
Eleições 2020

Biossegurança Ratificação

  Campo Grande-MS |Quinta-feira, 17 de setembro de 2020  A3Política

Com definição das convenções, cientista político acredita em fortalecimento para a disputa do prefeito

Marquinhos Trad terá 13 candidaturas 
para tentar bater a sua reeleição

PSDB cita existir equilíbrio  
na sigla após apoio a prefeito

Andrea Cruz

Até o momento, o prefeito 
Marquinhos Trad (PSD) tem 
13 adversários oficiais que 
disputam a Prefeitura de 
Campo Grande e o apoio de 
sete partidos políticos. Ontem 
(16), Cris Duarte consolidou 
a candidatura pelo PSOL e 
será a única mulher do pleito, 
já que a médica-veterinária 
Terezinha Cândido, do Demo-
cracia Cristã, teve de deixar a 
disputa, após a sigla decidir 
apoiar o promotor licenciado 
Sérgio Harfouche, do Avante.

As convenções partidárias 
terminaram e os candidatos têm 
até o dia 26 de setembro para 
registrar as homologações no 
Tribunal Regional Eleitoral.

Concorrentes
Entre os que tentam tirar a 

cadeira do Executivo de Marqui-
nhos está o partido Avante que, 
como já citado, concorre com 
Sérgio Harfouche ao cargo de 
prefeito e o vereador André Sa-
lineiro como vice.  O MDB, com 
o deputado Márcio Fernandes 
ao cargo de prefeito e a ex-
-vereadora Juliana Zorzo como 
candidata a vice-prefeita. O Soli-
dariedade entra na disputa com 
o ex-secretário de obras Marcelo 
Miglioli concorrendo a prefeito 
e Carlla Bernal como vice. Já 
o Progressistas vai disputar 
com o ex-diretor da Santa Casa 
Esacheu Nascimento e Venicio 
Leite como candidato a vice. O 
PT concorre ao cargo de chefe 
do Executivo com o deputado 
Pedro Kemp, e a candidata a 
vice-prefeita é a ex-secretária 
Heloísa Castro Berro. Tem ainda 
o PDT, que vem com o deputado 
federal Dagoberto Nogueira e 
para vice Kelly Martins.

Entre os partidos menores, 
o PSOL concorre com a psicó-
loga Cris Duarte ao cargo de 
prefeita e a líder do movimento 
indigenista Val Eloy. O PV lança 
novamente Marcelo Bluma como 
candidato a prefeito e José Al-

Dayane Medina

Foi entregue ontem (16) ao 
TRE-MS (Tribunal Regional de 
Mato Grosso do Sul) a primeira 
de três remessas de EPIs (equi-
pamentos de proteção indivi-
dual) e materiais necessários 
para a prevenção contra a 
COVID-19 nos locais de vo-
tação e nas seções eleitorais.

Conforme os protocolos 
sanitários estabelecidos pela 
OMS (Organização Mundial 
da Saúde), o material enca-
minhado pelo TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral) vai pro-
porcionar segurança aos 
eleitores, mesários e demais 
colaboradores nas eleições 
municipais de 2020.

O presidente do TRE-MS, 

desembargador João Maria 
Lós, destaca a importância da 
iniciativa que “além de garantir 
a legitimidade do processo elei-
toral de maneira democrática 
e responsável, prioriza os cui-
dados necessários a todos os 
envolvidos na eleição”.

Ao todo, a Justiça Elei-
toral sul-mato-grossense vai 
receber 34.378 protetores 

faciais, 139.269 máscaras, 
33.708 frascos de álcool gel 
(200ml), 31.417 de álcool etí-
lico gel (500ml) e 6.349 de 
álcool spray (400ml).

O prazo final das duas ou-
tras entregas é 30 de setembro, 
sendo que a distribuição será 
realizada de maneira parcial 
de acordo com o volume de 
materiais. (Com assessoria)

Divulgação

Marquinhos Trad 
refaz a dobradinha 

de 2016 com 
Adriane Lopes para 

vice-prefeita

Chegou ontem a 
primeira remessa 

de protetores para 
garantir a segurança 

durante o pleito

TRE-MS recebe protetores faciais para a 
prevenção da COVID-19 nas eleições 2020

Andrea Cruz

O Partido da Social De-
mocracia Brasileira (PSDB) 
de Campo Grande realizou a 
convenção partidária ontem 
(16) e definiu a chapa dos 
44 nomes que concorrem ao 
cargo de vereador e vere-
adora. E, segundo o presi-
dente municipal, vereador 
João César Mattogrosso, 
mesmo o partido possuindo 
várias correntes, a decisão 
de apoio à reeleição de Mar-
quinhos Trad, do PSD, foi de-
cidida de forma democrática.

“Todo partido, ainda mais 
o PSDB com a grandeza que 
possui, sempre vai querer ter 
à disposição de lançar candi-
datura própria. Ainda mais, 

com todos os quadros e com a 
história que a gente tem. Todo 
partido tem pensamentos e di-
vergências e com toda certeza 
o pensamento de acompanhar 
o prefeito Marquinhos em uma 
reeleição tiveram pessoas 
favoráveis e que não eram; 
isso é normal e faz parte 
do processo democrático. A 
partir do momento que foi 
escolhido de forma democrá-
tica e no voto, e o sim venceu, 
a gente segue e acompanha 
unidos e fortes o mesmo pro-
jetos. E todos que são tucanos 
querem que nosso partido seja  
maior”, explicou. 

