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Pré-candidato a prefeito na Capital foi cotado para cargo em Brasília

Harfouche segue como bolsonarista  
e espera ter retorno espontâneo

Carla Stephanini começa do 
zero em novo partido, mas 
com experiência de 20 anos

Contador quer levar para a Câmara experiência e 
ordenar sistema de burocracias para empresas

Incra tem novo superintendente no 
comando em Mato Grosso do Sul
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A “onda Bolsonaro” passou? 
Esta questão já está em debate 
no cenário pré-eleitoral. O pré-
-candidato a prefeito em Campo 
Grande Sérgio Harfouche, do 
Avante, é o único, por enquanto, 
que tem tentado usar a populari-
dade do presidente da República 
para se beneficiar na hora de 
conquistar votos.

Logo que Bolsonaro foi eleito, 
Harfouche chegou a ser cogitado 
para ocupar um cargo na ad-
ministração federal. Harfouche 
ficou conhecido nacionalmente 
por sua atuação na defesa dos 
direitos da criança e do ado-
lescente. Com sua atuação no 
Ministério Público, quando criou 
um programa em que alunos 
infratores eram obrigados a 
prestar serviços comunitários 
nas instituições de ensino. Esse 
trabalho virou a chamada Lei 
Harfouche, apresentada pelo 
deputado estadual Lidio Lopes 
em 2015, e sancionada três anos 
depois. O fato levou a ministra 
Damares a convidar o promotor 
a cooperar na elaboração de di-
retrizes no âmbito da Secretaria 
Nacional da Infância e da Ado-
lescência. Ele foi até cogitado 
para ser secretário nacional 
pelo presidente Jair Bolsonaro. 
O que foi barrado pelo Ministério 
Público de Mato Grosso do Sul.

Neste ano, a aproximação 
começou a chamar atenção a 
partir de um vídeo que o pré-
-candidato fez com a ministra da 
Mulher, da Família e dos Direitos 

Humanos, Damares Alves. No 
fim de semana, Harfouche re-
petiu a dose, mas, desta vez, 
com uma selfie em frente de um 
outdoor de apoio ao presidente.

Harfouche afirma que não 
está fazendo nenhuma soli-
citação ao presidente. “Nós 
apoiamos o Bolsonaro inde-
pendente deste retorno, ou 
de ele apoiar diretamente ou 
não. Ele próprio adiantou que 
iria evitar declarar apoio a 
pré-candidatos a prefeitos, até 
poque não tem partido. Eu não 
tenho este diálogo com o presi-
dente. Mantenho meu contato 
com o time de primeiro escalão 
como a Damares. Mas não 
tenho me aproximado neste 
sentido”, explicou.

Porém, há uma expectativa, 
por parte do pré-candidato a 
prefeito, de um retorno espon-
tâneo. “Tenho aguardado que 
este apoio venha de lá. Na cam-
panha ao Senado eu apoiei. 
Me aproximei, independente 
do retorno. Os nossos prin-
cípios e valores convergem,  
somam”, pontuou.

Harfouche acredita que é 
bem-vindo o apoio do presidente 
e que desequilibra a disputa 
eleitoral. Para ele, a “onda Bol-
sonaro” não acabou e parte da 
mídia tem tentado manipular 
informações para desacreditar 
o trabalho presidencial. “A Folha 
de S.Paulo lançou uma esta-
tística apontando que 67% dos 
eleitores não votam mais em 
Bolsonaro e o desaprovam. Mas, 
não é 67% de 10% que não votam 

Acumulando 20 anos de ex-
periência e maturidade, Carla 
Stephanini ainda soma sua 
profissão de advogada e espe-
cialista em políticas públicas 
para mulheres ao seu reinício 
na política. Ela é pré-candidata 
a vereadora pelo PSD e acredita 
que o prefeito Marquinhos Trad 
(PSD) entrou em um momento 
de profunda dificuldade e sua 
migração para a sigla foi para 
apoiar com conforto e liberdade 
a reeleição dele. 

