Cruz e Rafael Belo

Ontem (15), finalmente o 
PSD oficializou a candidatura 
do prefeito Marquinhos Trad à 
reeleição para a Prefeitura de 
Campo Grande. Antes disso, 
ele esteve nas convenções do 
Patriota, onde consolidou a 
candidatura de Adriane Lopes 
para vice-prefeita e passou 
na convenção do Democratas 
para receber apoio do partido. 
Com isso, o PSD tem o total de 
sete partidos de diferentes ide-
ologias apoiando a reeleição 
de Trad. 

O PSB, dos vereadores 
Carlão e veterinário Fran-
cisco, foi o primeiro a oficia-
lizar apoio à reeleição do pre-
feito Marquinhos Trad. Depois 
de muito mistério e tentativa 
frustrada de lançar um can-
didato a vice-prefeito, o PSDB 
também definiu apoio a Trad.

No fim de semana, a vice-
-prefeita Adriane Lopes di-
vulgou que iria disputar a 
reeleição a convite de Mar-
quinhos. A surpresa maior foi 
em relação ao apoio do PCdoB, 
partido de esquerda que de-
sistiu de enfrentar o pleito 
com a saída de Mário Fonseca 
da disputa.

Em seguida o partido Re-
publicanos, de Wilton Acosta, 
também divulgou o apoio à 
reeleição de Trad e na se-
quência houve a adesão da 
Rede Sustentabilidade. Ontem 

à tarde ocorreu a oficialização 
do apoio do DEM em con-
venção rápida no plenarinho 
da Câmara. 

Aparentemente, a decisão 
dos que saíram da disputa pela 
prefeitura deixou evidente a 
insatisfação dos desistentes e 
a força da coligação alinhada 
ao prefeito.

PSD e o apoio
O presidente municipal do 

PSD, o secretário de Governo 
e Relações Institucionais da 
Prefeitura, Antonio Lacerda, 
já havia adiantado o auxílio 
do DEM, PSB, PSDB, Patriota 
e PTB. A Rede se reuniu com 
o prefeito junto a suas lide-
ranças, Tatiana Ujacow [mu-
nicipal], Jean Fernandes [es-
tadual], o vereador Eduardo 
Romero e Tacius Fernandes, 
representando a nacional, 
para definir a aliança em troca 
do desenvolvimento de ações 
para construção de agenda 
ambiental permanente e ga-
rantia do fortalecimento do 
quadro de vereadores. Uma 
carta contendo a agenda foi 
entregue ao prefeito.

Os cálculos de Lacerda de 
junho ainda valem para as pre-
tensões do PSD. “São 600 mil 
eleitores no município, e devem 
votar 450 mil. Nestas eleições 
vão votar na gente algo perto 
15 mil por 1 deve baixar para 
12 mil por 1. Esperamos fazer 
uns sete vereadores. Temos 

Valentin Manieri

Reprodução

Izaias Medeiros

Divulgação

Ao centro Miglioli e 
Carlla, à esquerda 
o vereador Papy e 
Alexandre Rezende, 
do PMN, à direita

Andrea Cruz

O partido Solidariedade re-
alizou ontem (15), às 19h, no 
estacionamento do Shopping 
Bosque dos Ipês, na modalidade 
drive-in, a convenção partidária. 
A candidatura do ex-secretário 
de Obras do Estado Marcelo 
Miglioli para a Prefeitura de 
Campo Grande foi homologada, 
assim como da enfermeira do 
Samu Carlla Bernal, que sai 
candidata a vice-prefeita. 

O Solidariedade concorre 
com 44 vereadores, cumprindo 
a cota de 30% de candidaturas 
femininas e, segundo o presi-
dente regional, vereador Papy, a 
pretensão em relação ao Legis-
lativo é eleger três vereadores. 

O partido fez coletiva de im-
prensa no período da tarde e 
adiantou os rumos antes da 
convenção. 

“Hoje faz 11 meses que lan-
çamos o Marcelo Miglioli como 
pré-candidato a prefeito de 
Campo Grande no Clube União 
dos Sargentos, e desde lá tem 
sido uma trajetória muito difícil 
para manter de pé um projeto 
político diante da agressividade 
da máquina pública. A com-
posição é caseira e nos alegra 
muito”, disse Papy. 

O candidato Marcelo Mi-
glioli agradeceu a disposição 
de Carlla Bernal para compor 
a chapa e ao presidente do 
PMN, que dará forças na 
campanha eleitoral. Marcelo 
também comentou a respeito 
das dificuldades sobre o en-
frentamento perante a má-
quina pública. “Nós lançamos 
um projeto há 11 meses e 
nunca mudamos por conta 
de questões partidárias e 
pandemia, ou seja, o projeto 
do Solidariedade é sólido. 

Temos uma chapa de pessoas 
que querem fazer política 
por uma questão ideológica e 
não por questão fisiologista. 
Tenho certeza que nosso time 
vai fazer uma grande eleição, 
democratizando a cidade. 
Não podemos ser prepotentes 
e arrogantes a ‘ponto de dizer 
que só Deus tira a cadeira’, 
tem outras pessoas capazes 
de fazer isso. Temos tran-
quilidade em apresentar o 
projeto para a cidade e que 
vença o melhor.”

Coligação
O presidente do PMN, Ale-

xandre Rezende, citou que o 
partido vai apoiar integral-
mente o Solidariedade e con-
corre com 40 vereadores. 

Questionado sobre a possi-
bilidade de coligar com outros 
partidos, Papy disse que havia 
conversas com o PSC e o Po-
demos para coligar, mas até 
ontem não havia resposta.

