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Governador esteve em reunião com deputados, senadores e ministros

Eleições em Campo Grande terão 764 
postulantes para 29 vagas de vereadores 

Com deputados candidatos, 
abre-se espaço para suplentes

Comissão aprova relatório e 
impeachment de Witzel avança 

Rafael Belo

Com o teste positivo do 
governador de Mato Grosso 
do Sul, Reinaldo Azambuja 
(PSDB), para COVID-19, os 
parlamentares que estiveram 
com a autoridade também vão 
fazer o exame. Azambuja se 
reuniu na terça-feira (15) com 
os ministros da Agricultura, 
Tereza Cristina, e do Desen-
volvimento, Rogério Marinho, 
além de parte da bancada fe-
deral do Estado, os senadores 
Simone Tebet (MDB), Nelsinho 
Trad (PSD) e Soraya Thro-
nicke (PSL), além dos depu-
tados federais Rose Modesto 

(PSDB) e Luiz Ovando (PSL).
A senadora Simone Tebet 

disse que não chegou muito 
perto do governador, mas vai 
fazer a testagem. A senadora 
Soraya Thronicke não con-
firmou se vai fazer o exame, 
mas como não se recorda 
como o cumprimentou também 
aguarda para realizar o teste. 
Mesmo na dúvida sobre se 
faria o teste, já que teve em 
março o novo coronavírus, a 
assessoria do senador Nel-
sinho Trad avisou que pediria 
o exame. 

A deputada federal Rose 
Modesto também disse que 
não teve contato com ele, só 

de longe. “Mas vou me manter 
isolada”, revelou. Já o depu-
tado federal Luiz Ovando teve 
a doença junto com toda a fa-
mília e todos evoluíram perfei-
tamente. “Estão todos curados 
sem qualquer complicação. A 
confirmação foi feita no dia 
16 de março por exame soro-
lógico, IgG elevado e IgM em 
queda. Estou 100% recuperado 
e correndo novamente de cinco 
a seis quilômetros por dia”, 
explicou. O deputado disse que 
todos os familiares utilizaram 
hidroxicloroquina, azitromi-
cina, dexametasona, vitamina 
D e sulfato de zinco para trata-
mento. Ovando reforçou ainda 

que a sorologia mostrou que já 
teve a COVID-19 e está imune.

De acordo com o comuni-
cado oficial, Reinaldo Azam-
buja tem apenas sintomas 
leves, passa bem e começou a 
cumprir quarentena, em que 
passa a trabalhar de casa 
em home office. O governador 
também esteve no DOF em 
Dourados e, na quinta-feira 
(16), na convenção do PSDB.

Dos secretários de Azam-
buja, apenas o de Fazenda, 
Felipe Matos, e o diretor-presi-
dente do Detran-MS (Departa-
mento Estadual de Trânsito), 
Rudel Trindade Júnior, já ti-
veram a doença.

Andrea Cruz

Em Mato Grosso do Sul 
ao menos seis deputados 
disputam as eleições con-
correndo à prefeitura. Em 
Campo Grande, os deputados 
estaduais Pedro Kemp (PT), 
Marcio Fernandes (MDB) e 
João Henrique Catan (PL) 
concorrem à cadeira do Exe-
cutivo. O deputado federal 
Loester Trutis (PSL), por en-
quanto, é o candidato do PSL.

No interior, o deputado Bar-
bosinha (DEM) concorre em 
Dourados e Onevan de Matos, 
do PSDB, em Naviraí.  Su-
pondo que eles sejam eleitos, 
os suplentes das coligações 
dos contemplados da Assem-
bleia Legislativa assumiriam 
o cargo. 

Se Pedro Kemp fosse eleito 
em Campo Grande, quem as-
sumiria a vaga seria Amarildo 
Cruz, que tem a vaga de 1º 
suplente. O segundo suplente 
é Elias Ishy de Matos. 

Se o emedebista Marcio 
Fernandes fosse eleito na Ca-
pital, o 1° suplente Paulo Du-
arte ficaria com o cargo. No 
entanto, existe a possibilidade 
de Duarte chegar à Prefeitura 
de Corumbá; nesta segunda 
hipótese, o 2° suplente do 
MDB que não coligou seria 
o vereador Loester Nunes de 
Oliveira. Numa terceira situ-
ação, se Nunes for eleito a ve-
reador e não quiser a vagade 
deputado, quem entraria seria 
o 3° suplente, Paulo Siuffi. 

Na hipótese em que o de-
putado João Henrique Catan 
vença, o primeiro suplente a 
entrar no cargo pela coligação 
entre o PL, PSC, DC, PRTB, 
PTC e PHS (atual Podemos) 
seria Alírio Villasanti Romero. 

O deputado Barbosinha foi 
eleito pelo DEM que estava 
coligado ao PSDB e ao Pros. 
Assim, se vencer em Dou-
rados, a secretária de Cultura 
Mara Caseiro, do PSDB, as-
sume como primeira suplente. 
O segundo suplente é Dione 
Haschioka, também do PSDB;  
o tucano Enelvo Felini vem a 
seguir, mas ele disputa a Pre-
feitura de Sidrolândia.