“Houve um reencontro polí-
tico com as lideranças do PSD: 
o senador Nelsinho Trad, pre-
sidente estadual, e o prefeito 
Marquinhos Trad que pacificou 
a cidade, reestruturou a má-
quina pública e desta forma res-
tabeleceu os serviços públicos 
para a população, lidando de 
maneira respeitosa harmoniosa 
e institucional sua relação com 
a Câmara dos Vereadores. Não 
podemos sofrer nenhum sobres-
salto mais. Até 2012 tivemos 
bons prefeitos até sofrer o revés 
político”, analisou.

Carla Stephanini foi subse-
cretária do Estado e do muni-
cípio de políticas públicas para 
mulheres, presidiu o Conselho 
Municipal dos Direitos das Mu-
lheres, foi vereadora em Campo 
Grande e deputada federal su-
plente em 2019. Além disso foi 
assessora no Tribunal de Contas 
do Estado (TCE) e no Tribunal 
de Justiça (TJMS). “O espaço do 
direito das mulheres é um es-
paço coletivo. Uma conquista de 
muitas mulheres. Me sinto muito 
realizada por todos os lugares 
que passei e a experiência que 
obtive. Agora, com o desafio de 
conquistar uma cadeira na Câ-
mara novamente. Defendo uma 

Salah Mohamad Hasan é 
contador, técnico em contabili-
dade e empresário do ramo de 
franquias, em Campo Grande, 
com quatro lojas. Há 32 anos 
é profissional da área de con-
tabilidade e já viu muitas em-
presas nascerem com grande 
expectativa e também fecharem 
as portas. Com a experiência 
que tem, decidiu apresentar seu 
nome como pré-candidato a uma 
das 29 cadeiras no Legislativo 
municipal da Capital, pelo De-
mocratas (DEM).

Salah explica que hoje tem 
80 funcionários e mais de 400 

clientes. Já viu muitos amigos 
e clientes com sonhos de abrir 
uma empresa, gerar empregos 
e fazer a economia girar, mas 
que desistiram na hora dos pro-
cessos burocráticos e desorde-
nados. “Os órgãos não se con-
versam para agilizar a emissão 
das documentações necessárias 
para tirar o sonho do papel e 
isto é muito ruim para todo 
mundo”, diz.

O pré-candidato defende que 
o problema não é cumprir a 
burocracia, pois isso garante li-
sura. O problema é que é muito 
moroso todo o procedimento. 

“Hoje, para que uma empresa 
comece a funcionar com tudo 
nos conformes leva mais ou 
menos 30 dias. Dependendo 
da natureza 90 dias e tudo isto 
porque os órgãos responsáveis 
por estudos, emissão de guias, 
vistorias, licenciamentos não 
se conversam. É muita ida e 
vinda”, reclama.

O contador dá como exemplo 
de sucesso e facilidade para 
quem quer abrir uma empresa 
os países europeus. Lá, se-
gundo ele, o processo burocrá-
tico leva de 24h a 48h, “quando 
uma empresa fica 30, 60, 90 dias 

de portas fechadas esperando 
autorizações para abertura 
das portas, é aluguel que está 
correndo, IPTU. Não gera im-
postos, não gera mão de obra. 
Só gera dor de cabeça e gastos. 
Se tudo fosse mais rápido, e isso 
é possível, mais tranquila seria 
a questão econômica e social 
do país”.

Salah sabe que a atuação de 
um vereador tem limitações em 
proposituras de leis, mas acre-
dita que, como parlamentar, po-
derá fazer projetos e levar suas 
sugestões aos órgãos públicos 
não só municipais.

Andrea Cruz

O perito federal Augusto Pi-
nedo Zottos foi nomeado para 
o cargo de superintendente re-
gional do Incra-MS (Instituto Na-
cional de Colonização e Reforma 
Agrária) em Mato Grosso do Sul. 
A nomeação foi publicada no Di-
ário Oficial da União de  ontem 
(6) pela ministra da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Te-
reza Cristina.

