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Prisão temporária de bolsonarista termina hoje, segundo legislação

Conservadores condenam prisão 
temporária de jornalista e blogueiro 

Pastor Clodoílson pretende ampliar ações sociais

Se pleito fosse hoje, eleitorado 
de Ponta Porã reelegeria 14 
vereadores, segundo pesquisa

Em pesquisa Ranking, Hélio 
Peluffo possui mais de 70% 
das intenções de voto

Nilson Figueiredo
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IntençÕeS de voto para prefeIto(a) 
de ponta porã – eStImulada – 01

eStImulada

Hélio peluffo 72,50%

3,50%

3,00%

2,50%

18,50%

Bruno reichardt

ronaldo franco

Caio augusto

não sabe/não resp. 

Fonte: Instituto ranking

400 entrevistas realizadas entre os dias 24 e 26 de junho 
de 2020 em Ponta Porã. Registro MS-01381/2020. 

rafael Belo

Hoje (30) vence o prazo da 
prisão temporária do blogueiro 
e jornalista Oswaldo Eustá-
quio. Seu advogado, Gustavo 
Moreno, disse que ainda pode 
ser prorrogada por mais cinco 
dias e não sabe qual será o 
procedimento adotado pelos 
advogados de Brasília e do 
Paraná. “Não tenho acesso aos 
autos ainda, é sigiloso. Mas 
eles são totalmente ilegais e 
inconstitucionais. Eustáquio é 
jornalista desde 1994, quando 
obteve a carteirinha. Ele é um 
jornalista preso no exercício da 
profissão e esta mira (do STF) 
pode estar virada para todos os 
jornalistas”, afirmou. 

Para o deputado federal 
Luiz Ovando (PSL), Oswaldo 
Eustáquio tem direito ao livre-
-arbítrio de se expressar. “A 
liberdade de expressão é apa-
nágio da natureza racional 
do indivíduo e é o direito de 
qualquer um manifestar e dar 
sua opinião livremente sem 
medo de retaliação ou cen-
sura. Está ocorrendo uma caça 
às bruxas aos apoiadores do 
Presidente Bolsonaro”, disse. 
Para o deputado federal ocorre 
um problema bem maior ao 
noticiado. “Sou contra a dita-
dura instituída pelo STF, que 
cerceia a liberdade individual 
sob o argumento de ameaça 
à democracia. Além disso, o 
STF, está passando por cima 

da ordem natural do processo 
investigativo e se colocando na 
posição de poder absoluto. Isso 
sim é ameaça à democracia”, 
alertou. 

O deputado federal Fábio 
Trad (PSD) não quis entrar no 
mérito da situação. “Eu não 
posso opinar porque não tive 
acesso ao conteúdo da decisão. 
Portanto, peço desculpas, mas 
não serei imprudente e leviano 
se não tenho domínio total do 
tema”, explicou. 

Membro ativo dos MS Con-
servador e do Movimento En-
direita MS, Rafael Tavares 
afirma que a prisão do jorna-
lista é mais uma afronta às 
nossas liberdades individuais 
por meio de um inquérito ilegal 
do STF. “Eustáquio é um preso 
político. Foi preso exercendo 
a sua profissão enquanto o 
próprio STF soltou mais de 
30 mil bandidos. Tem todo o 
meu repúdio. Nós conserva-
dores não podemos permitir 
este autoritarismo contra a 
direita. Todas as pessoas que 
defendem a pauta conserva-
dorista hoje correm o risco de 
serem presas”, pontuou.

O ativista disse que, assim 
que souberam da prisão, toda 
a equipe de imprensa do MS 
Conservador e do Movimento 
Endireita MS esteve de pron-
tidão para coletar informações 
e atender a necessidade de 
Eustáquio, e lamentou a ati-
tude dos colegas de profissão 

andrea Cruz

O Instituto Ranking de Pes-
quisa esteve em Ponta Porã, 
onde moradores avaliaram 
a administração municipal 
e 72,5% dos entrevistados 
indicaram que irão votar no 
atual prefeito Hélio Peluffo 
(PSDB), em questionamentos 
sobre eleições 2020.

