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Marquinhos Trad busca conquistar votos de 
bolsonaristas com apoio de Tereza Cristina

Deputado de MS rebate críticas sobre ausência 
de ‘retroação’ em PEC da Segunda Instância

Wanderson Lara
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Divulgação

Rafael Belo

Juari Lopes Pinto, o “Pro-
fessor Juari” (PSDB), está 
pela terceira vez tentando uma 
vaga para vereador em Campo 
Grande. Formado em História 
e Filosofia, teve mais de 2 mil 
votos e, na segunda tentativa, 
mais de 4 mil, e agora acredita 
que chegou a sua vez. Ele 
acredita que a maturidade de 
estar na terceira campanha, 
com campanha de propósito 
e mais tranquila, e com mais 
de duas mil pessoas pedindo 
votos, acreditando que, se cada 
um deles trouxer mais dois 
ou três, as chances são pra-
ticamente garantidas. São 80 
professores concorrendo, de 
acordo com o candidato.

“Faríamos uma bancada 
da educação multipartidária 
e tudo que fosse para dis-
cutir sobre o assunto passaria 
pela bancada. Ainda ouço pro-
fessor dizendo que é candidato, 
porque vai ficar três meses sem 
trabalhar e por causa de fundo 
partidário que vai gastar sem 
pensar que vai ter de prestar 
contas. Falta uma união grande 
da categoria. Estou no PSDB e 
defendo as causas dos traba-
lhadores. Acredito em pessoas, 
na social democracia e prego 
a valorização do trabalhador. 
As causas trabalhistas não 
são exclusivas de partidos de 
esquerda”, avaliou. 

Outra reclamação do Pro-
fessor Juari é que quem os 
deveria defender é partidário. 
“Infelizmente, todos os nossos 
sindicatos estão aparelhados 
a partidos de esquerda e isso 
para nós é um crime. É muito 

ruim”, avaliou. Professor Juari 
está pela reeleição de Mar-
quinhos Trad, mas é amigo 
de outros candidatos a pre-
feito, como Pedro Kemp (PT), 
Promotor Harfouche (Avante), 
João Henrique Catan (PL) e 
Delegada Sidneia Tobias (Po-
demos). Ele afirma que tem 
pessoas que estão fazendo 
campanha para Delegada Sid-
neia Tobias e para cada um dos 
citados sem abrir mão disso. 
“Tenho de pensar na minha 
eleição que termina em 15 de 
novembro, não na reeleição do 
prefeito Marquinhos Trad. Ló-
gico que não vou participar em 
reuniões de outros candidatos, 
mas não posso obrigar meu 
eleitor a votar no candidato da 
coligação”, disse.

Escola de tempo integral 
é uma das bandeiras que de-
fende, ligada a outras duas 
bandeiras. “Neste período 
ele não tem contraturno para 
soltar pipas nas praças e 
ser utilizado por meliantes 
para mula, aviãozinho. Preci-
samos de uma escola segura. 
Quando se trata de drogas é 
segurança e saúde pública. 
Se inverto esta realidade com 
educação de qualidade, fica 
mais fácil para o aluno dis-
putar de igual para igual no 
Enem com quem tem ensino 
privado. Com educação de 
qualidade temos economia 
na saúde, economia na se-
gurança e investimento na 
saúde preventiva com es-
portes”, pontuou. 

O candidato também de-
fende que fiscalizar e criar 
projetos na mobilidade urbana 
é fundamental para a cidade. 

vestimentos. A ministra também 
dá apoio ao candidato Carlos 
Alberto Barbosa, o deputado 
Barbosinha, em Dourados. 
Mandetta, antes mesmo de ser 
exonerado do cargo, já indicava 
apoiar a reeleição do primo e 

chegou a afirmar a situação 
ainda no início do ano. 

Coligação
A coligação Avançar e 

fazer mais vem sendo criti-
cada pelos concorrentes por 

possuir, além do PSD, o total 
de nove partidos com ideolo-
gias diferentes na composição. 
Além do DEM, do Patriota, que 
indicou a vice Adriane Lopes, 
e do PSDB, do governador Rei-
naldo Azambuja, a coligação 

tem, por exemplo, apoio do Re-
publicanos, do ex-diretor da 
Funtrab Wilton Acosta, que é 
bolsonarista, e ao mesmo tempo 
do PCdoB, partido de esquerda 
e oposição ao governo federal. 
Além deles, os partidos Cida-
dania, que é o antigo PPS, presi-
dido pelo ex-diretor da Cultura 
Athayde Nery, partido Rede, 
que tem o vereador Eduardo 
Romero como representante na 
Câmara, o PTB, que tem como 
presidente regional Delcídio do 
Amaral, e PSB, presidido pelo 
presidente da Cassems, Ricardo 
Ayache, também coligaram. 

