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Candidato a prefeito pelo Avante diz não temer impugnação de seu registro

MP eleitoral dá parecer favorável 
à candidatura de Sergio Harfouche

Mesmo sem mandato, 
advogado tributarista já 
atuava como legislador

Pesquisa indica pecuarista com 24% de 
intenções de voto em Ribas do Rio Pardo

Divulgação

Nilson Figueiredo

Valentin Manieri

Intenções de voto para prefeito(a) de Ribas do Rio Pardo 
– ESTIMULADA

400 entrevistas realizadas entre os dias 8 e 11 de outubro de 
2020 em Ribas do Rio Pardo. MS-00509/2020 
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FABIANA GALVÃO

Não sabe/Não resp.

Fonte: Instituto Ranking de Pesquisa

O Instituto Ranking de Pes-
quisa avaliou as intenções 
de voto dos moradores de 
Ribas do Rio Pardo e o candi-
dato João Alfredo, do PSOL, 
que é pecuarista, está com 
percentual maior, de 24,25%, 
na entrevista estimulada. O 
prefeito Paulo Tucura (MDB) 
está no fim do primeiro man-
dato e não disputa reeleição. 
Conforme o Ranking, na esti-
mulada, o ex-prefeito Zé Ca-
belo (PSDB) está em segundo 
lugar com 19,50%; em seguida 
está o engenheiro Nilson Góis 
(DEM) com 11%; Marquinhos 
Teixeira (SD) com 10,25%; 
Tiago Friosi (PSD) com 8%; 
e a vereadora Fabiana Galvão 
(MDB) com 7%. Brancos, 
nulos, indecisos, não sabem 
e não responderam somaram 
20%.

Espontânea
Na consulta em resposta 

espontânea, que é quando o 
eleitor diz o que vem à ca-
beça, João Alfredo aparece 
com 16,50%. Na sequência 
vêm o ex-prefeito Zé Cabelo 
com 13,25%; engenheiro 
Nilson Góis com 8%; Mar-
quinhos Teixeira com 6,50%; 

teria que fazer menção a retro-
ação, ou seja, retroagir a data 
de 1988 e isso não foi feito. Pelas 
normas constitucionais aquilo 
que não está escrito, não está 
dito. O TRE-MS decidiu que ‘no 
caso de promotores entre 1988 
e 2004 não são alcançados pelo 
impedimento da Emenda Cons-
titucional 45’ e permitiu em 2018 
eu continuar na disputa das elei-
ções para o Senado. Isso tran-
sitou em julgado e agora dois 
anos depois o prefeito entra com 
o mesmo argumento querendo 
resultado diferente”, afirmou.

Os pedidos de impugnação 
ainda seguem para decisão final, 
mas a expectativa é positiva. 
“Quem vai decidir isso é um juiz 
monocrático e ele vai ter que en-
frentar uma decisão [anterior] 
do próprio TRE-MS que decidiu 
em meu favor. Estou totalmente 
seguro.”

Harfouche esclareceu 

ainda sobre o fato de receber 
salário mesmo licenciado do 
cargo de procurador. “Qual-
quer servidor afastado do 
cargo para disputar eleição 
recebe os seus vencimentos. É 
lei e no meu caso eu sou impe-
dido de advogar, de constituir 
sociedade, de ter indústria e 
empresas. É exigido exclu-
sividade para o MP e minha 
fonte de vencimento é exclu-
siva do Ministério Público há 
30 anos.” 

Apoio de Bolsonaro
Questionado sobre se a 

falta de apoio do presidente 
Jair Bolsonaro para a candi-
datura pode trazer perda de 
votos de bolsonaristas, Sergio 
Harfouche acredita que não. 
“O que faz uma pessoa apoiar 
o governo Bolsonaro é por 
conta do perfil e conduta de 
homem público que ele tem: 

honesto, não é corrupto, é con-
servador, a favor dos direitos 
da família, da meritocracia, 
contra a bandidolatria. Eu 
tenho esse perfil antes mesmo 
do Bolsonaro e as nossas his-
tórias convergem. Esse eleitor 
do Bolsonaro encontra em mim 
esses mesmos princípios. Sou 
conservador de berço e pró-
-família. Tenho 30 anos de 
casado com a mesma mulher. 
Sou antidrogas, a favor da 
defesa da propriedade privada 
e livre iniciativa. São valores 
que norteiam a administração 
federal dele e quem avalia por 
essas virtudes vai encontrar 
em mim as mesmas”, disse.  