O deputado Onevan de 
Matos, que é do PSDB e 
foi o deputado mais votado 
da coligação com DEM e 
Pros, também pode vencer a 
eleição em Naviraí e deixar 
a vaga em aberto. 

Supondo que Barbosinha e 
Onevan vençam em suas res-
pectivas cidades, as vagas po-
derão ser ocupadas por Mara 
Caseiro e Dione Haschioka. E 
assim sucessivamente. Nesta 
coligação o vereador André 
Salineiro, que era do PSDB, 
ficou como quarto suplente. 
Porém, em resolução do Tri-
bunal Superior Eleitoral de 
2007, ele possivelmente ficaria 
de fora por ter trocado de par-
tido. “Assim sendo, o mandato 
pertence ao partido e, em tese, 
estará sujeito à sua perda o 
parlamentar que mudar de 
agremiação partidária, ainda 
que para legenda integrante 
da mesma coligação pela qual 
foi eleito”, diz a resolução.

A suposição final é a res-
peito do deputado federal Lo-
ester Trutis. Se conseguir efe-
tivar a candidatura e na hipó-
tese de vencer, quem assume 
a vaga na Câmara Federal é 
Elizeu Dionizio, que consta 
como primeiro suplente. Em 
2018, o PSL coligou com Pros, 
Solidariedade, Avante, PSB, 
PTB, PPS e PMN.

Folhapress

 A comissão do impea-
chment da Assembleia Le-
gislativa do Rio de Janeiro 
aprovou ontem (17) um re-
latório favorável ao prosse-
guimento do processo de im-
peachment de Wilson Witzel 
(PSC), já afastado tempo-
rariamente do governo pelo 
STJ (Superior Tribunal de 
Justiça).

Assim, na próxima se-
mana os parlamentares 
devem votar no plenário a 
admissibilidade da denúncia 
por crime de responsabili-
dade contra Witzel, que é 
acusado de ter chefiado um 
esquema de desvio de re-
cursos destinados ao com-
bate à pandemia do novo 
coronavírus.

A partir de segunda-feira 
(21) começa a contar o prazo 
de 48h para que o parecer 
seja inserido na pauta do 
plenário. A votação pelos de-
putados pode levar mais de 
um dia.

Mantida a tendência pela 
aprovação, por ao menos dois 
terços dos parlamentares, 
terá início a formação de um 
tribunal misto, composto por 
cinco deputados e cinco de-
sembargadores e comandado 
pelo presidente do Tribunal 
de Justiça do Rio de Janeiro.

Formado o tribunal, o 
afastamento temporário de 
Witzel será renovado por 
180 dias enquanto o grupo 
analisa a denúncia.

Ainda que ele já tenha 
sido retirado do cargo pelo 
STJ (Superior Tribunal de 
Justiça), a decisão dos de-
putados é importante porque 
poderá abrir caminho para 
o afastamento definitivo de 
Witzel, a depender do jul-

gamento que será feito pelo 
tribunal misto.

O parecer votado nessa 
quinta foi apresentado na 
segunda-feira (14) pelo re-
lator, o deputado Rodrigo 
Bacellar (Solidariedade), que 
defendia “autorização para 
prosseguimento do processo 
pela comissão mista com 
vistas a julgar Wilson Witzel 
pela prática de crime de res-
ponsabilidade”.

No parecer de 77 páginas, 
o relator afirma que “os fortes 
indícios de proximidade 
entre os empresários que se 
locupletaram do dinheiro pú-
blico e o denunciado [Witzel]; 
aliado ao fato de que grande 
parte dos danos ao erário 
somente foram possíveis 
ante à direta intervenção do 
denunciado, denotam a ne-
cessidade de prosseguimento 
do processo”.

No fim de agosto, o mi-
nistro Benedito Gonçalves, 
do STJ, ordenou que o então 
governador fosse afastado 
para cessar supostas ati-
vidades de corrupção e la-
vagem de dinheiro, envol-
vendo supostas contratações 
fraudulentas pelo governo do 
Rio em meio à pandemia do 
coronavírus.

A denúncia apresentada 
pela PGR afirma que Witzel 
se utilizou do cargo para 
estruturar uma organização 
criminosa, na qual fornece-
dores do estado teriam pago 
R$ 554.236,50 em propinas 
ao escritório de advocacia de 
sua esposa, Helena Witzel.

A Procuradoria chegou 
a pedir a prisão do gover-
nador, mas Gonçalves en-
tendeu que o afastamento 
seria suficiente para impedir 
a continuidade das supostas 
ilicitudes.

Chico Ribeiro/Secom/MS

berto Nogueira e Kelly Martins) 
e o PV (Marcelo Bluma e José 
Alvarenga) terão 43 pré-candi-
datos proporcionais. 