O prefeito cumpre o último 
ano de mandato, com 70,50% 
de avaliação da adminis-
tração positiva com o indica-
tivo de bom/ótimo. O percen-
tual regular foi apontado por 
20,25% dos entrevistados. 
Apenas 5,50% apontam como 
ruim/péssimo e 3,75% não 
souberam responder.

Eleições
Em avaliação estimulada 

a Ranking estipulou dois ce-
nários, e o quadro geral de-
monstra que, se as eleições 
fossem hoje, Peluffo seria 
reeleito. No cenário 1 da 
estimulada o prefeito Hélio 
Peluffo aparece com 72,50% 
das intenções de voto. 

Bruno Reichardt teve 
3,50%, ao passo que Ronaldo 
Franco aparece com 3% e 
Caio Augusto com 2,50%. Os 
que não quiseram ou não 
souberam responder so-
maram 18,50%. No cenário 
2, da pesquisa estimulada 
Peluffo tem 73,75% do in-
dicativo. Bruno Reichardt 
fica em segundo lugar com 
3,75%, seguido por Ronaldo 

Franco com 3,25% e Raquel 
Portioli com 2%. Os que não 
souberam ou não quiseram 
responder somaram 17,25%.

Espontânea
Em pesquisa espontânea, 

quando o eleitor responde o 
que vem à cabeça, o prefeito 
ainda continua na frente com 
40,50% das intenções de voto. 
Em segundo lugar está Ál-
varo Soares com 2,75%. Na 
sequência vem: Flavio Kayatt 
com 2,25%, Caio Augusto com 
1,50%, Ronaldo Franco com 
1,25%, Bruno Reichardt com 
1% e outros com 1%. Os que 
não quiseram ou não sou-
beram responder somaram 
49,75%.

Rejeição
Na estimulada, Hélio Pe-

luffo é o menos rejeitado com 
percentual de apenas 2,50%. 
A mais rejeitada é Raquel 
Portioli com 8,50%.

Bruno Reichardt teve o 
indicativo de 6,75%, seguido 
por: Caio Augusto com 4,25% 
e Ronaldo Franco com 3,25%. 
Não quiseram ou não sou-
beram responder corres-
pondem a 74,75%.

A pesquisa
A pesquisa foi realizada 

entre os dias 24 e 26 de junho 
com registro MS-01381/2020. 
Para 400 entrevistas, a 
margem de erro é de 4,9% 
para mais ou para menos e o 
índice de confiança é de 95%.

Em pesquisa com questio-
namentos sobre as eleições 
2020 e intenções de voto, os 
400 entrevistados de Ponta 
Porã indicaram a maioria 
dos vereadores eleitos como 
nomes para voto. 

Sem muita mudança entre 
as 17 cadeiras, apenas três 
deles não seriam reeleitos, 
se as eleições fossem hoje, 
segundo dados do Instituto 
Ranking de Pesquisa.

Em avaliação ao tra-
balho da Câmara Municipal, 
35,50% dos entrevistados in-
dicaram como boa/ótima, ao 
passo que 32,25% indicaram 
como regular. 

O percentual de 11,25% 
foi apontado para ruim/pés-
sima. Os que não souberam 

ou não quiseram responder 
somaram 20,50%.

A pesquisa foi realizada 
de forma espontânea e, le-
vando em consideração a 
pontuação, os 17 primeiros 
colocados no quadro seriam 
reeleitos: Rony Lino com 4%, 
Marcelino Nunes de Oliveira 
com 3,50%, Marquinhos Belo 
com 3%, Anny Espindola 
com 2,50%, Agnaldo Miu-
dinho com 2,25%, Adãozinho 
Dauzacker com 2%, Edinho 
Quintana com 2%, Edevaldo 
Mattoso com 1,75%, Farid 
Afif com 1,75%, Otaviano 
Cardoso com 1,50%, Can-
dinho Gabínio com 1%, Pau-
linho Roberto do PT com 
1%, Jelson Bernabé com 1% 
e Daniel Marques  com 1%.

Não seriam reeleitos 
Neli Abdulahad com 0,75%, 
Rafael Modesto com 0,50% 
e Wanderlei Avelino com 
0,75% das intenções de voto.

