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Candidatos concorrentes lamentaram o ‘esvaziamento’ dos ausentes ao evento

Debate tem ausência de Fernandes, 
Harfouche e Marquinhos Trad

Marlon Brandt quer ser 
vereador para representar 
corretores e engenheiros

Candidato diz que população está com 
saudades do MDB e André é conselheiro

Urnas de Mato Grosso do Sul 
começam a ter dados inseridos
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Onze candidatos a 
prefeito de Campo 
Grande participam 
do primeiro debate, 
promovido pela Fetems

Rafael Belo

Marlon Brandt (PSB), 52 
anos, engenheiro civil, cor-
retor de imóveis e advogado, 
sai pela segunda vez candi-
dato a vereador em Campo 
Grande. Em 2016 faltaram 
700 votos para ser eleito e 
agora acredita que estará 
na Câmara defendendo o es-
porte, a educação e a saúde. 
Não está satisfeito com o 
preço dos imóveis. Acredita 
ser muito caro morar na Ca-
pital e convoca empresários e 
cidadãos liberais a participar 
da política. Para ele, o Es-
tado e o município só pensam 
em arrecadação, que não se 
transforma em benefício para 
o cidadão.

Marlon Brandt aponta que 
são tantos impostos a ponto 
de o IPTU ser mais caro que 
muitos aluguéis. “Nosso mo-
mento está ficando caro. A 
máquina está inchada e pre-
cisamos tratar a máquina pú-
blica como empresa também. 
Não existe empresa que gasta 
mais do que arrecada e por 
isso estou colocando meu 
nome à disposição porque 
tenho princípios. Princípios 
de família, de empresário, 
de quem quer que os filhos 
fiquem em Campo Grande. 
Tenho dois atletas, uma me-
nina de 15 anos jogadora de 
vôlei e um filho de 17 jogador 

de futebol. Estou tentando 
mantê-los em Campo Grande 
mais está difícil”, analisou.

O candidato a vereador 
afirma que Campo Grande 
precisa ter representativi-
dade esportiva. “Não tem 
nada de esporte aqui. Engra-
çado que as pessoas querem 
mandar para fora os pro-
fissionais para fora. Não há 
nenhum incentivo de esporte. 
Quero manter meus filhos 
aqui. Estamos em uma Ca-
pital. Vamos fortalecer o es-
porte de alto rendimento em 
Campo Grande. Educação, 
saúde e esporte têm que ca-
minhar junto”, destacou.

Com 1.310 votos em 2016, 
há 40 anos em Campo Grande, 
casado há 23 anos e pai de um 
casal de adolescentes, Marlon 
sempre atuou nas áreas em 
que tem formação. “Eleição 
termina 15 de novembro e 
dia 16 estarei na minha em-
presa trabalhando. Vamos ba-
talhar por duas vagas, ainda 
mais que 40% da população 
ainda está acordando, mas 
nem sabe que vai te eleição”, 
avaliou. Marlon afirma que 
não há representatividade 
no mercado imobiliário de 
corretor de imóveis e enge-
nharia, por exemplo, e que vai 
fazer muita coisa pelo esporte 
nas escolas que precisam ser 
mais bem aproveitadas e de 
alto rendimento também. 

O deputado estadual Marcio 
Fernandes (MDB), décimo can-
didato à Prefeitura de Campo 
Grande a passar pela sabatina 
Rádio Hora e jornal O Estado, 
explica que o ex-governador 
do Estado e ex-prefeito André 
Puccinelli, figura presente nos 
seus programas eleitorais, vai 
participar como conselheiro 
e não terá secretaria, em um 
possível retorno do partido à 
prefeitura. 

O candidato destaca que a 
população está com saudades 
da gestão do Movimento De-
mocrático Brasileiro. É jus-
tamente sobre Puccinelli que 
Marcio Fernandes crê em votos 
a favor. “Até hoje nas pesquisas 
ele é apontado por mais de 
80% da população de Campo 
Grande como o melhor prefeito 
que já existiu na história. Elas 
dizem que querem o MDB de 
volta, quando a Capital era a 
única do país sem favelas, fez 
mais de 18 mil casas contra 2 
mil desta gestão em uma época 
onde os recursos do Brasil 
eram mais escassos e difícil de 
chegar”, analisou. 

