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Um dia após afirmação, ex-ministro diz que só não disputa a Câmara

Mandetta admite ser candidato à 
Presidência da República em 2022

Deputado Capitão Contar diz que deve 
apoiar nomes de direita à prefeitura

Samuel Silva quer lutar por 
leis mais rígidas em defesa da 
mulher, se for eleito vereador

MDB realiza 1ª reunião on-line com pré-candidatos a vereador de Três Lagoas
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Após a repercussão 
de uma entrevista do ex-
ministro Luiz Henrique 
Mandetta à BandNews, em 
que admitiu que poderá 
ser candidato em 2022, 
ele recuou e comentou 
com o Blog “Entrelinhas 
da Notícia”, do jornalista 
Marco Eusébio, que não é 
pré-candidato.

Mandetta teria 
informado via telefone 
ao jornalista que, pelo 
menos por enquanto, 
está concentrado em 
concluir o livro. Ele 
justificou que diante da 
pergunta da jornalista 
Mônica Bergamo, apenas 
admitiu a possibilidade 
de disputar as eleições 
nacionais. “Não sou pré-
candidato. Na BandNews, 

falei a maior parte do 
tempo sobre a COVID e 
como a jornalista insistiu, 
eu disse que posso ser 
candidato a qualquer 
cargo em 2022, menos a 
deputado federal pois 
entendo que depois de dois 
mandatos, cumpri meu 
papel.” 

Ele negou ter dito que 
só formaria chapa com 
o ex-ministro Sérgio 
Moro se fosse presidente e 
Moro vice. “Jamais disse 
isso à jornalista ou a 
qualquer pessoa. Tenho 
bom relacionamento com 
o Moro e até telefonei hoje 
pra ele, explicando que eu 
jamais afirmei tal coisa. 
Não estamos montando 
chapa. Estou concentrado 
em escrever meu livro e 
ajudar o país a superar 
esta epidemia.”

Mandetta diz não ser pré-candidato a 
presidente e não impôs vice a Moro

Folhapress

O ex-ministro da Saúde Luiz 
Henrique Mandetta admitiu que 
pode ser candidato a presidente 
da República daqui a dois anos. 
“Em 2022, eu vou estar em praça 
pública lutando por algo em que 
eu acredito”, afirmou ele em 
entrevista ao programa “Ponto a 
Ponto”, do canal BandNews TV.

“Se o Democratas [o DEM, 
partido ao qual é filiado] acre-
ditar na mesma coisa, eu vou. 
Se o Democratas achar que ele 
quer outra coisa, eu vou pro-
curar o meu caminho. Eu vou 
achar o caminho. Como candi-
dato, ou carregando o porta-
-estandarte do candidato em 
que eu acreditar. Mas que eu vou 
participar ativamente das elei-
ções, eu vou”, seguiu Mandetta.

Questionado se queria dizer 
que participaria como candidato 
a presidente, ele respondeu: “A 
presidente, a vice-presidente”.

Em seguida, o ex-ministro 
lembrou que outros cargos 
estarão em disputa em 2022, 
como o de governador, vice-go-
vernador e senador. E descartou 
a possibilidade de se candidatar 
a deputado federal – ele já cum-
priu dois mandatos na Câmara 
dos Deputados.

Em seguida, Mandetta 
passou a falar como candidato 
ao criticar a polarização política 
no Brasil.

“Em 2022, polarização, com 
certeza, não. Se a gente con-
seguir um grande acordo, um 
grande caminho pelo centro de-
mocrático – não por esse centro 
fisiológico aí que está fazendo 
essa nova base de sustentação 
[ao governo de Jair Bolsonaro]”, 
afirmou.

“Mas um centro bacana, que 
respeite as individualidades, 
que eu não tenha de decidir se 
o cara é gay, se o cara é hetero, 
se o cara é alto, se o cara é baixo. 
Você tem de respeitar as pes-
soas nas suas questões indivi-
duais”, continuou. “E promover 
a revolução de uma década. 
Porque essa, [de] 2010 a 2020, 
foi jogada na lata do lixo.”

Em agosto, o ex-ministro 
deve lançar um livro sobre a 
sua experiência como ministro 
da Saúde em meio à epidemia 
do novo coronavírus. Ele diz que 
pretende colocar o livro embaixo 
do braço e viajar pelo Brasil.

O médico elogiou Sérgio Moro 
quando o ex-ministro da Justiça 
deixou a pasta, uma semana 
depois de sua demissão. “O tra-
balho realizado sempre foi téc-
nico. Durante a epidemia traba-
lhamos mais próximos, sempre 
pensando no bem comum. Pa-
rabéns pelo trabalho Ministro 
@SF_Moro. O país agradece! 
Outras lutas virão!”, escreveu 
em sua conta no Twitter.

Quando Mandetta ainda es-
tava sob fritura no governo, 
a mulher do ex-juiz da Lava 
Jato, Rosangela Moro, saiu em 
sua defesa. No Instagram, ela 
postou uma foto acompanhada 
da mensagem: “Entre ciência e 
achismos eu fico com a ciência. 
Se você chega doente em um 
médico, se tem uma doença 
rara você não quer ouvir um 
técnico?”. “In Mandetta I trust”, 
completou. O post ficou poucos 
minutos no ar e foi apagado.

O programa “Ponto a Ponto” 
é comandado pelo cientista po-
lítico Antonio Lavareda e por 
Mônica Bergamo, colunista do 
jornal “Folha de S.Paulo”.

