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Governador diz que seu compromisso pessoal com o prefeito é consenso

Marquinhos nega compromisso 
com PSDB e vice sairá no fim

TJMS estabelece medidas para 
retomar trabalhos presenciais
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Karine Matos

O Poder Judiciário 
de Mato Grosso do Sul, 
sensibilizado com todos 
os profissionais que estão 
à frente do combate à 
COVID-19, promoverá 
uma homenagem em 
reconhecimento ao 
trabalho deles.

A ideia é oferecer 
reconhecimento a 
representantes de 
segmentos da iniciativa 
privada, dos setores 
de saúde, de órgãos 
públicos, entidades sem 
fins lucrativos e até 
mesmo pessoas físicas 
que de alguma forma 

contribuíram diretamente 
nas ações de enfrentamento 
à COVID-19.

 A solenidade ainda não 
tem data marcada e uma 
comissão especial para 
escolha dos profissionais 
será designada pelo 
presidente do Tribunal 
de Justiça de MS, 
desembargador Paschoal 
Carmello Leandro. “Nada 
mais justo que lembrar 
e valorizar o esforço de 
cada um para eternizar 
a experiência como 
exemplo para as próximas 
gerações”, destacou o 
desembargador. (AC)

Tribunal vai homenagear profissionais 
que trabalham no combate à COVID-19

Andrea Cruz

O Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso do Sul estabeleceu, 
por meio da Portaria nº 1.828, 
medidas para retomada gradual 
dos serviços presenciais a partir 
do dia 8 de setembro. Com isso, 
a volta dos trabalhos no âmbito 
do Poder Judiciário do Estado 
deve ser feita com ações neces-
sárias para prevenção contra o 
contágio pelo novo coronavírus. 

Conforme o TJMS, o horário 
do expediente volta à regulari-
dade das 12 às 19 horas. Fica 
mantida a autorização de tra-
balho remoto para magistrados, 
servidores e estagiários que es-
tejam em grupos de risco, até 
que haja situação de controle 
da COVID-19.

O retorno deverá observar 
o percentual inicial máximo de 
até 30% dos usuários da res-
pectiva unidade judiciária ou 
administrativa, por recinto de 
trabalho, devendo o quantita-
tivo remanescente de servidores 
desempenhar suas atribuições 
em regime de teletrabalho, até 
que haja situação de controle 
da COVID-19.

O acesso às dependências do 
Poder Judiciário será priorita-
riamente para o público interno. 
Só serão abertas exceções de 
atendimento físico ao público ex-
terno com agendamento prévio.

Para adentrar, o funcionário 
deverá usar máscara, se sub-
meter à descontaminação de 
mãos, com utilização de álcool 
70º, e à aferição de tempera-
tura corporal.

Prazos processuais e atos presenciais 
Os prazos processuais dos 

feitos que tramitam em meio 
físico continuarão suspensos até 
30 de setembro de 2020. Audi-
ências e sessões de julgamento 
serão realizadas, preferencial-
mente, por meio de videocon-
ferência ou plenário virtual, na 
forma da legislação vigente. Os 
atos jurisdicionais presenciais 
serão reservados aos casos es-
tritamente necessários, quando 
inviável a realização pela via 
remota ou virtual, mediante o 
agendamento prévio realizado 
remotamente. As citações e in-
timações serão realizadas, pre-
ferencialmente, por meio eletrô-
nico ou pelos Correios.

Marquinos 
e Reinaldo 
comentaram possível 
aliança entre o PSD e 
o PSDB na Capital

estadual, quando fui secretário 
municipal, sempre falava que 
deveria ter um concurso pú-
blico para quem quer ser gestor. 
As pessoas tinham que ter a 
noção exata do tamanho do 
que elas querem. O gestor tem 
que estar presente, dar a cara a 
tapa, enfrentar, abrir a sua sala 
para que o povo seja recebido 
e o ajude. As críticas constru-
tivas lógico que são bem-vindas. 
Quem conhece a administração 
entende o que é o funciona-
mento do comando contábil 
econômico, financeiro de uma 
cidade. Não há como seguir em 
frente sem ter ajuda do Estado 
ou da União”, analisou.

Marquinhos também la-
mentou e tentou explicar sua 
parceria com Reinaldo. “Infeliz-
mente, a Constituição nos coloca 
num nível menor com maior con-
tribuição. Tudo que se arrecada 
sai dos municípios, mas não fica 
com nada. A gente sempre está 
pedindo. Aí, como vou virar as 
costas? Por vaidade? Tem de 
ter humildade. A maneira como 
vai criar essa parceria tem de 
ter respeito, ética, conduta e 
comportamento”, explicou. En-
trando na linha de que cada 
gestor é responsável por sua 
esfera de poder, o prefeito falou 
sobre o caminho que é preciso 
seguir. “O nosso partido é um 
só. Do Bolsonaro chama Brasil, 
do Reinaldo Mato Grosso do 
Sul e o meu, Campo Grande. 
Todos têm de trabalhar juntos, 
por isso o vice, no momento que 

for escolhido, vai ser o melhor 
para essa cidade. Ponto final! 
O mais importante é a busca 
de salvar vidas. Tenho ido aos 
hospitais, visitado as famílias e 
estamos entre as capitais com 
menor índice de letalidade do 
país. Ninguém veio a óbito por 
falta de atendimento. A taxa de 
letalidade é de 1,5%”, concluiu.