Candidata a vice-prefeita
Carlla Bernal tem 41 anos é 

servidora pública desde 2007 
e lotada como socorrista do 
Samu (Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência) no cargo de 
enfermeira. “Tive trajetória na 
prefeitura  na gestão passada, 
onde participei como diretora 
de um centro de atendimento 
psicossocial, fui supervisora 
geral do Samu Regional e es-
tive no Tribunal de Justiça como 
enfermeira cuidando da parte 
de judicialização do Estado”, 
contou a candidata. 

Ela cita que, ao trabalhar 
como socorrista, conheceu 
todas as regiões da cidade e 
as necessidades da população. 
Carlla Bernal se filiou ao So-
lidariedade e disputa eleição 
pela primeira vez. Ela é prima 
de segundo grau do ex-prefeito 
Alcides Bernal.

Indagado sobre a escolha 
de Carlla a vice, Miglioli citou 
que sempre incentivou a parti-

cipação da mulher na política, 
que busca renovação política 
e que a escolha foi consensual. 
“Sou contra qualquer tipo de 
discriminação e a mulher tem 
todas as credenciais para estar 
no mesmo nível. O nome da 
Carlla foi escolhido por repre-
sentar muito bem as mulheres. 
Ela soma na questão política 
e na questão pessoal pelo fato 
de ela ter acreditado em nosso 
projeto.” 

Miglioli fez críticas às junções 
de tantos partidos apoiando um 
só candidato. “Estamos vendo 
questões que assusta todo 
mundo. Uma junção de partidos 
que são bolsonaristas com par-
tido comunista em prol de um 
projeto fisiologista. Nós não.”

O presidente do partido pon-
derou novamente que a ideia do 
Solidariedade é para atender as 
pessoas. E que foi muito fácil 
escolher o nome da vice, que 
teve crescimento rápido dentro 
do partido. 

Vereador João Rocha 
seria indicado a vice-
prefeito na composição 
com o PSD na Capital

Jayme Magalhães Júnior 
com o candidato do PL 
a prefeito em Campo 
Grande, João Henrique 
Catan

Marquinhos Trad  
com a candidata a  

vice-prefeita, Adriane 
Lopes, na convenção 

do PSD

Em convenção partidária 
fechada, realizada ontem 
(15) na sede do partido, com 
a participação de alguns 
apoiadores, o Partido Liberal 
(PL) confirmou o nome do 
deputado estadual João Hen-
rique Catan como candidato 
a prefeito de Campo Grande 
nas eleições 2020. O vice é o 
advogado Jayme Magalhães 
Júnior.

“Para trocar toda a velha 
política é que me lanço como 
candidato. E agradeço meu 
partido pelo apoio e con-
fiança. Eu desejava um vice 
combativo, que dialoga, que 
vai conseguir conversar com 
o legislativo e você tem mais 
que condição de encarar esse 
desafio comigo (Jayme)”, 
disse João Henrique.

“Vamos tentar resgatar a 
felicidade do povo de Campo 
Grande, que nos últimos anos 
foi tirada pelos maus gover-
nantes”, disse, emocionado, 
Jayme Magalhães Júnior.

O pré-candidato do PL 
pretende devolver à popu-
lação de Campo Grande a 

cidade que um dia foi eleita 
a melhor para se viver, com 
ingredientes que passam 
por acesso à tecnologia, à 
saúde e transporte de qua-
lidade, segurança benfeita, 
por exemplo. 

“Percebemos que em 
Campo Grande falta exe-
cução de planejamento bá-
sico, parece que as coisas 
aqui são realizadas como 
operação tapa-buraco – 
uma hora tapa um bura-
quinho aqui, faz-se outro 
negócio perto da campanha 
ali. No transporte, por 
exemplo, é preciso acabar 
com o monopólio e criar 
oportunidades sérias para 
aplicativos.”

João Henrique é for-
mado em Direito, cursou 
Ciências Políticas em Yale, 
nos Estados Unidos, pela 
plataforma Open Course, 
e ao retornar para Campo 
Grande começou a atuar 
como advogado, saindo can-
didato a vereador em 2016, 
e ficando como suplente do 
seu partido na época.

no arco de alianças além do 
DEM, PTB, PSB, Patriota e 
PSDB e podemos ter de 16 a 17 
vereadores lá dentro se pen-
sarmos nas alianças. Podemos 
ter mais e quem puder vir es-
tamos conversando”, analisou.

Queriam disputar
O Republicanos, dos ve-

readores Gilmar da Cruz e 
Betinho, e o PCdoB, este que 
historicamente sempre apoiou 
o PT, inicialmente deixaram 
claro que não queriam retirar 
suas pré-candidaturas e apa-
rentemente vão apoiar Trad 
a contragosto. Mário Fonseca 
frisou que a decisão não foi 

dele, mas amenizou pontu-
ando que é uma oportunidade 
de realizar as pautas do par-
tido na cidade, caso ocorra a 
reeleição, enfatizando mais 
atenção para a periferia. A 
sigla possui 30 pré-candidatos 
a vereador.

Já Wilton Acosta não ame-
nizou sua insatisfação. Ele 
deixou claro que a decisão pelo 
apoio ao prefeito foi longe de 
ser unânime. Ainda reforçou 
que havia necessidade de re-
novação na política de Campo 
Grande, mas a votação demo-
crática teve outra direção. O 
partido tem 40 pré-candidatos 
a prefeito em MS.


