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De acordo com eleitores, a disputa no momento está entre o prefeito e o promotor Harfouche

Pesquisa Ibope aponta Marquinhos 
Trad com 41% em intenções de voto

Bancada Cidadã junta seis candidatos em que 
um irá representar o grupo em Campo Grande

TRE chama mesários voluntários para 53ª Zona Eleitoral 

Miglioli diz que elaborou 
plano de governo e prefeito 
“esconde” ajuda do Estado

Rafael Belo

Não é inédito, mas para 
o Legislativo municipal é a 
primeira vez em Mato Grosso 
do Sul que a Bancada Cidadã, 
do DEM, traz seis candidatos 
a vereadores em um para con-
correr a uma das 29 vagas na 
Câmara Municipal de Campo 
Grande. Com as bandeiras 
principais do LGBTI+, saúde 
e direitos humanos. O candi-
dato sêxtuplo quer defender 
o ser humano, o bem-estar e 
o respeito a todos. A Bancada 
é composta pelo microempre-
sário Frank Rossate, 33 anos, 
pelo servidor público na área 
de direito Nivaldo Finelon, 36 
anos, pelo cantor e publicitário 
Deh Leão, 27 anos, pela digital 
influencer e Miss Mato Grosso 
do Sul Trans Mariane Cordon, 
22 anos, pela conselheira de 
segurança e técnica da se-
gurança do trabalho Márcia 
Zen, 55 anos, e pela assistente 
social Neuza Araújo, 56 anos. 

São diversas bandeiras tra-
balhadas, mas as maiores são 
direitos humanos, englobando 
vários segmentos: o direito das 
mulheres, dos animais, igual-
dade racial. Outra é a LGBTI+, 
que vivenciam o tempo todo, e 
a saúde. “Cada pauta envolve 
a área da saúde, a pandemia. 

Andrea Cruz 

O Tribunal Regional Elei-
toral de Mato Grosso do Sul 
está com vagas abertas para 
mesários substitutos e auxi-
liares em locais de votação da 
53ª Zona Eleitoral de Campo 
Grande. Ao todo, são 131 vagas 

oferecidas. Os interessados 
podem entrar em contato pelo 
WhatsApp por meio do número 
(67) 99950-1975.

Conforme divulgado, as 
vagas são, especialmente, 
para as regiões dos bairros 
Aero Ranho, Centro-Oeste, 
Pioneiros, Parati, Universi-

tário II, Jardim Canguru e 
Parque do Lageado.

O TRE-MS lembrou que os 
mesários receberão gratui-
tamente materiais e de EPIs 
(Equipamentos de Proteção 
Individual) para prevenção 
contra o contágio da COVID-19. 
Além disso, citou que ser me-

sário é um ato de cidadania e há 
diversas vantagens, tais como: 
auxilio-alimentação, horas de 
atividades nas universidades, 
critério de desempate ou tí-
tulos (em concurso público, a 
depender do edital) e isenção 
do pagamento de taxas de con-
cursos públicos estaduais.

Divulgação

Nilson Figueiredo
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Marcelo Miglioli 
participou de sabatina da 
Rádio Hora e do jornal O 
Estado, realizada nessa 
sexta-feira

Bancada Cidadã é 
composta por cinco 
membros, mas Frank 
Rossate (de amarelo) 
foi registrado no TRE

Promotor Sergio 
Harfouche aparece na 
segunda posição, com 
11% da preferência dos 
eleitores

Prefeito Marquinhos 
Trad lidera a pesquisa 
com 41% das 
intenções de voto

Todos atuamos bastante sobre 
ambulatório de atendimento 
igualitário, também a cultura 
e justiça e segurança pública. 
Somos bem amplos, mas estes 
são onde temos uma grande 
atuação”, pontuou Frank Ros-
sate, que está com registro 
de candidatura pela Bancada 
Cidadã na Justiça Eleitoral. 
Todos eles têm atuação nos 
direitos humanos. Entre elas 
Finelon atua na questão da 
violência de vulneráveis e foi o 
presidente de uma instituição 
de homens trans. Neusa tra-
balhou na Febem por 20 anos. 
Márcia Zen foi a dona do pri-
meiro Bar LGBT do Estado. 
“Fui o primeiro subsecretário 
do país da pauta LGBT+.” 
Márcia tem projetos na área 

e é Miss MS Trans. Deh traz 
as pautas de referência LGBT 
na música.

Com estudo, formação e 
trabalho, a Bancada Cidadã 
acredita ser possível chegar 
lá com a população apontando 
os caminhos que o vereador 
sêxtuplo deve seguir. “São 177 
mil pessoas que não votaram 
nas eleições passadas, nós pre-
cisamos de 4 mil. Você pode 
escolher uma candidatura que 
faça mudança. Fazer a política 
como profissão não podemos 
mais aturar. Pedimos oportuni-
dade e voto para 25600. Acesso 
nossos projetos que são plurais 
@bancada_cidadacg”, pediu. 
É mais fácil ter um mandato 
coletivo, no qual todos têm voto 
e é participativo, não só com 

os seis integrantes, mas com 
toda a sociedade. O grupo de 
um chegou a ser candidato do 
Democratas a convite do vice-
-governador Murilo Zauith. O 
candidato vê retrocesso polí-
tico em todas as áreas e consi-
dera inadmissível. A Bancada 
quer ir além e galgar outros 
caminhos acima do municipal. 
Todos são bem atuantes nas 
redes sociais, cada um com seu 
ponto forte. “O bom do coletivo 
é que cada um atua de um 
jeito. A rede social é um bom 
termômetro, mas o pessoal, 
com todos os cuidados, não 
pode deixar de acontecer. A 
gente precisa de pessoas que 
se comprometam com a gente 
e, dificilmente, se consegue 
sem o contato diário”, finaliza.