Fernandes ressalta que 
quer ser conhecido como o 
“prefeito dos bairros” e irá 

priorizar as regiões periféricos 
da cidade. “A infraestrutura 
não chegou nos bairros, prio-
rizou-se o centro da cidade, 
especificamente a 14 de julho, 
em que foram gastos milhões, 
e poderiam ser alocados para 
infraestrutura dos bairros.” 

O candidato alega que a 
saúde é o principal problema 
apontado pela população du-
rante suas caminhadas pelos 
bairros da Capital. Como pro-
posta, ele pontua que irá ofe-
recer qualificações para os 
profissionais da saúde, para 
que melhore o atendimento, 
além da construção de duas 
novas UPAs nos bairros Aero 
Rancho e Nova Lima. “É pre-
ciso dar condições de trabalho 
para esses profissionais que 
estão ali no dia a dia aten-
dendo com diversas dificul-
dades. A situação é precária, 
então o foco é melhorar esse 
atendimento que é essencial, 
e o principal problema de 
Campo Grande.” 

Outro ponto abordado pelo 
candidato é a imensa fila de es-
pera por uma vaga na creche. 
Ao todo, são 7.624 crianças es-
perando por vagas. Como pro-
posta de seu plano de governo, 

Andrea Cruz

O Tribunal Regional Eleitoral 
de Mato Grosso do Sul (TRE-
-MS) deu início, ontem (28),  
ao procedimento de geração 
das mídias que irão carregar 
as urnas para as eleições do 
dia 15 de novembro. O procedi-
mento tem por finalidade gerar 
os dados oficiais que serão inse-
ridos nas urnas eletrônicas de 
todo o Estado, como o sistema 
de votação, nome, número e foto 
dos candidatos, além dos dados 
dos eleitores de cada seção.

Conforme o TRE-MS, os tra-
balhos começam a partir das 
16h, no Depósito de Urnas, e 
serão presididos pelo dr. José 

O engenheiro civil e 
corretor de imóveis 
Marlon Brandt disputa 
uma vaga no Legislativo 
pela segunda vez

Andrea Cruz

No debate realizado ontem 
(28) pela Fetems (Federação 
dos Trabalhadores em Edu-
cação de MS) os candidatos 
Marcio Fernandes (MDB), 
Sergio Harfouche (Avante) 
e prefeito Marquinhos Trad 
(PSD) não compareceram. 
Cada um deu uma justifica-
tiva diferente e concorrentes 
lamentaram a falta dos três. O 
debate foi marcado pelo “es-
vaziamento” de candidatos.

O candidato Marcio Fer-
nandes enviou nota à orga-
nização justificando que teria 
uma cirurgia bucal no horário 
do debate. Harfouche disse 
que pelo não comparecimento 
do prefeito e por ter reunião 
com o Sindifiscal (Sindicato 
dos Fiscais Tributários de 
MS) não iria comparecer. E 
o prefeito Marquinhos Trad 
(PSD) enviou justificativa 
alegando ter compromissos 
com os candidatos a vereador 
pelo partido já agendados. 
No texto, Trad argumentou 
sobre planos para o setor da 
educação e foi vaiado pela 
plateia. 

O presidente da Fetems, 
Jaime Teixeira, disse que 
era importante a participação 
de todos os candidatos. Ele 

citou que o regulamento do 
debate prevê uma pergunta 
para os candidatos fora o 
setor da educação.

