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Querendo voltar Educação

Eleição municipal

Parlamentares articulam visita a 
Corumbá na próxima semana

Ex-vereadores que perderam eleições em 2016 
reaparecem ‘repaginados’ em candidaturas

Senadores de MS defendem 
recursos destinados ao MEC 

Podemos tem 16 candidaturas próprias e mais de 500 nomes a vereador
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Chico Ribeiro

Rafael Belo

A bancada de deputados 
federais de Mato Grosso do 
Sul se uniu com a de Mato 
Grosso e criou uma comissão 
externa para tratar as quei-
madas no Pantanal como o 
Senado fez. A ideia é uma 
atuação em conjunto e já 
tem previsão de visita a Co-
rumbá na próxima semana. 
Com a ausência do presi-
dente Rodrigo Maia (DEM), 
em quarentena por COVID, 
depois de participar da posse 
do presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), mi-
nistro Luiz Fux, também com 
a doença, quem instaurou a 
comissão e uma diligência 
aprovada na quinta-feira 
(17) foi o primeiro vice-
-presidente, Marcos Pereira 

(Republicanos). A comissão 
estará em Mato Grosso neste 
fim de semana. 

O deputado federal Vander 
Loubet (PT) contou que es-
teve em Brasília na terça-
-feira (15) e reforçou a pre-
sença da diligência em Mato 
Grosso. “Não vou poder ir, 
mas dois integrantes do PT 
vão. Faço parte da comissão 
onde cada partido indicou 
seus nomes. Falei com Nel-
sinho e Simone, que criaram 
a comissão no Senado e é 
muito provável que semana 
que vem vamos juntar as 
duas comissões e fazer o 
convite para ir até Corumbá. 
Estou fazendo a ponte com 
Nelsinho e Simone. É im-
portante ir lá ver, visitar, 
falar com Embrapa, Sindi-
cato Rural, produtores, ri-

Rafael Belo

O ministro da Educação, 
Milton Ribeiro, reclamou do 
corte de mais de R$ 1,5 bilhão 
destinados à pasta feito pelo 
Ministério da Economia. De 
acordo com o ministro, parte 
do valor vai para emendas 
parlamentares. Ele aproveitou 
a deixa para pedir ajuda dos 
parlamentares que garan-
tiram o investimento na área. 
Foi o que confirmaram os se-
nadores Nelsinho Trad (PSD) 
e Simone Tebet (MDB).

Nenhum dos parlamentares 
entrou no mérito das emendas 
parlamentares nem sobre a 
alegação do ministro de os 
recursos estarem parados. Em 
tempos de pandemia e sem 
aulas, ainda foram aplicados 
48% desse valor, conforme fala 
do ministro. Para a senadora 
Simone Tebet, que está focada 
na reforma tributária e na 
comissão do Pantanal sobre 

as queimadas, não é possível 
retirar recursos da pasta. 

“Educação é prioridade e 
ainda mais no pós-pandemia, 
com a maior demanda de 
gastosem razão da exigência 
das medidas sanitárias. Re-
centemente inserimos na 
Constituição a obrigação de 
aumentar a parcela da União 
para a educação básica com 
o novo Fundeb. Um país que 
quer superar suas mazelas e 
reduzir desigualdades sociais 
deve investir cada vez mais em 
todos os níveis da educação. 
Certamente, as lideranças 
no Congresso discordarão de 
corte tão significativo no or-
çamento do setor”, disse a 
senadora Simone Tebet.

Já o senador Nelsinho Trad 
garantiu que o setor é funda-
mental para a nação. “Entendo 
que o orçamento da Educação 
nunca é gasto, é investimento. 
Vejo que o Executivo deve re-
pensar esta questão.” 
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Câmara instala comissão para 
tratar queimadas no Pantanal e 
atuar junto com Senado
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beirinhos, Governo do Es-
tado, Imasul, Famasul, todas 
as instituições e prefeitura 
da região, até porque, dois 
terços do Pantanal é aqui. 
Estamos trabalhando para 
isso”, explicou.