No lugar deles, pelo 
quadro com os 17 primeiros, 
entrariam: Álvaro Soares 
com 2%, Bruno Reichardt 
com 1,25%, Caio Augusto 
com 1%. O percentual de 
branco/nulo/indeciso foi de 
44,50%.
a pesquisa

A pesquisa foi realizada 
entre os dias 24 e 26 de junho 
com registro MS-01381/2020. 
Para 400 entrevistas, a 
margem de erro é de 4,9% 
para mais ou para menos e 
o índice de confiança é de 
95%. (AC)

rafael Belo

Pastor há 28 anos, Clo-
doílson dos Santos Pires, 54 
anos, trabalha na orientação 
e assistência de todos que 
o procuram sem distinção 
de gênero. Clodoílson deixa 
claro ser impossível rejeitar 
qualquer ser humano, mas 
seu manual de vida e ação 
é a Bíblia. Deixou seu nome 
à disposição, para ser pré-
-candidato a vereador pelo 
Podemos em Campo Grande, 
porque enxergou no partido 
–considerado de centro-direita 
– a ligação da família e ao tra-
balho, onde afirma ter muito 
a contribuir. O pré-candidato 
tem um trabalho para ajudar 
a combater a violência contra 

crianças e adolescentes.
“Podemos fazer mais. Le-

vantei uma estimativa, onde 
50% dos adultos sofreram 
algum tipo de abuso físico, 
emocional e sexual. Preci-
samos ajudar estas pessoas 
a se reconstruírem e serem 
efetivos para Deus, para si 
mesmos e, por fim, para a 
sociedade”, pontuou. 

Pastor Clodoílson ainda re-
força que, devido a sua crença, 
luta contra a legalização do 
aborto. Outra situação alar-
mante, na qual atua junto à 
esposa, é a violência contra 
as mulheres. O pré-candidato 
ainda destaca a mobilidade 
urbana para pedestres.

“Campo Grande está cheia 
de calçadas entulhadas de lixo, 

postes no meio do caminho, ár-
vores mal posicionadas, entre 
muitos problemas. Falta cons-
cientização tanto dos gover-
nantes quanto da população”, 
destacou. Para o pastor, falta 
educação ambiental urbana e 
isso vai além da consciência 
de cada um.

“Cidade limpa é uma 
questão de saúde. É inadmis-
sível um cidadão jogar lixo 
pela janela do carro. Ele não 
joga lixo no chão da casa dele 
e a cidade é uma extensão 
deste lar. É preciso educar o 
povo e cobrar o poder público”, 
afirmou. O pré-candidato acre-
dita que somos exemplos. “Eu 
sempre ajudei as pessoas. É 
um sonho presente. Acredito 
que se trabalharmos para o 

do preso. “É uma pena que 
os sindicatos dos jornalistas e 
os sites, o tratou de maneira 
pejorativa, o chamando de blo-
gueiro. Nada contra a profissão 
de blogueiro, mas ele é for-
mado em jornalismo e exerce a 
profissão há anos. Não existiu 
nenhuma solidariedade. Ao que 
parece é considerado jornalista 
somente quem ataca o Bolso-
naro, caso contrário é só mais 
um blogueiro”, destacou Rafael 
Tavares. 

O jornalista e blogueiro 
Oswaldo Eustáquio foi preso 
no último dia 26, a pedido do 
ministro Alexandre de Moraes, 
que é relator do inquérito que 
apura a captação de recursos 

para atos que defendem o fe-
chamento do Congresso e do 
tribunal. O motivo foi ele estar 
em Ponta Porã e poder tentar 
fugir. A acusação foi negada 
pela defesa de Eustáquio que 
disse que este foi preso já em 
Campo Grande, o que contradiz 
o motivo da prisão.

Logo que foi preso uma 
publicação surgiu no seu blog: 
“O jornalista Oswaldo Eus-
táquio acaba de ser preso 
arbitrariamente! É o 8º preso 
político do Brasil”, diz a publi-
cação. Os demais integrantes 
da bancada federal não se 
pronunciaram ou não foram 
encontrados para dar opinião 
sobre o assunto. 

bem das pessoas, posso ser modelo 
e referência. Se você é um bom 
modelo de uma gestão pública e 
proporcionou alegria já está cum-
prindo seu papel”, finalizou. 