Conforme informado, o novo 
superintendente ocupa o cargo 
pela segunda vez, já que em 
2019 ele permaneceu na função 
durante três meses até a escolha 
de Antônio de Castro Vieira. 

Por sua vez, Vieira foi exo-

nerado no dia 2 de julho pela 
ministra Tereza Cristina e no-
vamente Augusto Zottos per-
maneceu de forma interina no 
cargo, até sua escolha definitiva. 

Zottos é engenheiro-agrô-
nomo formado pela Unesp (Uni-
versidade Federal de São Paulo). 
Ele é servidor de carreira e está 
há 14 anos no Incra. Ainda em 
abril deste ano ele ocupou o 
cargo de chefe de serviço da 
Divisão de Desenvolvimento e 
Consolidação da superinten-
dência em MS.

  O novo superintendente é 
apoiador do governo e do pre-
sidente Jair Bolsonaro, o que 
também pode ter contribuído 
para a nomeação. O Incra é uma 

autarquia federal criada pelo 
Decreto nº 1 110, de 9 de julho 
de 1970, cuja missão priori-
tária é executar a reforma 
agrária e realizar o ordena-
mento fundiário nacional. O 
Incra está implantado em 
todo o território nacional por 
meio de 30 superintendências 
regionais.

vida livre de violência para 
as mulheres, com igualdade 
de gênero que possamos dar 
as mulheres o protagonismo 
social, político, econômico e 
cultural que devem ter e isso 
passa por eleições de mu-
lheres”, destacou.

Se eleita, Carla Stephanini 
quer continuar o trabalho 
que já fez por lá. “Quando 
fui vereadora implantamos 
o Procuradoria Especial da 
Mulher e fomos os primeiros 
a criar uma lei de combate 
ao assédio sexual no trans-
porte coletivo. Só depois o 
Congresso nacional crimina-
lizou o assunto. Em 2017, a 
lei foi sancionada em Campo 
Grande. Esta é a diferença 
do olhar da mulher na polí-
tica. Antes não tínhamos uma 
ação efetiva neste combate. 
As mulheres têm de dizer que 
o nosso lugar é onde a gente 
quiser, inclusive na política. 
Precisamos da consciência 
política das mulheres e que 
ocupem espaços estratégicos 
com visibilidade e dentro 
dos partidos. Elas precisam 
compor as executivas, assim, 
a consequência será mais 
mulheres participando e, por 
fim, eleitas.” (RB)

mais nele. São apoiadores do ex-
-ministro Sérgio Moro”, avaliou.

Vice
O pré-candidato a prefeito 

esclarece que o Avante está 
cumprindo todas as exigências 
e mantém os seus pré-candi-
datos sem nenhuma desistência. 
Harfouche disse que o partido 
começou do zero a partir da 
sua filiação, pois vinha de um 
histórico ruim de sigla de alu-
guel. Esta é a primeira vez que 
o partido deve lançar candidato 
à majoritária. Por isso a procura 
por um pré-candidato a vice-
-prefeito está avançada.

“A busca pelo nosso pré-can-
didato a vice está bem adian-
tada. Estamos preservando para 
anunciar mais para frente, mas 

o vereador André Salineiro é o 
nome mais evidente. Não temos 
anunciado o Salineiro assim 
[como vice] para preservar a 
candidatura dele de vereador 
que foi o mais votado. Temos 
alguns outros nomes, mas es-
tamos esperando porque não 
somos exclusivistas. Ainda está 
em aberto esperando uma coli-
gação desde que seja com um 
partido com os mesmos ideais, 
com convergência de propósitos 
e de valores”, adianta.

Harfouche aposta na votação 
expressiva que teve em 2018 
para o Senado, quando era do 
PSC. Ele teve 292.301 votos, 
sendo o mais votado na Capital 
com 163.314. Em Dourados, ele 
foi o segundo candidato que 
mais recebeu votos: 29.343. 