Para o deputado federal 
Fábio Trad, a comissão é 
importante porque insere o 
Poder Legislativo no cenário 
de forças que devem somar 
energia institucional para 
delimitar com a urgência 
necessária o marco legal de 
prevenção e repressão a tra-
gédias como a que está ocor-
rendo. Já o deputado federal 
Luiz Ovando deve participar 
da comissão também, porém 

não acredita ser necessária. 
“Nesta fase, quando a chuva 
a se aproxima e praticamente 
todas as medidas de com-
bate já tendo sido tomadas, 
inclusive com liberação de 
recursos federais, não cabe 
mais qualquer comissão. O 
que se faz necessário agora 
é ação e isso os governos 
federal e do Estado estão na 
vanguarda”, analisou.

A Comissão Temporária 
Externa destinada a acompa-
nhar e promover estratégia 
nacional para enfrentar as 
queimadas em biomas brasi-
leiros foi proposta na terça-
-feira (15) pela deputada fe-
deral Rosa Neide (PT-MT).

Sérgio Murilo: em apenas 
um ano de trabalho, 
atingimos a mesma 
dimensão dos partidos 
tradicionais do Estado

e responsabilidade o recurso 
público, que deve retornar à 
população na forma de bons 
serviços na cidade onde cada 
um reside”, concluiu. 

O Podemos vai de chapa pró-
pria em cidades importantes 

como Campo Grande, Naviraí, 
Paranaíba, Cel. Sapucaia, El-
dorado, Aparecida do Taboado, 
Sonora, Camapuã, Miranda, 
Juti, São Gabriel e Santa Rita 
do Pardo, Corguinho, Fátima do 
Sul, Coxim e Deodápolis. 

A grande novidade no ce-
nário eleitoral de Mato Grosso 
do Sul é o partido Podemos. De 
legenda praticamente inexis-
tente no Estado um ano atrás, já 
está presente em 60 dos 79 mu-
nicípios, sendo que participa da 
eleição municipal em 38 cidades, 
entre elas 16 com candidaturas 
próprias, inclusive na Capital. 
São mais de 500 concorrentes 
às Câmaras Municipais.

Segundo o presidente esta-
dual do partido, Sérgio Murilo, 
“em pouquíssimo tempo já es-
tamos com estrutura partidária 
semelhante à das legendas tra-
dicionais e vamos surpreender 
nesta eleição, com candidaturas 
competitivas e diferenciadas, 
que representam um grande 
processo de renovação política 
em Mato Grosso do Sul”. 

O crescimento surpreendente 
e os potenciais de candidaturas 

colocadas em diferentes cidades 
levaram a executiva nacional do 
partido a redefinir a estratégia 
no Estado e o papel de Sérgio 
Murilo no processo.  Ele atendeu 
a ponderação dos líderes nacio-
nais e abriu mão da condição 
de pré-candidato a prefeito de 
Campo Grande, para coordenar 
pessoalmente todo o processo 
eleitoral no Estado. 

Com a saída de Murilo para 
a coordenação-eral, o Podemos 
terá uma candidatura feminina 
em Campo Grande, para re-
forçar a defesa de um espaço 
maior para as mulheres na po-
lítica. A delegada Sidnéia Tobias  
abraçou a missão, a convite da 
direção estadual e de Sérgio 
Murilo, com o aval da presidente 
nacional, deputada federal Re-
nata Abreu.

Outro sinal emblemático do 
crescimento do Podemos, se-

gundo ele, é o assédio de outras 
legendas, em busca de compo-
sição com o partido. Fizemos 
a composição onde e quando 
houve o entendimento que seria 
a “melhor opção para o cresci-
mento do município”, explicou. 

“Nossos candidatos têm o 
objetivo de renovar a política, 
resgatar a cidadania e combater 
a corrupção, pois fazer uma boa 
gestão nos municípios é uma 
obrigação de qualquer gestor 
eleito. Temos mais de dez mil 
filiados em Mato Grosso do Sul. 
As nossas executivas munici-
pais contam hoje com mais de 
700 lideranças novas na política, 
imbuídas de fazer a diferença, 
são empresários, médicos, ad-
vogados, professores, músicos, 
lideres religiosos, empreende-
dores, agropecuaristas, enge-
nheiros, policiais, lideranças in-
dígenas e outras”, disse Murilo. 