Harfouche finaliza dizendo 
que é essencial que o eleitor leia 
todo o conteúdo, quando ver um 
texto falando sobre sua candi-
datura. Ele recomenda que a 
população consulte a história do 
candidato e faça comparações.

Tiago Friosi com 5,50%; e 
Fabiana Galvão com 5,25%. 
As demais citações alcan-
çaram 2%. Brancos, nulos, 
indecisos, não sabem e não 
responderam somaram 43%.

Rejeição
O candidato Zé Cabelo é o 

mais rejeitado entre os mu-
nícipes de Ribas com 18,75%. 
Fabiana Galvão tem 7% e o 

engenheiro Nilson tem 6,25%. 

A pesquisa
A pesquisa de registro MS-

00509/2020 Ribas do Rio Pardo-
-MS foi realizada entre os dias 
8 e 11 de outubro de 2020. A 
pesquisa entrevistou 400 elei-
tores, e a margem de erro foi 
calculada em 4,85% para mais 
ou para menos, e o intervalo de 
confiança é de 95%.

sionados. “Quero ver se pego 
uma ‘motosserrinha’ para 
passar em todos os radares. 
Você não vai mais ver radar, 
não vai ser mais multado e nós 
vamos partir para um projeto 
de enfrentamento também. 
Os cargos comissionados vão 
acabar. Serão todos exone-
rados. Se você tem um filho 
que se formou, tem diploma, 
está precisando de emprego 
e é jovem, vamos colocar para 
trabalhar junto com os concur-
sados. Cargo comissionado só 
serve para pendurar partidos”, 
revelou.

Outras promessas do candi-

dato são a revogação da taxa 
do Uber, correção de taxas de 
impostos e retirar o estado de 
calamidade pública de Campo 
Grande. Em crítica à atual 
gestão, Catan relata que pra-
ticamente todas as obras são 
financiadas pelo governo do 
Estado. “Hoje o melhor prefeito 
de Campo Grande, na verdade, 
se chama Reinaldo Azambuja. 
Não é porque sou fã dele, não, 
ao contrário, tenho grandes 
embates com o governador 
dentro da Assembleia, mas 
é só analisar o relatório de 
obras, logo se vê que é finan-
ciado por projeto estadual.”

João Henrique Catan 
participou de programa 
da Rádio Hora, onde 
disse ser moderno não 
ter chapa de vereadores

Neto do ex-governador 
Marcelo Miranda Soares, que 
também já foi prefeito de Campo 
Grande, o deputado estadual 
João Henrique Catan (PL), ter-
ceiro candidato a passar por 
sabatina da Rádio Hora e do 
jornal O Estado, ressaltou sua 
chapa ser moderna, principal-
mente por não ter postulantes 
a vereador. O que afirma ser 
ausência de compromisso com 
fundo partidário e promessa 
de cargos. Além disso, Catan 
afirma que, se eleito, vai acabar 
com os radares da cidade.

“Em projetos antigos você 
pegava candidatos, mentia que 
ia chegar o fundo eleitoral, dava 
o mínimo de recursos para 20 
pessoas e elas saíam decepcio-
nadas contigo. O projeto mais 
moderno é o nosso. Você deixa 
a população escolher. Você não 
tem compromisso com nenhum 
vereador e nenhum segmento”, 
pontuou.  Para o candidato é 
preciso respeitar a escolha do 
o cidadão. “Nós na condição de 
prefeito vamos ouvi-lo (o vere-
ador eleito) e eles vão ter que 
respeitar a nossa maneira de 
condução”, frisou. 

Catan pretende já no pri-
meiro dia acabar com os ra-
dares e diminuir cargos comis-

João Henrique Catan afirma que vai 
passar a ‘motosserra’ nos radares

Otávio Figueiró garante 
que vai seguir os passos 
do tio-avô à frente do 
Legislativo, com trabalho 
e honestidade

Rafael Belo

Especialista em direito tri-
butário, o advogado Otávio 
Figueiró (PTB), 39 anos, traz 
a responsabilidade da his-
tória do tio-avô, Ruben Fi-
gueiró, político respeitado, 
sem máculas na vida pública 
e dedicado ao trabalho, que 
ganhou o apelido de “For-
miguinha”. Mas Otávio quer 
ser vereador para continuar 
seu trabalho. Com a própria 
história de destaque, Otávio 
Figueiró foi presidente da 
Comissão Tributária da OAB/
MS, presidente da Comissão 
de Direitos Sociais da OAB/
MS e é o mais novo advogado 
do Brasil na Comissão de 
Direito Tributário da OAB 
Nacional, além de relator da 
OAB na Câmara Federal e no 
Senado na reforma tributária. 