Já o PSC (Paulo Matos e 
Dany Duarte) média de 40, PSL 
(Loester Trutis e Lilian Durães) 
30, Avante (Sérgio Harfouche e 
André Salineiro) também com 
30. Harfouche e Salineiro anun-
ciaram o apoio dos partidos 
DC e PRTB do vice-presidente 
Mourão. O Novo (Scarpanti e 

Priscila Afonso) tem sete e o 
PSOL (Cris Duarte e Val Eloy), 
seis. 

PSD
PSD (44 pré-candidatos a 

vereador) de Marquinhos Trad 
e Adriane Lopes (Patriota),  
também com 44, somam com 
PSDB e PTB, que juntos têm 88, 
Republicanos com 40, PSB com 
cerca de 35, Rede com 33, DEM 
31 e PCdoB, 30 

Dos 15 postulantes à Prefeitura de Campo Grande, 
cinco são homens encabeçando e o mesmo gênero 
de vice, dez têm mulheres de vice e apenas duas são 
mulheres pré-candidatas a prefeitas. Destas só uma 
tem composição totalmente feminina. O voto das 
mulheres é o maior em Campo Grande, chegando a 54% 
do eleitorado, de acordo com dados do TRE (Tribunal 
Regional Eleitoral). O sociólogo Paulo Cabral acredita 
que não há relação da porcentagem maior do eleitorado 
feminino. “Se as duas pré-candidatas alcançarem 5% do 
eleitorado será muito. Não tem relação, porque vemos 
que existem candidatas a vereador e só duas na Câmara 
e nenhuma na Assembleia. Então, não há relação com os 
54% de eleitores serem mulheres. Pelo partido que elas 
disputam, 5% será muito”, avaliou.

Mulheres aparecem na disputa para prefeitura 
e em número maior como vice-prefeitas

O número maior que o de 
2016 se deve a mudanças 
nas regras eleitorais com 
a necessidade de lançar 

chapas marjoritárias 

Rafael Belo

Campo Grande terá 764 
postulantes para 29 vagas de 
vereadores nas eleições mu-
nicipais deste ano. Mantendo 
esse número, será em média 26 
para cada vaga. Só da coligação 
de Marquinhos Trad, com oito 
partidos, e único que não é 
chapa pura, são 345. De acordo 
com dados do TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral), em 2016 
eram 704 candidatos, mas 666 
ficaram aptos a concorrer. 

O sociólogo Paulo Cabral 
afirma que o número mais ele-
vado é em razão da proibição 
de coligação na proporcional. 
“Antes havia todo um esquema 
de distribuir os candidatos para 
não inflacionar. Agora este ano, 
quanto mais candidato maior a 
probabilidade de fazer um vere-
ador. Se eu tenho uma situação 
onde o número de candidaturas 
pode ser estendido, eu pego e 
faço desta forma”, explicou. 

Para ele, os partidos terem 
de trabalhar sozinhos leva àpro-
babilidade de trazer mais votos. 
Sobre os oito partidos com o 
PSD, ele não vê dificuldade de 
eleger vereadores. “Não é difícil 
porque não há uma relação 
direta entre os candidatos do 
Legislativo e do Executivo. Não 
tem grandes reflexos para este 
tipo de situação. Isto não vai in-
terferir. O candidato a vereador 
é muito em cima do ganho, do 
agrado, não há correlação entre 
escolha de vereador e prefeito 
nos partidos tradicionais. Já 
o PT é ideológico e acontece o 
voto no partido”, pontua.

Paulo Cabral acredita que 
é elevadíssimo 29 vagas para 
vereador para uma cidade 
como Campo Grande, mas com 
esta quantidade só depende da 

pessoa. “Depende muito de como 
o sujeito se preparou, ainda 
mais nesta campanha total-
mente atípica com as redes so-
ciais terem papel fundamental. 
Muitos pré-candidatos têm pro-
movido lives. É uma campanha 
totalmente diferente de tudo 
que se fez. Então, mesmo que 
o candidato pretenda furar as 
restrições não é bem-visto por 
causa do isolamento social. Será 
95% nas redes. Se um candidato 
fizer reuniões com muita gente 
vai demonstrar desrespeito”, 
destacou. 

Números
Dos 15 partidos que vão dis-

putar apenas PCO, com os pré-
-candidatos a prefeito Thiago 
Assad e vice Carlos Martins Jú-
nior, e PL, com o pré-candidato 
a prefeito João Henrique Catan 
e vice Jayme Magalhães, não 
têm proporcional. Podemos (de-
legada Sidnéia Tobias e Samuca 
Brasil), PT (Pedro Kemp e He-
loísa Berro), PP (Esacheu Nas-
cimento e Venicio Leite), MDB 
(Márcio Fernandes e Juliana 
Zorzo) e Solidariedade (Mar-
celo Miglioli e Carlla Bernal) 
lançaram 44 pré-candidatos a 
vereador cada. O PDT (Dago-

Izaias Medeiros

Na terça-feira, ministros, 
senadores e deputados 
federais participaram 
de uma agenda na 

Governadoria

Parlamentares farão teste após 
Reinaldo ser positivo para COVID