Os dez partidos já ini-
ciaram campanha e tentam 
convencer eleitores de que a 
união foi uma escolha ideal, 
agora resta saber se todos os 
candidatos a vereadores(as) 
estão contribuindo fielmente 
com apoio à majoritária, já que 
pode ocorrer o “voto camarão”. 
Nesses casos, o candidato não 
pede voto para o postulante 
a prefeito e pode ocorrer de 
indicar outros candidatos.   

Marquinhos Trad com a 
ministra da Agricultura e 
Pecuária, Tereza Cristina, 
durante campanha na 
Capital

Andrea Cruz

Quase que literalmente, a 
candidatura de Marquinhos 
Trad (PSD) à reeleição tenta 
agradar a gregos e troianos. 
Um exemplo está no fato de 
a ministra da Agricultura, Te-
reza Cristina, braço direito do 
presidente Bolsonaro, estar pe-
dindo votos para o candidato em 
Campo Grande e o ex-ministro 
Luiz Henrique Mandetta, que 
saiu do governo quase como 
um inimigo dos bolsonaristas, 
também. 

A ministra e Mandetta per-
tencem ao Democratas e, en-
quanto a campanha ocorre, 
ambos despertam articulações 
políticas importantes. A depu-
tada licenciada é altamente 
elogiada pela performance por 
bolsonaristas, empresários e 
produtores, já o médico Luiz 
Henrique Mandetta, que ganhou 
destaque ao início da pandemia, 
tem certa simpatia da classe de 
saúde, política e também da po-
pulação que concordou com as 

decisões como ministro. Apesar 
de ser odiado por apoiadores 
mais radicais do presidente, 
Mandetta chegou a aparecer 
em algumas reuniões políticas 
na campanha de Marquinhos. 

Em vídeo, divulgado nas 
redes sociais, Tereza Cristina 
elogia a atuação de Marquinhos 
e destaca o seu empenho pela 
recuperação da cidade. “Acom-
panhei desde o início toda a 
angústia e ansiedade que o pre-
feito teve quando pegou Campo 
Grande cheia de problemas, com 
buracos, contas sem pagar. O 
que ele fez durante a sua gestão 
para poder caminhar. Várias 
vezes foi a Brasília e eu o acom-
panhei em alguns ministérios 
para pedir recursos para nossa 
Capital. Muitas vezes saía de 
lá frustrado, porque às vezes 
conseguíamos os recursos, mas 
Campo Grande não conseguia 
receber”, enfatiza a ministra, 
fazendo menção à instabilidade 
administrativa vivida até então, 
o que prejudicou a captação de 
recursos e a busca por novos in-

Na mesma situação, porém, a ligação com o ex-ministro Mandetta pode prejudicar esse voto, por outro lado 

Professor Juari quer 
garantir educação 
de qualidade 

Professor Juari tem como 
meta educação de qualidade 
à população da Capital

O deputado Fábio Trad 
(PSD), relator da PEC (Pro-
posta de Emenda à Consti-
tuição) da Ssegunda Instância 
rebateu críticas da deputada 
Carla Zambelli (PSL-RJ), que 
durante entrevista na Jovem 
Pan disse que uma modificação 
feita pelo parlamentar no texto 
prejudica a proposta. A depu-
tada afirma que a PEC deve 
retroagir em relação às conde-
nações antes da promulgação, 
aparentemente por questões 
envolvendo inimigos políticos, 
mas Trad explica que a situação 
de retroação é inconstitucional. 

“É inconstitucional. Não se 
pode retroagir quando se trata 
de bem jurídico fundamental, 
no caso liberdade, quando pre-
judica a situação dos acusados. 
Quando se inicia uma ação, já 
se sabe com antecedência quais 
são as regras procedimentais. 
Quando essas regras procedi-
mentais se referem à liberdade, 
elas não podem ser alteradas 
no curso de um processo, ou 
mesmo serem objeto de retro-

atividade. Portanto, as críticas 
feitas são no mínimo despropo-
sitadas. Portanto, ainda que eu 
quisesse, não poderia fazê-lo 
sob pena de a PEC aprovada ser 
considerada inconstitucional 
pelo Supremo. Assim, a solução 
mais adequada é aquela que 
está no meu relatório, no sentido 
de que ela valerá para as ações 
penais iniciadas a partir de sua 
promulgação, mesmo relacio-
nadas a fatos praticados antes 
da sua promulgação”, explicou 
Trad. 