“Era importante que esti-
vessem todos os candidatos 
porque um deles será o pre-
feito de Campo Grande a 
partir de 1º de janeiro. Para os 
trabalhadores da educação e 
para sociedade é importante. 
E lamentamos muito aqueles 
que estão no poder, como o 
prefeito não vir ou porque 
está melhor colocado nas pes-
quisas. Esperávamos a pre-
sença de todos. O debate faz 
parte da cultura eleitoral da 
Fetems”, disse o presidente, 
que também esclareceu que a 
ideia era não passar de duas 
horas de debate e que o regu-
lamento prevê uma pergunta 
para os candidatos fora do 
setor da educação.

Paulo Matos (PSC) disse 
que a falta dos candidatos é 
triste para a democracia da 
cidade. “Um tema tão rele-
vante como educação não 
pode ser tratado dessa forma. 
Quem foge do debate com os 
professores, não merece ser 
prefeito da cidade.”

Esacheu Nascimento 
(PP) apenas afirmou que la-
menta a falta. “Eu tenho com-
promisso com a classe dos 

professores e estou presente 
para apresentar minhas pro-
postas. Entendo que os pro-
fessores merecem respeito e 
precisamos de reestruturação 
do ensino básico e infantil. 
Lamento a falta daqueles que 
eventualmente não tem o que 
trazer para o debate.”

Marcelo Miglioli (SD) 
lamentou principalmente a 
ausência do prefeito. “Prin-
cipalmente nesse momento 
que poderia fazer um en-
frentamento de opiniões e 
ideias com outros candidatos. 
A omissão do prefeito mostra 
o perfil com que ele adminis-
trou Campo Grande. Ele é 
muito corajoso e empoderado 
nas lives que faz sozinho, 
quando tem de fazer o en-
frentamento acontece essa 
situação.”

A delegada Sidneia To-
bias (Podemos) disse que o 
cidadão deve ficar atento e 
observar quem não está dis-
posto a discutir. “Hoje, a gente 
assiste a um lockdown polí-
tico onde vemos todo mundo 
quieto e sem debates. Louvo 
a iniciativa da Fetems que 
dá oportunidade ao cidadão 
de nos conhecer melhor e ter 
oportunidade de escolha.”

Para Dagoberto Nogueira 
(PDT) a não participação é 

uma falta de respeito à popu-
lação. “Tem de dar o direito 
de as pessoas saberem o 
que pensa, propostas e o que 
precisa ser mudado. Na tele-
visão, você é programado pelo 
marqueteiro, aqui é ‘você’ e 
o debate dá essa oportuni-
dade.”

Marcelo Bluma (PV) 
afirmou que o debate da Fe-
tems era mais uma sabatina 
dos professores e um bom 
momento para falar com a 
categoria. “O debate deles 
tem tradição de ser setorial e 
cada candidato tem o perfil de 
campanha e seguimento em 
que atua. Eu sempre venho 
e considero importante. En-
tendo também a posição de 
cada candidato.” 

Geral
No primeiro bloco os 11 

candidatos participantes fi-
zeram uma introdução e apre-
sentação sobre os planos de 
governo para o setor. 

No segundo bloco, os re-
presentantes de escolas mu-
nicipais cadastrados deposi-
taram perguntas em urnas 
correspondentes aos candi-
datos. As urnas estavam com 
o nome de cada candidato que 
sorteou a demanda, respon-
dendo logo em seguida. 

Candidato do MDB, Marcio 
Fernandes foi sabatinado 
na Rádio Hora

Fernandes propõe a transfor-
mação da antiga rodoviária, 
localizada no bairro Amambaí, 
em uma Escola Municipal de 
Educação Infantil (Emei), que 
disponibilizará mil vagas. (RB) 

Henrique Neiva de Carvalho e 
Silva, juiz presidente da Co-
missão de Geração de Mídias 
do TRE-MS. Para o ato, foram 
convocados também represen-
tantes do Ministério Público, da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB/MS), fiscais de partidos 
políticos e coligações.

Serão preparadas aproxima-
damente 19 mil mídias para as 
seções eleitorais, entre memó-
rias de resultado de votação, 
memórias de resultado especial, 
flashes de carga, flashes de vo-
tação, entre outras.

A previsão é de que os tra-
balhos sigam até 31 de outubro.

Fetems