Figueiró acredita que sua 
atuação contribuiu para me-
lhorias na cidade muito antes 
de ele escolher a política. 
“Participei da manutenção da 
iluminação pública que me-
lhorou bastante, quando fui 
da Secretaria de Finanças ano 
passado, auxiliei na lei de re-
cuperação pós-pandemia do 
programa de governo do pre-
feito. Também sou ligado ao 
esporte. Importante incentivo 
para a criança. Eu comecei 
no caratê aos 7 anos e fiquei 
sete anos no Esporte Clube 
Comercial. Isso me ajudou a 
ter disciplina e moldou meu 

caráter. Se a gente conseguir 
levar o esporte para os bairros, 
consegue tirar as crianças das 
ruas e as transformar em cida-
dãos de bem e com futuro bri-
lhante pela frente”, pontuou.  
Figueiró destacou que, como 
técnico, ele ajudou na ação de 
pagamento que está transfor-
mando o antigo Clube Surian 
em um Ceinf bilingue para 900 
crianças. O candidato disse 
ainda que luta na reforma 
tributária para não tirar o ISS 
das cidades, pois é munici-
palista. “São 75% de imposto 
para União, 20% para o Estado 
e 5% para o município. Se tirar 
fica difícil o prefeito manter a 
cidade em dia”, esclareceu. Ele 
lembra que por diversas vezes 
foi protagonista ao fiscalizar 
os impostos em Campo Grande 
e identificar o erro na taxa do 
lixo, resultando na economia 
da população. 

Para ele é um orgulho dizer 
que é da família Figueiró. 
“Meu tio-avô teve 60 anos 
de vida pública sem um pro-
cesso, vida limpa, ética com 
muitos serviços prestados. 
Ele me ligou na pré-cam-
panha e disse que estava me 
passando a formiguinha dele, 
que agora é minha. Ele me 
disse para continuar usando 
como ele: com honra, dig-
nidade, trabalhando para o 
povo e nunca deixando de 
cumprir com a minha obri-
gação com honestidade e res-
peito ao cidadão”, concluiu.

Sergio Harfouche disse 
estar tranquilo com  
sua disputa à Prefeitura 
de Campo Grande

Andrea Cruz

O candidato à Prefeitura de 
Campo Grande, procurador 
licenciado Sergio Harfouche 
(Avante), que teve pedidos de 
impugnação de candidatura 
feitos pela coligação ‘Avançar 
e fazer mais’, do prefeito Mar-
quinhos Trad (PSD), e pelo par-
tido Progressistas, do candidato 
Esacheu Nascimento, teve pa-
recer favorável do Ministério 
Público sobre sua candidatura 
ontem (13). O MPMS deu a 
concessão do registro de candi-
datura ao candidato e citou em 
documento que os pedidos não 
merecem guarida. “É certo que a 
EC 45/2004 vedou o afastamento 
prévio de membros do Parquet, 
por meio da modificação dada 
ao art. 128, II, ‘e’, da CF/88. Não 
menos certo, porém, é o fato de 
que a modificação há de preva-
lecer em relação aos membros 
que ingressaram na Instituição 
a partir de sua entrada em 
vigor”, diz trecho do documento 
assinado pelo promotor eleitoral 
Nicolau Bacari Júnior. 

Sobre a possibilidade de 
impugnação, Sergio Harfouche 
citou ao jornal O Estado que 
está dentro da legalidade e que 
não teve [ou tem] medo de ter a 
candidatura impugnada. “Nas 
eleições para o Senado, ele 
[Marquinhos Trad e grupo polí-
tico] veio com a mesma banca de 
advogados, ele e o governador 
[Reinaldo Azambuja] tentaram 
impugnar a minha candidatura 
com os mesmos argumentos. E 
o nosso TRE-MS de forma unâ-
nime, decidiu por 7 a 0, que no 
meu caso eu não sou alcançado 
pela emenda constitucional 45 
que é de 2004. Eu sou promotor 
desde 1992, isso significa que eu 
já tinha 12 anos como promotor 
em exercício com os direitos de 
um promotor. A Constituição 
Federal de 1988 trouxe uma 
mudança nas normas que preci-
savam ser regulamentadas por 
uma norma constitucional e isso 
só veio em 2004. Essa norma 


