
7BELÉM, SEGUNDA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2016

Marquinhos Trad vence em Campo Grande
O deputado estadual Mar-

quinhos Trad (PSD-MS) foi eleito 
prefeito de Campo Grande. Com 
100% das urnas apuradas, ele ob-
teve 58,77% dos votos válidos e 
derrotou a vice-governadora de 
Mato Grosso do Sul, Rose Modes-
to (PSDB), que tentava se eleger 
prefeita. Na contagem dos votos 

válidos, são excluídos nulos, bran-
cos e abstenções.

No primeiro turno, Trad obte-
ve 34,57% dos votos válidos e Rose 
Modesto 26,62%. A abstenção - 
eleitores que não foram às urnas 
na capital sul-mato-grossense 
- chegou a 22,32%. Dentro os elei-
tores que votaram, 10,98% foi de 

brancos e nulos. Em entrevista 
após ser eleito, Trad agradeceu 
a Deus e reclamou do governo 
estadual e da imprensa. “Deus é 
fiel. Nós enfrentamos o governo, 
poderes, enfrentamos a imprensa, 
e Deus nos honrou, nos colocou 
com uma votação de quase de 72 
mil votos à frente”, afirmou Trad.

MATO GROSSO DO SUL

Pinheiro 
vence eleições 
em Cuiabá 

O deputado estadual Emanuel 
Pinheiro (PMDB) foi eleito prefeito 
de Cuiabá (MT) ontem, vencendo o 
também deputado estadual Wilson 
Santos (PSDB). Com 100% das ur-
nas apuradas, o peemedebista ob-
teve 60,4% dos votos válidos, contra 
39,6% do tucano. Esta foi a segunda 
tentativa de Pinheiro de se eleger ao 
cargo - há 16 anos, Pinheiro havia 
perdido a disputa para o apresenta-
dor de TV Roberto França.

Nesta eleição, Pinheiro criou a 
coligação “Um novo prefeito para 
uma nova Cuiabá”, que uniu nove 
partidos. Ele prometeu retomar a 
polêmica e bilionária obra do VLT 
(Veículo Leve sobre Trilhos), que 
deveria ter ficado pronta em 2014, 
ano da Copa do Mundo. Já foi gasto 
R$ 1 bilhão na obra, que se transfor-
mou em um esqueleto abandonado 
onde usuários de drogas e trafican-
tes são frequentemente vistos.

Em sua primeira entrevista após 
a confirmação da vitória, Pinhei-
ro afirmou que pretende resgatar 
vários projetos sociais que foram 
abandonados e que será “incansá-
vel nas andanças por Cuiabá, para 
verificar novamente os maiores 
problemas e implantas as solu-
ções”. Emanuel Pinheiro, 51, atua 
na política desde os 17 anos de 
idade quando participava de cam-
panhas políticas pelo extinto PFL, 
hoje DEM. 

Rezende volta 
à prefeitura 
de Goiânia 

Político que mais disputou 
eleições em Goiás, o ex-gover-
nador, ex-senador, ex-ministro 
nas gestões Sarney e Fernando 
Henrique Cardoso, Íris Rezen-
de (PMDB) volta à prefeitura de 
Goiânia pela terceira vez graças a 
aliança de seu partido com o De-
mocratas. 

Ele derrota o candidato do 
PSB, Vanderlan, que teve o apoio 
velado do governador Marconi 
Perillo (PSDB) e do vice-gover-
nador José Eliton (PSDB). Íris teve 
57,70% dos votos válidos (379.318 
vostos), contra 42,30% de Vander-
lan (278.074).

“Uma diferença de mais de 
cem mil votos é o atestado de que 
meu passado de homem público 
me tornou merecedor da con-
� ança da comunidade”, disse Íris, 
anunciando que deverá priorizar 
a segurança pública. “A cida-
de está amedrontada”, a� rmou. 
Maior adversário de Perillo no 
estado, o líder do Democratas no 
Senado, Ronaldo Caiado, diz que 
a vitória de Íris fortalecerá a chapa 
para a disputa do governo de Goi-
ás em 2018.

 Trad venceu com 58,77% 
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