A chapa Juntos por Campo 
Grande  possui 14 mulheres. 
A intenção é eleger ao menos 
seis vereadores. 

Divulgação

Marithê do Céu/Divulgação

varenga como vice-prefeito. Já 
o PL vai tentar a prefeitura 
com o deputado João Henrique 
Catan ao cargo de prefeito e o 
advogado Jayme Magalhães Jú-
nior como vice. Pelo Podemos a 
delegada Sidnéia Tobias disputa 
o cargo de prefeita, o partido não 
tem vice definido. 

Até agora, o PSL é o único par-
tido que aguarda decisão da Jus-
tiça Eleitoral para oficialização 
da candidatura a prefeito que, 
por enquanto, continua com o 
deputado federal Loester Trutis; 
a publicitária Lilian Durães foi 
escolhida como candidata a vice. 
Além de Guto Scarpanti do Novo 
e para vice Priscila Afonso. O 
PSC virá com chapa pura com 
Paulo Matos para prefeito e a 
assistente social Dany Durate 
para vice-prefeita. 

Previsões
O cientista político Tito Ma-

chado, que é doutor em Geografia 

Política e Econômica pela USP 
(Universidade de São Paulo) 
explicou que Marquinhos pode 
ter alguma vantagem ao iniciar 
campanha pela aglutinação de 
partidos apoiando, força política 
e até falta de “grandes” nomes 
políticos concorrendo.

“Acho que tudo está dentro de 
um perfeito contexto. A eleição 
de MS, que é um dos estados 
mais conservadores da nação e 
não significa atrasado, porque é 
extremamente avançado em di-
versos sistemas. Você carateriza 
um estado conservador quando 
os políticos disputam eleição 
na chamada ‘Na boa’. Eu gos-
taria de ver a eleição de Campo 
Grande, talvez com frentes mais 
fortes, já que a capital aglutina 
toda a riqueza estadual e tem 
um sinal muito importante em 
termos de política no Estado” 
explicou Machado, que citou a 
falta de apostas maiores na dis-
puta da prefeitura. “Conheço a 

grande maioria dos candidatos, 
eles são bons, mas talvez não 
possuam cacife político efetivo 
para disputar eleição do naipe 
que a cidade precisa. Então, eles 
vão na boa.”

Ele cita que o histórico de 
prefeitos da cidade é muito 
bom e, desde 1956, os manda-
tários fazem boa gestão e são 
reeleitos sequencialmente ou 
depois, com exceção de um 
(Alcides Bernal). “É preciso 
ser muito competente para 
fazer uma gestão incompe-
tente em Campo Grande. Tem 
uma máquina pública ativa, o 
sistema funciona e basta fazer 
o que está programado que é 
muito difícil você fazer uma 
administração ruim.” 

Para Tito Machado, se não 
surgir algum fato muito mira-
bolante durante a campanha, 
existem chances boas de o 
prefeito vencer novamente 
as eleições. 

Eleição passada
Em 2016, Marquinhos Trad 

também teve o apoio de sete 
partidos e coligou com o PTN 
(agora Podemos), tendo a atual 
vice-prefeita Adriane Lopes 
como candidata. À época, o 
PEN (agora Patriota), o PHS 
(que se fundiu ao Podemos), o 
DEM, PTdoB (agora Avante), 
PMN, PTB e o PPL (incorpo-
rado ao PCdoB) apoiaram a 
eleição dele. 

Na ocasião, 13 partidos lan-
çaram candidatos, inclusive o 
PSDB que hoje apoia Marqui-
nhos. Há quatro anos, a sigla tu-
cana chegou ao segundo turno 
com a candidatura de Rose 
Modesto na concorrência. O 
PSDB contou com apoio de seis 
partidos (PR, PSB, PSL, SD, 
PRB e PDT).

Marquinhos e Rose Modesto 
disputaram o segundo turno. 
Ele saiu vitorioso com 34,57% 
dos votos válidos totalizando 

147.694 e Rose perdeu, contabi-
lizando 113.738, com o total de 
26,62% dos votos válidos. 

Os 13 concorrentes desse 
pleito foram: Alcides Bernal (PP) 
que teve 11.128 votos, Coronel 
David (que era do PSC) com 
30.631 votos, Marcelo Bluma 
(PV) com 10.707 votos, Alex do 
PT com 8.482 votos, Athayde 
Nery do Cidadania com 3.965 
votos, Aroldo Figueiró (PTN) 
com 3.261 votos, Pedrossian 
Filho (PMB) com 2.416 votos, 
Lauro Davi (Pros) com 1.943 
votos, Adalton Garcia (PRTB) 
com 1.607 votos, Suél Ferranti 
(PSTU) com 1.320 votos, Elizeu 
Amarilha (PSDC) com 200 votos, 
Arce (PCO) com 158 votos e 
Rosana do PSOL contabilizou 
2.351 votos, mas ficou inelegível 
por conta de processo eleitoral.

Campo Grande tem o elei-
torado de 612.487 pessoas, 
sendo 331.490 mulheres e 
280.997 homens. 