Durante entrevista, Zambelli 
disse discordar da modificação 
no texto, pois só serão afetadas 
ações penais que forem ajui-
zadas depois da promulgação. 
Na visão dela sobre a questão, 
Trad errou e pode haver a re-
troação. “Há um item de que ela 
[PEC] não vai ter a aplicabili-
dade imediata, ou seja, somente 
para as ações penais que forem 
ajuizadas depois da promul-
gação da PEC. Só essas serão 
afetadas. Todas as condenações 
até hoje não serão afetadas pela 

PEC da 2ª Instância. Ou seja, 
todos os condenados até aqui, 
segundo essa modificação que 
foi implementada pelo deputado 
Fábio Trad (PSD-MS), a prisão 
em segunda instância só valeria 
para as ações penais que fossem 
ajuizadas depois da PEC. Isso é 
um absurdo”, exclama. 

Em contrapartida, o relator 
sul-mato-grossense não consi-
dera a questão por não ter base 
jurídica. “Essas criticas vêm de 
segmentos que querem utilizar 
a PEC para atingir um ou outro 
agente político. De maneira que 
são completamente desprovidas 
de juridicidade e não merecem 
consideração séria por parte de 
quem está com a responsabili-
dade de alterar a Constituição 
Federal.”

Questionado se terá facili-
dade na aprovação do texto, o 
deputado diz que a sociedade 
também tem papel importante 
na cobrança de uma real 
mudança na Justiça e que 
a polarização atrapalha o 
andamento. “Com relação à 

aprovação, entendo que vai 
depender da articulação da 
própria sociedade, por isso, 
que eu lamento quando essas 
criticas ocorrem porque elas 
estão fazendo o jogo de quem 
não quer a aprovação da PEC. 
A PEC da 2ª Instância não 
é para pegar Lula ou para 
pegar o Carlos Bolsonaro, 
é para dar um choque de 
efetividade na Justiça brasi-
leira. Quem pensa se utilizar 
da PEC para perseguir este 
ou aquele agente político, já 
pode ter absoluta convicção 
de que esta pretensão não 
prosperará. Porque o relator 
no caso eu, não vou per-
mitir que se utilize a PEC 
para satisfação de interesses 
político-partidários. A Cons-
tituição Federal tem que 
transcender os interesses 
de partidos e se vincular as 
questões de estado, e é o que 
estou fazendo firme e forte, 
mesmo incompreendido por 
setores radicais da direita e 
da esquerda”, finaliza. (AC)

Candidato Guto Scarpanti quer barrar 
comissionados com reforma administrativa

Guto Scarpanti 
defende acabar com 
os comissionados 

cidadão. Abriu mão de morar 
em palácio e vários privilégios 
para poder oferecer saúde e 
educação de qualidade, por 
exemplo. O foco é a melhoria 
na vida do cidadão campo-
-grandense, combatendo privi-
légios, corrupção e entregando 
serviço de qualidade”, frisou.

O empresário Guto Scar-
panti, sexto candidato a prefeito 
de Campo Grande a passar por 
sabatina da Rádio Hora e do 
jornal O Estado, diz que, se for 
eleito, vai propor uma reforma 
administrativa que cortará em 
quase 100% os cargos comis-
sionados. A referência está no 
governo de Minas de Gerais, 
que extinguiu 50 mil cargos. 
O governador Romeu Zema é 
do mesmo partido que Guto. 
“Se o Zema conseguiu. Eu con-
sigo cortar pelo menos dois mil 
cargos e focar na prioridade 
como ele”, diz. 

Para o candidato existe muita 
regalia em tudo que envolve o 
Paço Municipal. “A pessoa que 
entra nunca andou de carro com 
motorista. Virou comissionado, 

tem motoristas e outras rega-
lias. Vou cortar de 85% a 90% 
dos comissionados. Quando falo 
de corte de comissionados, falo 
da valorização do concursado. 
Gostaria de aplicar um processo 
seletivo com meritocracia para 
que o funcionário público de 
carreira possa ocupar um cargo 
de chefia”, defende. 

Guto aponta que o político 
de carreira tem de pagar favor 
para quem trabalhou para ele na 
campanha e não indica pessoas 
capacitadas tecnicamente. “Meu 
ponto forte é ser alguém de fora 
da política. Não tenho vínculo 
com nenhum grupo político. Não 
tenho vínculo político, não tenho 
nenhum tipo de compromisso 
com ninguém”, pontuou. 

Guto veio do setor privado e 

sempre teve pequenas empresas 
no setor de transportadoras, 
lanchonetes e pizzarias. “Co-
nheço a realidade do pequeno 
e micro empreendedor. Muitas 
vezes faltam estímulos. En-
quanto as grandes empresas 
têm incentivos governamentais 
sendo que mais de 95% das em-
presas são micro e pequenas. 
Quero conceder incentivos go-
vernamentais de forma isonô-
micas”, destacou.

Sobre a forma de gestão 
do partido Novo, que sele-
ciona os candidatos por pro-
cesso seletivo e não fundo 
eleitoral, o candidato destaca 
o fim dos privilégios e uso da 
máquina pública. “[Romeu] 
Zema pegou um estado falido 
e fez as escolhas pensando no 