Rafael Belo

O engenheiro Marcelo Mi-
glioli (SD), quinto candidato a 
prefeito de Campo Grande a 
passar por sabatina da Rádio 
Hora e do jornal O Estado, 
afirmou ter feito o próprio 
plano de governo e que a atual 
gestão do prefeito Marqui-
nhos Trad está escondendo 
as parcerias e obras com o 
governo de Reinaldo Azam-
buja (PSDB). “É uma relação 
de amante porque ele usufrui 
das benesses”, acusa. 

De acordo com Miglioli, 
Campo Grande precisa de 
um gestor que trabalhe para 
resolver os problemas do mu-
nicípio, não apenas “maquiar” 
a cidade para deixá-la bonita 
em período eleitoral.

“Campo Grande está igual 
uma noiva que você maquiou 
e deixou bonita, aí começa 
a garoar e desmancha tudo, 
porque aquilo é só maquiagem. 
Para quem entende um pouco 
de obra e manutenção logo 
vê que é tudo muito frágil, 
então é isso que nós queremos 
mudar”, afirma.

Miglioli se pôs como prin-
cipal opositor do atual prefeito 
Marquinhos. Ele aponta que é 
preciso apresentar um novo 
organograma do município de 
Campo Grande. “O organo-
grama atual é um verdadeiro 
‘Frankenstein’. Tem mais cai-
xinhas que tudo. Nosso plano 

de governo foi feito por mim. 
Foi estudado e discutido e o 
que está nele é o que acredi-
tamos com pontos de curto, 
médio e longo prazo”, pro-
mete. 

Sobre ter recebido apoio 
do prefeito na campanha ao 
Senado em 2018, Miglioli disse 
que foi bem recebido e teve 
um bom relacionamento no 
período dentro da parceira 
entre Estado e prefeitura. 
Entretanto, desafiou a atual 
gestão a mostrar R$ 1 que seja 
investido pela prefeitura nas 
obras que estão acontecendo 
na cidade.

“Foi um apoio em 2018 
muito relativo. Ele disse: Eu e 
Campo Grande precisamos do 
Marcelo e foi uma das poucas 
vezes que ele falou a verdade”, 
avaliou.  

Miglioli seguiu contando 
que o convênio para resolver 
o problema do tapa-buracos 
foi feito por ele. “Campo 
Grande ia perder R$ 300 
milhões e eu cuidei disso. 
Assinei o convênio e sal-
vamos todos os recursos de 
obras. No Nova Lima ele não 
colocou R$ 1”, diz. 

“Isso revolta muito os tu-
canos, porque hoje quando 
você faz uma pesquisa, a po-
pulação acha que o Reinaldo 
não fez nada e por trás de 
tudo está o governo do Estado, 
mas isso é uma relação deles”, 
concluiu.

Andrea Cruz

A TV Morena divulgou 
ontem (16) a pesquisa Ibope 
sobre o cenário eleitoral de 
Campo Grande. O prefeito 
Marquinhos Trad (PSD) saiu 
na frente dos outros concor-
rentes com 41% em intenções 
de voto. A pesquisa foi divul-
gada a 30 dias do primeiro 
turno, que ocorre em 15 de 
novembro. 

Foram incluídos os dois can-
didatos do PSL por estarem em 
processo de registro de candi-
datura do Tribunal Regional 
Eleitoral. A pergunta feita aos 
eleitores foi a seguinte: Se 
a eleição fosse hoje em qual 
candidato você votaria?

O prefeito Marquinhos 
Trad teve o percentual maior, 
com 41%, o promotor Sergio 
Harfouche (Avante) teve 7%, 
Pedro Kemp (PT) aparece com 
6%, Delegada Sidneia Tobias 
(Podemos) tem 4%. Os can-
didatos Dagoberto Nogueira 
(PDT) e Vinicius Siqueira 
(PSL) tiveram o percentual 
de 4%. Os candidatos Esacheu 
Nascimento (PP), Marcelo 
Bluma (PV) e João Henrique 
(PL) pontuaram 2%. Já os 
candidatos Marcio Fernandes 

(MDB), Trutis (PSL) e Marcelo 
Miglioli (SD) pontuaram 1%. 

Os candidatos Cris Duarte 
(Psol), Guto Scarpanti (Novo), 
Paulo Matos (PSC) e Thiago 
Assad (PCO) tiveram o percen-
tual de 0%. O total de 13% foi 
de brancos e nulos e 9% não 
souberam responder.

 Rejeição
Entre os mais rejeitados 

estão Dagoberto Nogueira 
com 34%, Marquinhos Trad 
com 24% e Pedro Kemp com 
21%. Na sequência vêm os 
candidatos Marcelo Bluma 
com 15%, promotor Sergio 
Harfouche e Marcelo Miglioli 
com 9%, Marcio Fernandes 
com 8%, Cris Duarte, Paulo 
Matos e Vinicius Siqueira com 
7%. O total de 2% disse que 
poderia rejeitar todos os can-
didatos e 18% não souberam 
responder. 

A pesquisa
A pesquisa Ibope com re-

gistro MS-01902/2020 Campo 
Grande-MS foi realizada entre 
os dias 14 e 16 de outubro com 
602 eleitores. A pesquisa tem 
margem de erro 4 pontos para 
mais ou para menos e o índice 
de confiança é de 95%.