Já o governador Reinaldo 
Azambuja (PSDB) ressaltou, 
durante quase uma hora, a im-
portância da parceria com a 
Prefeitura de Campo Grande, 
dando a entender que seu com-
promisso pessoal com o prefeito 
já é consenso de todos os tu-
canos de Campo Grande. Azam-
buja acredita em uma possível 
aliança na Capital Morena, mas 
em nenhum momento confirma 
a possibilidade. “Eu tenho meu 
posicionamento é algo de cunho 
pessoal, mas começa a ter o 
entendimento de construir uma 
parceria com o prefeito Marcos 
e sua equipe, porque já temos 
uma parceria administrativa 
muito saudável. Politicamente, 
o prefeito e sua equipe estão 
fazendo um bom trabalho cui-
dando de Campo Grande, en-
frentando a pandemia, dosando 
as medidas. É importante dizer 
isso. O prefeito tem uma respon-
sabilidade”, avaliou. 

Azambuja destacou a par-
ceria entre os gestores da saúde 
indicando uma união de sucesso 
entre os governos, mas deixou 
claro que a decisão será tomada 
pelo prefeito. “Manter o que é es-

sencial com todo cuidado ajuda 
que a economia não desabe. O 
Geraldo Resende e o secretário 
Municipal de Saúde souberam 
dosar as medidas necessárias. 
Então, existe hoje um entendi-
mento, já teve uma decisão da 
executiva municipal do PSDB 
indicando o João Rocha como 
possível companheiro de chapa 
do prefeito Marcos. Agora, a 
política é dinâmica, isso passa 
por uma decisão do PSD. Não 
é só do PSDB. Mas acho que o 
João preenche os requisitos de 
transparência, com ombridade 
de homem público da melhor 
qualidade e é o nome que o 
PSDB municipal tirou da execu-
tiva como nome para apresentar 
ao PSD em uma possível compo-
sição de chapa”, avaliou. 

O governador insistiu na di-
nâmica da política e na espera 
pelo momento de uma conversa 
muito transparente, mas não 
abriu mão de fortalecer qual é 
o caminho dos tucanos. “Está 
bem consensualizado dentro 
do partido que é melhor ca-
minharmos juntos com a ree-
leição do prefeito e indicando 
o nome do João, trabalhando 
uma chapa e mostrando que 
esta parceria tem dado certo. 
Campo Grande é uma das ca-
pitais brasileiras que mais 
cresceu em todos os quesitos e 
é fruto de um trabalho em con-
junto de políticas públicas que 
está funcionando bem, princi-
palmente, neste momento de 
pandemia”, finalizou.

Rafael Belo

O prefeito Marquinhos 
Trad (PSD) segue negando 
qualquer movimento para 
decidir quem será seu vice, 
mantendo o posicionamento 
do partido de não fazer pré-
-campanha e definir a chapa 
majoritária no último dia. 
Ontem (25), em entrevista 
ao Tribuna Livre, reforçou 
que a escolha não será feita 
agora. Diferente da postura 
do governador Reinaldo 
Azambuja, que no mesmo 
programa, porém um dia 
antes, havia lembrado o 
compromisso pessoal com o 
prefeito e afirmou que há 
consenso entre os tucanos de 
apoiar a reeleição de Trad.

Se estas aparentes falas 
desencontradas e até con-
trárias são reais ou jogo de 
bastidores só serão confir-
madas nas convenções de 
cada partido, porém nenhum 
dos envolvidos tem data con-
firmada para homologar as 
candidaturas, apesar de os 
dirigentes terem como es-
tratégia deixar as decisões 
para a reta final, ou seja, dia 
16 de setembro. Marquinhos 
afirmou com todas as pala-
vras não haver compromisso 
como o PSDB. “Porque não 
se faz negócio com política. 
Já tinha dito ao governador 
Reinaldo e ele a mim que o 
nosso apoio a ele, no último 
pleito eleitoral, foi em razão 
dos nomes que nós entendí-
amos que, para a sequência 
administrativa, eram uma 
mudança naquele momento 
de tempo. Com tudo o que 
está acontecendo não seria 
recomendado”, lembrou.

Trad divagou sobre o 
papel do gestor lançando 
clichês e palavras de efeito. 
“Para administrar, é neces-
sário ter experiência. Não 
adianta nunca ter ocupado 
um cargo de Executivo, um 
cargo público, tentar se aven-
turar, machucar uma cidade 
toda por orgulho e vaidade 
pessoal. Quando eu era ve-
reador, quando fui deputado 