RB com assessoria

Com o objetivo de tirar as 
dúvidas e conversar sobre 
como vai ser o pleito muni-
cipal deste ano em período de 
pandemia do novo coronavírus 
(COVID-19), foi realizada a 
primeira live com os pré-can-
didatos a vereador de Três 
Lagoas pelo MDB. A reunião 
aconteceu com participação de 
lideranças do partido.

O presidente do MDB no 
Estado, ex-deputado Junior 
Mochi, falou por telefone e pa-

rabenizou a iniciativa e a todos 
que ali estavam pelo interesse 
em buscar informações. Os 
questionamentos giraram em 
torno da legislação eleitoral, 
número de candidatos, ca-
lendário, entre outros temas, 
além de darem sugestões para 
as próximas conversas. A ini-
ciativa deve servir de base 
para outros municípios.

A ideia surgiu do depu-
tado estadual Eduardo Rocha 
(MDB). “A reunião foi produ-
tiva, sem formalidade, onde 
todos ficaram à vontade para 

questionar e vamos fazer ou-
tras. Esta é a primeira de 
nosso partido e pode servir 
de exemplo para ser feito em 
outras localidades”, enfatizou 
Eduardo Rocha.

Ulisses Rocha, presidente 
municipal da sigla em Campo 
Grande, tesoureiro da legenda 
em Mato Grosso do Sul, advo-
gado, especialista em Direito 
Público pela FUG (Fundação 
Ulysses Guimarães) e pós-
-graduando em Direito Elei-
toral, também participou da 
reunião virtual para ajudar no 

esclarecimento das dúvidas.
“Fiquei honrado com o con-

vite e achei a iniciativa muito 
válida. É normal neste pe-
ríodo e com tantas mudanças, 
surgirem diversos questiona-
mentos e dúvidas. Estamos 
à disposição para esclarecer 
e tudo ocorrer bem. Vamos 
agora ver a possibilidade de 
realizar este tipo de reunião 
em outros municípios. Com 
certeza é de total importância 
e relevância. O deputado Edu-
ardo Rocha está de parabéns”, 
finalizou Ulisses Rocha.

Andrea Cruz

Sem disputar as eleições 
municipais, o deputado Ca-
pitão Contar, eleito pelo PSL, 
tem priorizado o trabalho 
parlamentar enquanto seu 
pedido de desfiliação, sem a 
perda do mandato, segue em 
análise no TRE-MS (Tribunal 
Regional Eleitoral de Mato 
Grosso do Sul).

Ele, que foi o deputado mais 
bem votado para a Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso 
do Sul, também teve o nome 
entre os mais requisitados 
para concorrer à prefeitura 
da Capital, porém o compro-

misso em concluir o mandato 
foi determinante. “Antes de 
decidir me desligar do PSL, 
sempre tive total apoio como o 
pré-candidato à Prefeitura de 
Campo Grande, não só da líder 
do partido, a senadora Soraya 
Thronicke, como também pela 
aceitação popular. Mas, por 
enquanto, o meu foco é realizar 
um bom mandato e representar 
bem os sul-mato-grossenses na 
Assembleia Legislativa”, disse.

Conforme o parlamentar, a 
expectativa é de que os pré-
-candidatos realizem campa-
nhas limpas com foco em pro-
postas e não em ataques. “É 
um papelão essa história de 

campanhas com ataques de 
ódio e fake news. Os candidatos 
não deveriam gastar tempo e 
energia com isso, que não leva 
a lugar nenhum. Espero que 
tenhamos campanhas limpas, 
com foco em propostas e com-
promisso com os municípios. 
Assim, certamente apoiarei os 
melhores nomes em prol das 
pessoas e projetos alinhados 
com as pautas de direita”, 
afirma Contar.

Sobre o futuro, o deputado 
declarou que pretende seguir 
os passos do presidente Jair 
Bolsonaro e aguarda a confir-
mação da liberação do PSL e a 
criação do Aliança pelo Brasil.

Rafael Belo
 
Aos 62 anos, barbeiro 

e dono de barbearia em 
Campo Grande, Samuel da 
Silva Anastácio já foi su-
plente de vereador e ve-
reador pelo PGT (Partido 
Geral dos Trabalhadores) 
em Guarulhos-SP, no início 
dos anos 2000. Hoje no PSL 
(Partido Social Liberal) 
acredita que possa nova-
mente conquistar uma vaga 
no Legislativo municipal, 
agora na Capital Morena. 

Sobre o partido, Samuel 
Anastácio acredita se en-
caixar nele perfeitamente. 
“É um partido 100%. Muito 
bom, não só pela ideologia 
do Bolsonaro, mas é de res-
peito e de bom nome. Eu o 
escolhi por  achar o melhor 
na atual política”, explicou.

O pré-candidato quer 
lutar pelo social e pela de-
fesa da mulher brasileira. 
“A lei está muito frágil, 

precisamos de leis mais 
fortes contra o feminicídio 
e estupro de vulneráveis. 
Além disso, nossa saúde e 
educação estão precárias. 
É triste. Os governos es-
queceram a classe menos 
favorecidas que não pode 
pagar convênio nem escola 
particular, muito menos 
prestar concurso por falta 
de educação de qualidade”, 
pontuou.

Samuel Anastácio tem 
duas metas principais. 
“Primeiro quero ser eleito. 
Segundo, criar leis mais 
rígidas pelas mulheres e 
crianças sul-mato-gros-
senses. Quero acabar com 
o trabalho escravo moderno 
e com o sujeito que subjuga 
as mulheres. O dever de 
todo vereador é fiscalizar 
geral, Ele é fiscal do povo. 
Quero ser a voz do povo na 
Câmara, na prefeitura e 
na Assembleia Legislativa”, 
finalizou. 