Sobre o crescimento ines-
perado e o desenvolvimento 
do Podemos no Estado, o pre-
sidente estadual entende que 
este desempenho se deve ao 
trabalho em equipe na executiva 
estadual, o apoio incondicional 
da executiva nacional, na li-
derança da deputada federal 
Renata Abreu,  e nomes de peso, 
como do  senador Alvaro Dias, 
senador Romário, entre  outros. 

Sérgio Murilo acredita, no 
entanto, que o maior fator é o 
sentimento que envolve cada 
uma das pessoas que aceitaram 
fazer parte desse projeto e jogar 
no time. “A política hoje tem 
como agenda principal a forma 
séria de gerir os recursos pú-
blicos – transparência e res-
ponsabilidade. Nosso objetivo 
principal é fazer uma gestão 
séria, eficiente, e eficaz, onde 
trate-se com respeito, seriedade 

Vanderlei Cabeludo vai 
disputar a eleição para 
vereador defendendo a 
bandeira do DEM e não 
mais pelo MDB

Este ano, até o momento, o 
total de candidatos contabilizou 
750 pessoas, e se por acaso 
todas as candidaturas forem 
deferidas a concorrência será 
de 25,8% por cadeira. Fora os 
candidatos citados acima, 27 
vereadores concorrem à ree-
leição, já que o vereador André 
Salineiro (Avante) concorre 

como vice-prefeito ao lado do 
candidato Harfouche e o vere-
ador Vinicius Siqueira (PSL) 
não concorre como candidato 
a vice. Ele briga na Justiça 
Eleitoral contra a candidatura 
a prefeito do deputado federal 
Loester Trutis, já que havia 
sido lançado como pré-candi-
dato há dois meses.

Andrea Cruz

Em Campo Grande, ao menos 
seis ex-vereadores tentam mais 
uma vez conquistar uma vaga 
entre as 29 cadeiras da Câmara, 
após cumprirem mandatos e 
perderem eleições em 2016. 
Este ano também entrou na 
disputa um ex-deputado federal 
que perdeu a vaga na Câmara 
em 2018. Uma velha conhecida 
da cidade e das urnas, Magali 
Picarelli, do MDB, tenta nova-
mente eleição depois de cumprir 
quatro mandatos na Casa de 
Leis. Ela esteve nas legislaturas 
desde 1997 até 2012. Após isso, 
foi derrotada na onda que re-
novou metade da Casa de Leis. 

Também pelo MDB, Doutor 
Jamal está na lista dos que 
querem voltar ao poder. O can-
didato a vereador já cumpriu 
três mandatos, sendo de 1997 a 
2000, 2001 a 2004 e 2009 a 2012. 

Elizeu Dionizio disputa o 
cargo de vereador, após ter per-
dido o cargo de deputado federal 
e estar como 1° suplente da 
coligação do PSL. O candidato 
também disputa pelo MDB. 

A surpresa veio com Van-
derlei Cabeludo, que migrou do 
MDB para o Democratas, após 
a desistência de André Pucci-
nelli de concorrer à prefeitura. 
Agora, ele tenta mais uma vez 
ser vereador após ter cumprido 
mandato entre 2009 e 2012.

A ex-vereadora Luiza Ri-
beiro, que cumpriu mandato 
entre 2012 e 2016, sai candidata 
mais uma vez. Agora, ela está no 
PT e participa das municipais. 

Do PSD, a ex-secretária da 
Mulher Carla Stephanini e o 
ex-secretário de Direitos Hu-
manos Ademar Vieira Júnior 
(o “Coringa”), que cumpriram 
mandato de 2012 a 2016, tentam 
novamente a eleição. 

Parlamentares visitam o 
Estado de Mato Grosso 
e posteriormente virão 
a Corumbá verificar in 
loco a situação


