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ELEIÇÕES Empresário anuncia candidatura e diz que vai insistir em aliança com partido de Silval

Mauro quer apoio do PMDB

Chico Ferreira

Empresário Mauro Mendes garante que vai cumprir os 4 anos de mandato se for eleito prefeito de Cuiabá

TÉO MENESES

DA REDAÇÃO

O empresário Mauro Mendes (PSB) promete
continuar buscando apoio do PMDB na disputa pela
Prefeitura de Cuiabá, apesar do partido ter lançado
pré-candidatura do ex-vereador Totó Parente ao Palá-
cio Alencastro. Alega que pretende fazer uma gestão
alinhada com o governador peemedebista Silval Bar-
bosa, de quem foi adversário em 2010. O anúncio foi
feito ontem, quando o concorrente socialista prometeu
revelar o nome do vice na chapa somente no próximo
dia 29 ou 30, último prazo permitido para realização
de convenção partidária.

Mauro prometeu continuar conversando com o
PMDB durante ato realizado no
Hotel Holiday Inn, onde confir-
mou a pré-candidatura a prefei-
to na presença de representantes
dos tradicionais aliados do
PDT, PPS e PV, além de mili-
tantes do PR, PC do B e PTC.
Na ocasião, ele descartou a pos-
sibilidade de, se eleito, renun-
ciar à Prefeitura em 2014 para
disputar o governo do Estado.

Mauro foi ao evento acompanhado pela esposa,
Virgínia Mendes, e alegou que os rumores sobre a
eventual renúncia em 2014 seria plantação de adversá-
rios que querem prejudicá-lo. “Seguramente ficarei os
4 anos no cargo. Nunca conversei com ninguém sobre
essa possibilidade. Quem diz o contrário é porque quer
tentar me apresentar à sociedade como algumas pes-
soas que já fizeram isso e se trata de um dos maiores
estelionatos com a cidade”.

Sobre a campanha, Mauro prometeu definir a
chapa somente no último prazo permitido pela le-

gislação, assim como a previsão de gastos no plei-
to. Uma coisa é certa: diferente das eleições de
2008 e 2012, ele admite que não quer ser desta vez
o principal financiador.

Em relação ao PMDB, o representante do PSB
alegou que o partido é importante para a gestão de
Cuiabá e, por isso, continuará sendo procurado. “Pela
estrutura e história da sigla, vamos procurá-los sim
porque são importantes e precisamos do governo do
Estado para fazer uma aliança do bem e melhorar a
gestão da cidade”.

Alguns correligionários estão cautelosos diante
da aproximação com o PMDB porque Silval foi o prin-
cipal adversário de Mauro na disputa pelo governo em
2010. Avaliam ainda que o partido teria lançado Totó

como pré-candidato a prefeito
nessa segunda-feira (19) ape-
nas pelo fato de não terem ga-
rantias de indicar o candidato a
vice na chapa, o que é negado
pelo ex-vereador.

Além do PMDB, a apro-
ximação com o PR também
não tem agradado os tradicio-
nais aliados de Mauro. Isso por-
que as siglas chegam com pre-

ferência para indicar o vice na chapa, apesar do grupo
estar unido desde a eleição de 2010, quando foi forma-
do o movimento “Mato Grosso Muito Mais”.

A aproximação com adversários levou o concor-
rente do PSB a admitir também ontem que continuará
buscando apoio do PTB do prefeito Chico Galindo,
quem tem criticado muito nos últimos meses. Ele argu-
menta que pretende fazer uma ampla aliança e que a
virtual coligação atende mais à conjuntura eleitoral do
que convergência de ideais. Os petebistas têm sinaliza-
do em apoiar o deputado Guilherme Maluf (PSDB).

Chico Ferreira

Zeca Viana declara apoio pessoal, mas admite dificuldades dentro do PDT para manter movimento

ALIANÇA 

Zeca Viana admite rompimento
DA REDAÇÃO

Na presença de Mauro Men-
des e uma plateia de mais de 100
apoiadores, o presidente estadual
do PDT, deputado Zeca Viana,
defendeu a aliança com o PSB.
Também ressaltou, no entanto,
que vários correligionários de-
fendem rompimento diante da
aproximação do pré-candidato
com o PR e PMDB. A tese é capi-
taneada principalmente pelo se-
nador Pedro Taques, mas tem si-
do rejeitada por grande parte dos
pré-candidatos a vereador pela si-
gla, que consideram a coligação
com os socialistas como mais
vantajosa na disputa por vagas na
Câmara de Cuiabá.

“Como presidente do PDT,
vou defender o apoio ao Mauro
porque sei que ele é o candidato

mais preparado. Mas temos esse
ingrediente ideológico que pode
dificultar, pois o senador Pedro
Taques (um dos principais ex-
poentes da sigla) não se sentiria
bem no mesmo palanque que al-
guns setores do PMDB e PR por
conta da eleição de 2010”, afir-
mou Zeca.

Depois que Zeca admitiu a
possibilidade de rompimento,
Mauro lembrou que o Movimento
Mato Grosso Muito Mais aceitou
o senador receber apoio de adver-
sários na campanha de 2010, o
que ajudou na ocasião. E, por is-
so, não poderia ser vetada nenhu-
ma aliança agora. “Continuo
acreditando que estaremos junto
com o PDT, mas se o senador não
quiser ele que terá que explicar os
motivos dele à sociedade”.

O deputado estadual Ema-

nuel Pinheiro (PR) aproveitou o
encontro para reforçar a proposta
dos correligionários em indicar o
candidato a vice-prefeito na cha-
pa. O único que se colocou publi-
camente para a indicação foi o
deputado estadual João Malhei-
ros. Já Miranda Muniz (PC do B)
ressaltou que a definição da sigla
ocorrerá somente no dia 30. A le-
genda tem sido assediada por pra-
ticamente todos os concorrentes.

Além de Mauro, também
são pré-candidatos o deputado
Guilherme Maluf (PSDB), Ro-
berto França (DEM), Carlos Bri-
to (PSD) e o vereador Lúdio Ca-
bral (PT), além de Totó Parente
(PMDB). O único já oficializado
em convenção foi o procurador
Mauro Cézar Lara de Barros,
conhecido como procurador
Mauro, do Psol.

ARTICULAÇÕES

Corrente defende filho de Nico na disputa
SONIA FIORI
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Novas movimentações no
PMDB de Várzea Grande pode-
rão mudar os planos da agremia-
ção desenhados até agora, para as
eleições de 2012. Corrente inter-
na, ligada ao ex-secretário das
Cidades Nico Baracat, deu início
a “avaliação” sobre possibilidade
de lançar seu filho Kalil Baracat
no processo eleitoral deste ano.
Fonte revela consulta feita ao se-
nador Jaime Campos (DEM) de
integrantes de grupo político li-
gado à família de Nico, sobre a
chance de o PMDB se unir ao
Democratas. Nesse caso, Kalil é
aventado para ocupar função de
vice no projeto próprio do DEM,
que deverá projetar a ex-primeira
dama Lucimar Sacre de Campos
na disputa à Prefeitura.

A morte de Nico Baracat,
na sábado (16), promoveu como-
ção interna no PMDB. Familia-
res defendiam o nome de Nico
para a disputa ao comando da ci-
dade. Com a fatalidade, deu-se
início a conversações sobre a
chance de lançar Kalil no embate

eleitoral, projetando na imagem
dele a luta de Nico para promo-
ver melhorias na gestão pública.
A mãe de Nico, Sarita Baracat,
primeira prefeita eleita no muni-
cípio, nunca escondeu a vontade
de ver o filho à frente da admi-
nistração. Advogada e professo-
ra, é uma crítica da atual gestão.

Em que pese as movimen-
tações estarem ainda no campo
das análises e manifestações sigi-
losas, os contornos levariam por
terra o projeto do deputado esta-
dual, Walace Guimarães, de plei-
tear a prefeitura. Fonte também
revela que o senador Jaime pre-
fere não comentar o assunto, em
respeito à família e ao partido.
No DEM, existe sentimento de
que se houver mudanças no pro-
jeto do PMDB, cabe ao próprio
partido decidir. O Democratas,
por sua vez, se coloca à disposi-
ção das agremiações para enten-
dimentos. Jaime vem coordenan-
do as estratégias para a constru-
ção da chapa majoritária. Por ou-
tro lado, Walace também tem fei-
to fortes investidas nas costuras
políticas para concretizar aliança
coesa na cidade.

Assessoria

Jaime Campos teria sido consultado sobre uma composição

PSB quer candidato próprio
para disputar pleito em VG

SONIA FIORI
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O PSB de Várzea Grande não
deverá abrir mão de lançar candi-
datura própria em Várzea Grande.
Presidente do diretório estadual,
deputado federal Valtenir Pereira,
reforçou posição, em reunião reali-
zada na segunda-feira, a posição do
partido de oferecer a “4ª via” no
município, através da liderança de
chapa majoritária de Eunice Teo-
dora dos Santos, conhecida como
professora Nicinha. O viés político
vem sendo construído com bloco
denominado de Frente Unidos por
Várzea Grande, que contaria com
adesão extra-oficial, de 10 agre-
miações. Convenção da legenda
está marcada, inicialmente, para o
dia 30 deste mês, na cidade.

A declaração do parlamentar
soa como recado aos partidos que
forma o grupo. Ele considera no
cenário eleitoral de Várzea Grande
nomes como o do prefeito, Sebas-
tião Gonçalves (PSD), o deputado
estadual Walace Guimarães
(PMDB) e Lucimar Sacre de Cam-
pos (DEM). Diante da possibilida-
de de siglas do grupo avaliarem
diálogo com adversários, Valtenir
ressalta que o partido não voltará

atrás da decisão.
Nos bastidores da política

várzea-grandense, aventa-se a
chance de siglas que pertencem ao
bloco, estarem avaliando outros ca-
minhos, inclusive em relação ao
projeto do DEM. Senador Jaime
Campos, que aposta nos planos pa-
ra vencer o embate eleitoral, teria
recebido de um “representante de
pequenos partidos”, canal aberto
para entendimentos. O peso políti-
co do parlamentar, reconhecido na
cidade, reforça a possibilidade de o
Democratas capitanear o respaldo
de muitos partidos, que hoje osten-
tam a bandeira de projeto próprio
em suas respectivas siglas.

Eunice, ou professora Nici-
nha, já militou no PT e no PV, ade-
rindo ao PSB em 2011, atendendo
pedido de Valtenir. Nas eleições de
2010, ela disputou vaga na Câmara
Federal, garantindo a 6ª suplência
do deputado federal. A Frente é in-
tegrada pelo PT, PCdoB, PTdoB,
PMN, PHS, PSL, PRTB, PTC,
PSB e PSDB. Nicinha disse que a
proposta é construir uma gestão
pública séria, tendo como base su-
gestões que serão colhidas junto à
população. O PSB vem trabalhan-
do a ideia desde já, e antecipa ela-
boração de programa.

Mauro desafiou Taques
a justificar à sociedade
eventual rompimento


